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Sammanfattning 

 
Titel: Komponentavskrivning enligt K3-regelverket - upplevelse och tillämpning av metoden 

 

Nivå: Kandidatuppsats, C-nivå, företagsekonomi, redovisning 

 

Författare: Sandra Nilsson och Matilda Karlsson 

 

Handledare: Arne Fagerström 

 

Datum: 2014 - Maj 

 

Syfte: K3-regelverket kom att bli tvingande för företag att tillämpa från januari i år. En 

nyhet med regelverket var komponentavskrivning, en avskrivningsmetod som innebär att 

företagens tillgångar ska delas in i olika komponenter som är av betydelse och som har en 

nyttjandeperiod som väsentligt skiljer sig från hela tillgången i sig. SABO var redan innan 

införandet kritisk till metoden och uttalade sig om att byggnader är komplexa tillgångar 

och menar att metoden innebär att kostnaden kommer att överstiga nyttan, speciellt för 

fastighetsbolagen. Med det som utgångspunkt kommer studiens syfte att behandla hur 

ledande befattningshavare i allmännyttiga bostadsföretag tillämpar och upplever det strikta 

kravet på komponentavskrivning. Vidare undersöks vilka faktorer som kan tänkas påverka 

det föregående. 

 

Metod: Studien utgår från en tolkande forskningstradition som ämnar att skapa en bättre 

förståelse kring hur ledande befattningshavare i allmännyttiga bostadsföretag upplever 

komponentavskrivning och hur tillämpningen av metoden kommer att ske. För att kunna 

genomföra studien ansågs en kvalitativ forskningsdesign och en deduktiv forskningsansats 

vara bäst lämpad för studiens syfte. Som tillvägagångssätt har semistrukturerade intervjuer 

tillämpats. En beskrivande analys har använts och grundar sig i studiens två delsyften.  

 

Resultat och slutsats: Utifrån studien har det konstaterats att företag tillämpar och 

upplever metoden olika. Det har även framkommit ett antal faktorer som påverkar hur 

metoden upplevs och tillämpas bland allmännyttiga bostadsföretag. Faktorer som anses 

påverka hur metoden upplevs är att det råder såväl osäkerhet som informationsasymmetri 

på marknaden. Innebörden av att regelverket är principbaserat har också betydelse för 

företagens upplevelse. Andra faktorer som kan påvisas ha påverkan för metodens 

tillämpning är företagens storlek. 

 

Förslag till vidare forskning: Studien är av kvalitativ art vilket gör att den ej kan ses som 

generaliserbar då den inte är tillräckligt omfattande. När undersökningen kring syftet 

påbörjades fanns tron om att de representerade företagen hade kommit längre i arbetet med 

implementeringen av komponentavskrivning. Förslag till vidare forskning är därför att om 

ett antal år studera ämnesområdet igen då det skulle vara intressant att se hur metoden har 

utvecklats, gällande hanteringen samt om det skett någon åtstramning i regelverket.  

 

Nyckelord: komponentavskrivning, redovisningsval, true and fair view, agency theory, 

institutional theory samt kvalitativ forskning.   
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1. Inledning 

Som en inledning till studien kommer en bakgrund till det studerade området att 

åskådliggöras, för att sedan mynna ut i en problemdiskussion. Efter problematiseringen 

kommer forskningsfrågor och syfte att klargöras. Som avslutning till kapitlet redogörs det för 

vilken avgränsning som studien har, en avgränsning som ansetts lämplig för att kunna 

möjliggöra forskning inom området. 
 

 

1.1 Bakgrund 

Redovisningen skiljer sig åt mellan olika länder i världen, det är en följd av att redovisningen 

ständigt förändras och regleras nationellt. Skillnaderna i ländernas redovisning blev allt mer 

påtaglig i och med behovet att jämförbarhet av finansiell information, för investerare, ökade 

då den internationella handeln tog fart. Det här ökade i sin tur behovet av harmonisering av 

redovisningen med syfte att reducera skillnaderna och år 1973 grundades International 

Accounting Standards Committee (IASC) i strävan mot att nå framgång. Under årens lopp 

gav organisationen ut ett 40-tal olika standarder, benämnda International Accounting 

Standards (IAS), som dock inte antogs i den utsträckning de önskat. År 2001 kom IASC att 

ombildas till den nuvarande organisationen International Accounting Standards Board 

(IASB). En organisation som ger ut standarder vid namn International Financial Reporting 

Standards (IFRS) som haft stort genomslag världen över (Marton, Lumsden, Lundqvist och 

Pettersson, 2013). Guggiola (2010) skriver att över 100 länder i världen antingen kräver eller 

tillåter användningen av IFRS för deras finansiella rapportering, en siffra som oavbrutet ökat 

sedan år 2005. 

 

Den Europeiska unionen (EU) har under en längre period strävat efter att underlätta 

jämförelsen mellan företag inom Europa. Efter egna misslyckade försök att själva nå 

framgång med harmonisering av redovisningsregler mellan medlemsstaterna, beslutade de sig 

för att ta hjälp av en extern part. Den organisationen som skulle leda EU närmare en 

harmonisering var IASB med dess redovisningsstandarder (Carmona och Trombetta, 2008; 

Chiapello och Medjad, 2009). IFRS kom att bli tvingande för alla börsnoterade företag i EUs 

medlemsstater den första januari år 2005, med syfte att förbättra konkurrenskraften på 

kapitalmarknaderna. Detta genom att skapa homogena redovisningsstandarder med en 

internationell acceptans (Guggiola, 2010). Som medlemsstat i EU har även svenska 

börsnoterade företag skyldighet att följa IASBs regelverk IFRS sedan år 2005 (Törning, 

2010). År 2006 gavs ett förminskat förslag av IFRS ut, ett regelverk för onoterade företag 

”IFRS for SMEs”. Enligt Baldarelli, Demartini, Mosnja-Skare och Paoloni (2012) var IASBs 

avsikt med IFRS for SME-projektet att utveckla en IFRS-standard speciellt för att kunna 

tillgodose behovet av finansiell rapportering hos bland annat de företag som inte har offentlig 

redovisningsskyldighet. IASB gav i juni  år 2004 ut ett diskussionsunderlag ”Preliminary 

Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities” för att få en 

uppfattning om hur inställningen till ett sådant här projekt såg ut, om det fanns behov för en 

fortsatt utveckling. Baldarelli et al. (2012) skriver att svaren på diskussionsunderlaget 

indikerade på en tydlig efterfrågan av IFRS for SME vilket fick IASB att vidareutveckla 

projektet. Det förenklade regelverket blev sedan tillämpbart i juli år 2009, efter en nästan 

femårig utvecklingsprocess i samförstånd med SMEs berörda parter. Törning (2010) menar 

att IASBs regelverk har bidragit till att Europa har kunnat ta ett stort kliv närmare en tydlig 



2 

 

harmonisering. Regelverket har även bidragit till en fortsatt framgång av harmonisering i 

andra stora delar av världen. 

  

Drefeldt och Pramhäll (2012) skriver att från och med årsskiftet har normgivning från 

Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet i Sverige tagits bort. Bokföringsnämnden (BFN, 

2014) har i Sverige ansvarat för utvecklandet av god redovisningssed. Organet har tagit fram 

allmänna råd som är kopplade till bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen (ÅRL) 

samt gett ut vägledning. Deras vägledningar har gett kommentarer till de allmänna råden, för 

hur de i praktiken ska tillämpas av företagen. BFN har inte någon föreskrivningsrätt, utan 

berättar vad som är god sed och bör därför följas. Deras normgivning har istället ersatts av 

IASBs principbaserade regelverk IFRS for SMEs (Drefeldt och Pramhäll, 2012). Regelverket 

har implementerats i den svenska lagstiftningens K-projekt, K3 (BFNAR 2012:1). 

 
 

1.2 Problematisering 

BFN har sedan år 2004 arbetat med något de benämner för K-projektet. Projektet syftar till att 

förenkla BFNs allmänna råd genom att utveckla nya regelverk för olika kategorier av företag, 

som ska innehålla alla de regler som är av väsentlig art för varje enskild kategori 

(Bokföringsnämnden, 2014). Regelverken består av fyra kategorier av företag och omfattar; 

 

 K1, ideella föreningar, registrerade trossamfund, handelsbolag och enskilda 

näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. 

 K2, mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar som avslutar den löpande 

bokföringen med årsredovisning. 

 K3, bland annat större företag med årsredovisning som inte ska följa IFRS. 

 K4, företag som ska följa IASBs regelverk IFRS om koncernredovisning (FAR 

Akademi, 2013; Overud, 2009). 

 

K3-regelverket gavs ut som förslag i juni år 2010. BFN tillfrågade ett femtiotal olika 

instanser, som skulle komma att påverkas av det nya huvudregelverket, om deras synpunkter 

gällande regelverket. Det här var de olika instansernas chans att yttra sig angående 

regelverket innan ett slutligt beslut skulle fastställas. Efter en förlängd svarstid erhöll BFN till 

sist omkring ett fyrtiotal svar som omfattade cirka 200 sidor (Lundqvist, 2011). Med det här i 

åtanke arbetade BFN fram det nya K3-regelverket som trädde i kraft den första januari i år, 

där aktiebolag och ekonomiska föreningar är bundna till att tillämpa regelverket. Vid 

årsskiftet behövde företagen ha tillgänglighet till data från ett jämförelseår, vilket i praktiken 

betyder att regelverket har tillämpats sedan år 2013.  

 

IFRS for SMEs är enligt Agoglia, Doupnik och Tsakumis (2011) ett principbaserat regelverk, 

vilket ligger till grund för utvecklandet av K3. Att regelverket är principbaserat innebär att det 

inte medföljer någon omfattande vägledning för hur redovisningspraxis ska tillämpas i 

praktiken. Den bristande vägledningen lämnar enligt Carmona och Trombetta (2008) 

utrymme för användare av regelverket att göra egna självständiga bedömningar gällande hur 

olika redovisningsmetoder ska tillämpas i verksamheten. Ett fenomen som kan leda till att 

tillämpningen av redovisningspraxis kan te sig olika mellan användare. 

Förändringar i redovisningen kan ge upphov till problematik för företag ur olika perspektiv.  

En problematik som bland annat innefattar periodiserings-, värderings- och 

avskrivningsproblematik. Periodiseringsproblematiken grundar sig i att företag har en mängd 
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inkomster och utgifter under en redovisningsperiod. Där svårigheten är att veta till vilka 

perioder dessa inkomster och utgifter hör. Då en del av dessa eventuellt ska hänföras till en 

senare period, om prestationen ännu inte har skett, medan andra ska hänföras till ett flertal 

olika perioder. Vid periodskiftena kan det uppstå en svårighet när ett företags resultat ska 

beräknas, eftersom ett företags tillgångar vanligtvis används under ett flertal perioder. Det gör 

det svårt att bedöma storleken på tillgångens avskrivning och eventuella framtida intäkter 

som kan genereras. Inkomster och utgifter ska hänföras till rätt redovisningsperiod för att 

redovisningen ska ge en rättvisande bild av företagets resultat (Wright, 1964). Val av 

avskrivningsmetod ska spegla tillgångarnas faktiska förbrukning och de ekonomiska fördelar 

som de förväntas bidra med. Med anledning av att redovisningen ska generera en rättvisande 

bild av företagens respektive tillgångar, av dess faktiska förbrukning (Berg och Moore, 1989). 

Tillgångar som är av begränsad nyttjandeperiod ska enligt Marton et al. (2013) reduceras i 

värde vilket åstadkoms genom årliga avskrivningar, detta ska göras i förhållande till 

tillgångarnas förväntade förbrukning för respektive period. Avskrivningar redovisas som 

kostnader i företagens resultaträkning, vilken mängd som skrivs av är beroende av vilken 

avskrivningstakt och metod som används. Något som i slutändan påverkar den vinst eller 

förlust som redovisas (Stárová och Čermáková, 2010). Hur ett företags anläggningstillgångar 

ska redovisas har skiftat mellan redovisning till historisk anskaffningsutgift och verkligt 

värde. Det har gett upphov till problematik gällande hur värderingen ska ske. Förändringarna 

har lett till att regelverket har blivit motsägelsefullt, där olika principer ställs emot varandra 

(Bengtsson, 2009). Försiktighetsprincipen säger att tillgångar inte får värderas för högt. Att de 

inte får värderas för högt innebär att stora differenser mellan det bokförda värdet och det 

verkliga värdet, vilka är av bestående karaktär, kan leda till att det finns ett behov av att upp- 

och nedskrivningar bör genomföras. Ett högre bokfört värde i förhållande till det verkliga 

värdet ger upphov till nedskrivningsbehov, något som ökar ett företags kostnader.  

En av nyheterna för företagen som valt att tillämpa K3-regelverket är komponentavskrivning, 

som behandlas i International Accounting Standards (IAS) 16. Metoden innebär att 

anläggningstillgångar med skilda nyttjandeperioder ska delas upp i olika komponenter, 

därefter ska komponenterna skrivas av var för sig med hänsyn till dess olika 

nyttjandeperioder (Hellman, Nordlund och Pramhäll, 2011). Den här nya metoden skiljer sig 

från de mer traditionella avskrivningsmetoderna inom svensk redovisning där en materiell 

anläggningstillgång skrivs av i sin helhet. Redovisningen ska ske enligt god redovisningssed 

och ska ge en rättvisande bild över företagets ställning, vilket anges i 2 kap. 2-3 §§ ÅRL (SFS 

1995:1554). 

 

Vad det gäller komponentavskrivning kan en del av en tillgång endast ses som en komponent 

om den är av betydelse och att dess nyttjandeperiod skiljer sig från hela tillgången i sig. 

Eftersom att K3 är ett principbaserat regelverk lämnar det utrymme för användarna att göra 

egna bedömningar och antaganden gällande det här. Något som eventuellt kan skapa problem 

för användarna inom vissa branscher då den här typen av avskrivningsmetod tidigare inte har 

tillämpats. Hur tillämpningen ska ske kan te sig olika då det finns en avsaknad av reglering 

inom området, vilket innebär att det blir en bedömningsfråga. Davis och Wyndelts (1979) 

menar att bedömningen av en komponents avskrivningstid baseras på bland annat 

erfarenheter av tidigare användning av liknande komponenter och garantier från tillverkaren. 

Därefter kan komponenterna kategoriseras efter funktion och förväntad livslängd. Gilliland 

(1980) menar att metoden bidrar till att byggnader skrivs av mer effektivt under en  

kortare tidsperiod än vad som annars är möjligt. Att K3 är principbaserat och lämnar utrymme 

för företagen att göra egna bedömningar är något som har kritiserats, speciellt av 
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fastighetsbranschen där de menar att det här faktumet kommer att leda till en ökad 

arbetsbelastning för företagen. 

 

Stárová och Čermáková (2010) har gjort en studie där de jämfört 

komponentavskrivningsmetoden med de mer traditionella metoderna, med avsikt att se vilka 

effekter de olika metoderna har på resultatet. Deras slutsats tyder på att tillämpningen av 

komponentavskrivning ger en mer rättvis bild av tillgångarnas värde. De menar att 

komponentavskrivningsmetoden återspeglar förslitningen av en anläggningstillgång bättre än 

de traditionella metoderna. Det med förutsättning att livslängden av en anläggningstillgångs 

komponenter är av väsentlig skillnad i förhållande till hela tillgångens livslängd. Stárová och 

Čermáková (2010) menar att komponentavskrivning ger en rättvisare bild på grund av att 

byten av komponenter aktiveras och sedan skrivs av istället för att kostnadsföras direkt. Kirk 

(2006) menar att vad begreppet rättvisande bild innebär är svårt att definiera, detta då 

begreppet anses ha en mångtydig betydelse. Att begreppet är mångtydigt innebär att det kan 

tolkas på flera olika sätt och detta trots att begreppet tillämpats under en längre tid i stora 

delar av världen (Johansson och Svensson, 2008). Alla är dock inte överens om att metoden 

kommer innebära positiva förändringar, komponentavskrivning har kritiserats av andra som 

menar att kostnaderna kommer att överstiga nyttan (SABO, 2010; Rindstig, 2011). Sveriges 

Allmännyttiga Bostadsföretags (SABO) VD Kurt Eliasson har gjort ett uttalande gällande det 

här; 

 
SABO är starkt kritiskt till det föreslagna kravet på komponentavskrivning av 

tillgångar och anser att kravet måste tas bort. Byggnader är mycket komplexa 

tillgångar och kravet kommer därför att kraftigt öka den administrativa bördan 

för fastighetsföretagen. Merarbetet och merkostnaden består i att över årtionden 

hantera den stora mängden komponenter i byggnaderna. Vi ifrågasätter nyttan 

med kravet på komponentavskrivningar och anser inte att de ökade kostnaderna 

för detta är rimliga. (SABO, 2010, s. 1). 

 

Rindstig (2011) är en av dem som förespråkar K3-regelverket men kan delvis hålla med 

SABO i deras kritik gällande komponentavskrivning. Han menar att det kommer att vara 

attraktivt för ett industriföretags produktionsresurser, för dess maskiner och byggnader, men 

dock ser det annorlunda ut för förvaltningsfastigheter. Rindstig (2011) menar att komponent- 

avskrivning innebär en försämring för fastighetsbolagen då det kommer att  

finnas behov av stora resurser för att behandla alla avskrivningsplaner som uppkommer för 

fastigheter. Han exemplifierar den ökade administrativa bördan och de ökade kostnaderna för 

fastighetsbolagen genom att säga; “Om man har 500 fastigheter och räknar med tio 

komponenter och fem investeringstillfällen per komponentklass blir det 25 000 

avskrivningsplaner. Och för dessa 25 000 planer ska man kontinuerligt bedöma 

avskrivningsplanen och bevaka eventuella utrangeringar.” (Rindstig, 2011, s. 36). 

 

Det finns många skilda åsikter gällande komponentavskrivning. Många hävdar att det 

kommer att ge en rättvisare bild över företagets tillgångar, medan andra menar att det 

kommer skapa problem, allra helst för förvaltningsbolagen. Förvaltningsbolagens tillgångar 

omfattar ett flertal fastigheter, som Rindstig (2011) menar kan vara en nackdel för dem i och 

med introduceringen av komponentavskrivning. Han hävdar att det kommer innebära för 

mycket tid och resurser av bolagen för att det ska kunna vara fördelaktigt att använda, därav 

skulle det kunna resultera i att kostnaden överstiger nyttan. Utifrån ovan nämnda text kan det 

konstateras att upplevelsen av komponentavskrivning i teorin skiljer sig åt, frågan är hur 

tillämpningen av den nya avskrivningsmetoden kommer att ske i praktiken. Då regelverket är 

principbaserat (Carmona och Trombetta, 2008) kan det innebära att upplevelsen och 
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tillämpningen av komponentavskrivning kommer att te sig olika mellan företag, eftersom det 

lämnar utrymme för aktörer att göra egna självständiga bedömningar gällande metoden. 

 

1.3 Forskningsfrågor och syfte 

Utifrån diskussionen i problematiseringen uppkommer ett par frågor som kan undersökas 

ytterligare. Forskningsfrågorna som kommer att undersökas närmare i den här studien är: 

 

 Hur har de ledande befattningshavarna i företagen valt att tillämpa 

komponentavskrivning? 

 Hur upplever ledande befattningshavare i allmännyttiga bostadsbolag 

komponentavskrivning idag? 

 

Studien behandlar komponentavskrivning vilket faller inom ämnesområdet redovisning och 

företagsekonomi. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag var redan innan tillämpningen av 

komponentavskrivning kritiska till metodens nytta för fastighetsbolag. Med den 

utgångspunkten är syftet med studien att undersöka hur komponentavskrivning kommer att 

tillämpas av ledande befattningshavare i allmännyttiga bostadsföretag samt hur de upplever 

metoden. Vidare undersöks faktorer som kan tänkas påverka hur de upplever och tillämpar 

metoden. Som bidrag till akademin skapas en bättre förståelse för hur deras upplevelser av 

metoden ser ut idag, om kritiken gentemot metoden har förändrats. 

  

1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till allmännyttiga bostadsföretag inom Sverige som tillämpar K3-

regelverket, där jämförelsedata från år 2013 till 2014 kommer att studeras. Företagen som 

behandlas av K3 är större onoterade företag och mindre onoterade företag som frivilligt valt 

att tillämpa regelverket. I ÅRL (1995:1554) 1 kap. 3§ 1p. definieras innebörden av ett 

onoterat större företag. För att uppfylla den här bemärkelsen behöver företaget uppfylla mer 

än ett av nedan stående tre kriterier;  

  

 medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

 företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 

 företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 

 

Med allmännyttiga bostadsföretag menas sådana företag som är kommunalt ägda 

och kan det vill säga inte ägas av privata företag. Lag (2010:879) om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag säger att dess huvudsyfte är förvaltning av 

fastigheter med hyresrätter, gagna bostadsförsörjningen och att hyresgästerna ska 

ha rätt till inflytande i allmännyttig betydelse.   
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1.5 Disposition 

Kapitel 2 - Metod I det här kapitlet följer en redogörelse för studiens 

utgångspunkter samt det tillvägagångssätt som använts. 

 

Kapitel 3 - Referensram Kapitlet består av tre delar varav den praktiska behandlar 

ämnen som komponentavskrivning, perspektiv gällande 

regelverk samt rättvisande bild. Den andra delen är en teoretisk 

sådan, där två förklarande teorier presenteras vilka är agency 

theory och institutional theory. Tidigare forskning är den sista 

delen och behandlar accounting choice, problematik som kan 

uppstå samt vilken påverkan storleksfaktorn kan tänkas ha. Att 

ha kunskap om dessa områden anses väsentligt för djupare 

förståelse kring det empiriska materialet. 

 

Kapitel 4 - Empiri Kapitlet redogör för vad som framkommit under de intervjuer 

som genomförts. Inledningsvis presenteras information om de 

företag som medverkat i studien för att därefter redogöra för det 

material som uppvisats i den empiriska undersökningen. 

Redogörelsen sker utefter två sammanställningar som har 

utgångspunkt i studiens två delsyften.  

 

Kapitel 5 - Analys Här analyseras det empiriska materialet som ställs emot 

referensramens olika delar. Utgångspunkten för analysen är 

syftets två delar, varav den första delen redogör för hur 

metoden tillämpas och upplevs. Den andra delen utgår från a 

priori-modellens olika faktorer, vilka kan tänkas påverka hur 

metoden tillämpas och upplevs. 

 

Kapitel 6 - Avslutande  I kapitlet presenteras ett praktiskt och teoretiskt bidrag som 

      diskussion             framkommit ur analysen. Det sker även en reflektion över det 

metodval som använts för att till sist ge förslag till vidare 

forskning. 
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2. Metod 

I kapitel två följer en redogörelse för vilken typ av studie som genomförts, vilken 

utgångspunkt den har samt vilket tillvägagångssätt som använts för att kunna uppfylla de 

forskningsfrågor och de två delsyften som ställts i studien. Efter denna redogörelse för val av 

metod kommer studiens referensram att presenteras. 
 

 

2.1 Forskningstradition 

Ryan, Scapens och Theobald (2002) menar att forskning handlar om att upptäcka nya 

fenomen, de hävdar att forskning används för att öka vår kunskap gällande omgivningen och 

hur vi påverkar den. Författarna menar fortsättningsvis att det finns ett antal  

olika forskningstraditioner att utgå från inom redovisningsforskning. De hänvisar till Hopper 

och Powells (1985) klassificeringssystem av redovisningsforskning som baseras på Burrell 

och Morgans (1979) tidigare arbete om kategorisering av organisationsforskning. I modellen 

benämns fyra traditioner vilka är; radikal humanism, radikal strukturalism, tolkande samt 

funktionalism. Utifrån traditionerna menar Ryan et al. (2012) att Burrell och Morgan  

(1979) har kategoriserat organisationsforskning som vidare kan kopplas till tre olika typer av 

redovisningsforskning. Vilka är; traditionell, tolkande samt kritisk redovisningsforskning. 

Den traditionella redovisningsforskningen härrör från funktionalismen som enligt Burrell och 

Morgan (1979) inbegriper en objektiv syn på världen med ett intresse för reglering. Den här 

typen av redovisningsforskning berör främst forskning om hur redovisningen fungerar. En 

forskning som genom empiriska observationer och en positiv forskningsmetod ser på 

samhället genom ett objektivt perspektiv, där det individuella beteendet betraktas som 

deterministiskt. 

 

Ryan et al. (2002) menar att den tolkande redovisningsforskningen härrör från den tolkande 

traditionen och har till syfte att genom en subjektiv tolkning försöka förstå redovisningspraxis 

sociala karaktär. Författarna menar dock att kritiska redovisningsforskare ifrågasätter den här 

typen av forskning då den varken strävar efter att tillhandahålla social kritik eller att främja 

radikala förändringar. Den kritiska redovisningsforskningen är till skillnad från föregående en 

kombination av radikal humanism och radikal strukturalism. Denna redovisningsforskning 

strävar efter att tillhandahålla individer med information rörande hur arbetare och 

organisationer drivs och formas av redovisningen. 

 

 
Figur 1. Hopper och Powells (1995) klassificeringssystem av redovisningsforskning 

(Ryan et al., 2002 s.40). 



8 

 

Studien hamnar i traditionen om tolkande redovisningsforskning, då syftet är att skapa en 

djupare förståelse kring de två delsyftena som ställts i studien. Studien ämnar att undersöka 

hur ledande befattningshavare, i allmännyttiga bostadsföretag tillämpar och upplever 

komponentavskrivning idag, den ämnar också att tolka och förstå vilka faktorer som kan 

tänkas påverka de ledande befattningshavarna. Med det som utgångspunkt anses den tolkande 

redovisningsforskningen vara lämplig för undersökning kring studiens två delsyften. 

Eftersom forskningen ämnar att ge en tolkning angående det nya fenomenet 

komponentavskrivning. 

 

2.2 Forskningsdesign 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan en forskning vara av kvalitativ eller kvantitativ art eller en 

kombination av de två, där syftet är den främsta faktorn som avgör vilken forskningsdesign 

som ska användas. Författarna menar att kvalitativa forskare är mer inriktade på ord än siffror 

och påverkas av ett tolkningsperspektiv vilket innebär att de är subjektiva i sin bedömning. 

De lägger tyngd på att förstå hur aktörer tolkar den sociala verklighet de verkar i. Kvantitativa 

forskare är till skillnad från kvalitativa forskare mer inriktade på siffror och har en 

objektivistisk syn på verkligheten som innebär att de inte påverkas av sina egna tolkningar 

och bedömningar. Här handlar det om insamling av fakta och data för att efter det komma  

fram till en slutsats (Starr, 2014). 

 

För att förklara vilken vetenskaplig syn en forskare har inom forskningen talas det om 

antaganden gällande kunskap samt social och fysisk verklighet. De här antagandena har sitt 

ursprung i olika synsätt, nämligen; epistemologin och ontologin. Epistemologin är läran om 

kunskap och kan delas in i två olika perspektiv, vilka är positivistisk eller anti-positivistisk. 

Det positivistiska perspektivet har ett objektivt synsätt och innebär att kunskap bara är sann 

om den kan bevisas. Det anti-positivistiska perspektivet är motsatsen till det föregående, här 

ligger tyngden på ett subjektivt synsätt. Där tolkning och förståelse är dess drivkraft (Ryan et 

al., 2002). Perspektivet om ontologi handlar om den sociala och fysiska verkligheten och kan 

delas in i två olika perspektiv, nämligen; objektivism och konstruktionism. Objektivismen 

handlar om att forskaren ser på saker och ting som ej påverkbara av sociala aktörer. 

Konstruktionismen är motsatsen till det föregående, det innebär att saker och ting ses som att 

de kan påverkas av sociala aktörer. Det anses vara de sociala aktörerna som skapar och 

omstrukturerar sociala fenomen (Bryman och Bell, 2013). 

 

Eftersom det främst är syftet med studien som är avgörande för vilken forskningsdesign en 

forskning kommer att använda sig av, kommer studien att utgå från en kvalitativ 

forskningsdesign och en anti-positivistisk kunskapssyn. Med anledning av att studien syftar 

till att försöka skapa en djupare förståelse kring hur ledande befattningshavare i allmännyttiga 

bostadsföretag tillämpar och upplever komponentavskrivning samt se till vilka faktorer som 

kan tänkas påverka. En kvantitativ forskningsdesign anses inte vara lämplig för denna typ av 

forskningsfrågor och de två delsyften som studien omfattar. Det eftersom studien är inriktad 

på att göra en tolkning i ord snarare än i siffror vilket innebär att en kvantitativ studie inte kan 

anses vara motiverad. Starr (2014) menar att kvalitativa studier inom området för ekonomi 

traditionellt har ansetts haft mindre betydelse i jämförelse med kvantitativa studier men 

hävdar att den kvalitativa forskningen har en växande tillämpning inom området. Studien har 

fortsättningsvis en konstruktionistisk vetenskapssyn när det gäller att erhålla förståelse till 

varför marknaden är i behov av reglering och regelverk. Eftersom det finns en tro om att 

sociala aktörer kan ha inverkan på hur komponentavskrivning kan komma att tillämpas, då 
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regelverket är av principbaserad natur. Stárová och Čermáková (2010) menar att 

redovisningen har som främsta uppgift att erhålla intressenterna med information. Det kan 

därför antydas att det finns ett informationsbehov på marknaden som leder till att 

intressenterna har stor påverkan på hur redovisningen utformas. Enligt Saam (2007) 

förekommer det informationsasymmetri på marknaden vilket innebär att vissa har tillgång till 

mer information än andra. Det leder då i sin tur till att det finns ett behov av reglering för att 

minska gapet av information mellan parter. 

 

2.3 Forskningsansats 

Det finns två huvudsakliga sätt att förklara sambandet mellan teori och forskning, enligt 

Bryman och Bell (2013) är det genom en induktiv och deduktiv ansats. Ett deduktivt 

förhållningsätt börjar i teorin och utefter de valda teorierna formuleras hypoteser. Slutligen 

testas det empiriska materialet, som samlats in i studien, mot de hypoteser och teorier som 

använts. Den induktiva ansatsen går i motsatt riktning, startar med observationer för att sedan 

utifrån dem studera teorin. Det innebär att forskningsresultatet i den induktiva ansatsen utgör 

den teori som används. En kombination av de två ansatserna kan förekomma i praktiken, det 

kallas då för ett abduktivt synsätt. Denna studie, gällande komponentavskrivning, startar i 

teorin och utgör grunden till den empiriska undersökning som har genomförts. Varpå arbetet 

utgick från ett deduktivt förhållningssätt när frågorna utformades men eftersom frågorna hade 

öppna svarsalternativ tillkom även ett induktivt inslag. Vilket innebär att intervjuerna därför 

kan klassificeras som semistrukturerade. Det fanns ett behov av att färdigställa studiens 

referensram för att med den som utgångspunkt veta vilket tillvägagångsätt som skulle 

användas och vad det empiriska materialet skulle omfatta för att på bästa sätt kunna besvara 

studiens två delsyften. 

Jacobsen (2002) menar att en nackdel med att använda ett deduktivt synsätt är att tidigare 

forskning får mycket uppmärksamhet. Författaren menar att det kan innebära att annan 

information inte beaktas, vilket kan leda till att viktig information inte observeras. Trots 

kritiken är en deduktiv ansats i den här studien att föredra. Med anledning av det passar 

studiens syfte bättre att utgå från teorin, när det empiriska materialet ska bearbetas. Med den 

här utgångspunkten kommer studien att utgå från två teorier som kan förklara varför 

organisationer väljer att göra vissa redovisningsval framför andra. De förklarande teorierna är 

institutional theory och agency theory. Institutional theory förklarar hur organisationer 

påverkas av normativa, tvingande och härmande påtryckningar från omgivningen när det 

kommer till redovisningsval. Det leder till att de tenderar att bli mer homogena över tiden 

(DiMaggio och Powell, 1983; Carpenter och Feroz, 2001; Eriksson-Zetterquist, 2009). Då 

K3-regelverket är principbaserat lämnar det utrymme för användarna att själva göra egna 

bedömningar och eftersom studien bland annat ämnar att se till hur tillämpningen kommer att 

ske, av ledande befattningshavare i företag, samt vad som kan påverka hur de tillämpar 

metoden, anses teorin vara lämplig för studiens syfte. 

Agency theory bygger på antagandet om att individer vill maximera sin egen nytta vilket kan 

ge upphov till informationsasymmetri mellan parter (Fields, Lys och Vincent, 2001; Jensen 

och Meckling, 1976). K3 är reglerande för att motverka det här fenomenet och ska även ge en 

rättvisare bild av företagets redovisning. Enligt Collin, Tagesson, Andersson, Cato och 

Hansson (2009) är även positive accounting theory en bra förklarande teori gällande 

redovisningsval men eftersom att teorin till stor del bygger på antaganden från agency theory 
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(Watts och Zimmerman, 1978) anses agency theory vara mer lämpad för den här specifika 

studien. 

 

2.4 Metodval 

Då studien utgick från en kvalitativ forskningsdesign var valet att använda intervjuer som 

verktyg för att samla in det empiriska materialet som behövdes för att kunna forska kring de 

två ställda delsyftena. Intervjuer valdes eftersom det ansågs vara det tillvägagångssätt som var 

mest passande för att kunna bidra till en tolkning rörande undersökningsområdet, något som 

enkäter inte skulle kunna bidra med i samma utsträckning. Eftersom enkäter inte lämnar 

utrymme för följdfrågor och inte gör en interaktion mellan intervjuare och respondent möjlig.  

Bryman och Bell (2013) skriver att intervjuer är strukturerade på olika sätt, en kvalitativ 

intervju har en viss tendens att vara mindre strukturerad än surveyintervjuer. De mindre 

strukturerade intervjuerna benämns ostrukturerad respektive semistrukturerad. I den 

ostrukturerade intervjun har endast intervjuaren förberett sig genom att ha det klart om vilket 

ämnesområde denne vill att intervjun ska beröra. Det kan vara att respondenten fritt får prata 

kring området eller att intervjuaren endast ställer ett fåtal frågor. Den semistrukturerade 

intervjun kännetecknas av att intervjuaren är förutbestämd kring vilka frågor som ska beröras 

men att respondenten själv får associera fritt kring de ställda frågorna. Det finns däremot 

inget som säger att intervjuaren behöver ta upp frågorna i samma riktning på nästkommande 

intervju utan kan komplettera med följdfrågor som anknyter till tidigare respondenters svar.  

Intervjuerna som genomfördes i den här studien är av semistrukturerat art. En mall med 

frågor hade iordningsställts för att veta vad intervjuerna skulle behandla, samtidigt som det 

var viktigt att respondenterna fritt skulle få diskutera kring de områden som berördes. Med 

anledning att deras upplevelse skulle belysas. En strukturerad intervju skulle inte beröra 

upplevelsen på samma sätt då den inte lämnar tillräckligt med utrymme för respondenten att 

fritt kunna associera kring de ställda frågorna. Mallen med frågor användes som ett stöd för 

en diskussion och som ett hjälpmedel för att senare kunna jämföra de svar respondenterna 

angav. En semistrukturerad metod innebar en möjlighet att ställa följdfrågor samt att ta upp 

sådant som kommit på tal i tidigare intervjuer och som ansetts vara av betydelse. Se bilaga 1 

för närmare granskning av de frågor som använts som mall. 

Studien är en komparativ undersökning, då en sådan utmärker sig för att vara av jämförande 

karaktär. Med det menas att en jämförelse av studiens två delsyften har skett mellan de 

företag som representeras i studien. Det vill säga en jämförelse mellan hur 

komponentavskrivning tillämpas och upplevs samt vilka faktorer som kan ligga till grund för 

detta.  Det leder till att det blir en bredare och djupare kunskap för det studerade området 

(Bryman och Bell, 2013). För att intervjuerna skulle bli effektivare och mer innehållsrika 

skickades den förberedda mallen med frågor, som skulle behandlas, till respondenterna ett 

antal dagar innan intervjun skulle äga rum. Det bidrog till att mottagarna kunde förbereda sig, 

genom att ta fram information som ansågs relevant. Det kunde även leda till att 

respondenterna kände sig mer bekväma och tryggare i situationen på så sätt att de visste vad 

som skulle diskuteras.  

Vid intervjutillfällena hade både intervjuare och respondenter tillgång till frågorna. I vilken 

följd frågorna ställdes skiljde sig åt i varje intervju, ordningsföljden påverkades av vad 

respondenten diskuterade och vilket område frågorna berörde. Under vissa tillfällen hände det 
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att flera frågor besvaras i diskussion kring en annan fråga. Det vill säga att fler frågor hade 

berörts när en annan fråga hade besvarats. Ansåg intervjuarna att en fråga som egentligen var 

tänkt att tas upp senare passade bättre att beröras i ett annat sammanhang togs den upp då 

istället för i den ursprungliga ordningsföljden. Inför intervjuerna tillfrågades respondenterna 

om de kunde tänka sig att intervjutillfällena spelades in. Önskemål om att få intervjuerna 

inspelade var för att kunna följa upp intressanta synpunkter och uppmärksamma hur svaren 

uttrycktes. Den negativa aspekten med att spela in en intervju är att respondenterna medvetet 

kan tänka sig för vad de säger och hur de uttrycker sig. Att använda sig av inspelning är då 

både positivt och negativt för tillförlitligheten i arbetet. Det ökar tillförlitligheten då 

intervjuerna återigen kan lyssnas igenom för att korrekt kunna återge det som respondenten 

svarat, samtidigt som det blir negativt då respondenten blir mer restriktiv i sina svar (Bryman 

och Bell, 2013). Efter att en transkribering var utförd och sammanfattad skickades de till 

respektive respondent för att de skulle få möjlighet att reda ut eventuella missförstånd och 

därmed kunna klargöra sina åsikter. Det leder även till en ökad tillförlitlighet av studiens 

innehåll. 

Studier baserade på intervjuer skapar en interaktion mellan intervjuaren och respondenten. En 

interaktion kan bidra till att intervjuaren kan tolka respondentens svar genom att läsa av 

kroppsspråk, gester och tonlägen, något som inte är möjligt med exempelvis enkäter. Det 

leder till att det är lättare att tolka och skapa en förståelse för respondentens svar, det för dock 

med sig nackdelar som kan speglas i resultatet. Något som kan uppstå är en så kallad 

”intervjuareffekt”, som innebär att det uppstår ett samspel mellan respondenten och 

intervjuaren, vilket på ett oönskat sätt kan speglas i resultatet. En annan effekt som kan uppstå 

är ”halo-effekten” och innebär att sådant som är ointressant för studien tenderar att påverka 

intervjun, exempelvis att den ena parten är igenkänd (Hultén, Hultman och Eriksson, 2007).  

 

2.4.1 Urval 

Bryman och Bell (2013) menar att ett målinriktat urval är vanligt i kvalitativa 

undersökningar, där respondenter väljs ut strategiskt. Det innebär att de respondenter som 

anses vara relevanta och kan svara på studiens forskningsfrågor väljs ut. Den här studien har 

genomförts med ett målinriktat urval, där respondenter som ansågs vara lämpliga att 

medverka valdes ut och kontaktades.  

De intervjuade objekten i studien valdes ut genom ett antal kriterier. Det första är att de skulle 

tillhöra den bransch som undersöktes i studien, det vill säga bostadsföretag. Dessutom är 

studiens syfte specificerat för undersökning hos just allmännyttiga företag, vilket också var ett 

kriterium som behövde uppfyllas. Därefter togs det hänsyn till det geografiska området, med 

anledning av att det skulle vara möjligt att utföra studien. Eftersom tiden var begränsad valdes 

det att i första hand vända sig till företag som fanns inom ett rimligt avstånd. De intervjuade 

objekten fanns belägna i Uppsala län och Gävleborgs län. Urvalet av respondenter 

representerades av företag belägna i såväl större städer som mindre orter. 

Vid den första telefonkontakten hos de tilltänka företagen, uttrycktes önskan om att få prata 

med en person i företaget som hade en ledande ekonomisk position eller att denne har 

ekonomiskt ansvar på något sätt. Det vill säga en person som är kunnig och har mest 

kompentens inom det studerade området. Telefonsamtalet var till för att fråga om de var 

villiga att delta i en personlig intervju. Vid personliga möten kan såväl kroppsspråk som 

gester studeras och ger möjlighet att fånga upp en underförstådd åsikt om något som inte 
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faktiskt uttrycks verbalt. Det bidrar även till att intervjuaren och respondenten kan förstå 

varandra och hitta ett samspel. En annan fördel är att fler än en intervjuare kan närvara vid 

samtalen, vilket hade blivit mycket mer komplicerat om den istället skulle genomföras via 

telefon. När fler intervjuare kan vara aktiva blir det lättare att ställa följdfrågor, då 

respondentens svar kan uppfattas på olika sätt. De personliga mötena var bäst anpassade för 

studiens syfte, då det gav en bättre tolkning och förståelse för det respondenten sa. Tolkandet 

är en stor del av studien, varför inga telefonintervjuer utfördes.  

Det fanns ingen medvetenhet om hur många intervjuer som behövde genomföras, utan det 

framkom under arbetsprocessen vartefter intervjuerna utfördes. Efter att intervjuerna hade 

genomarbetats kunde det urskiljas om de gav tillräckligt med resultat eller om det krävdes ett 

större antal för att kunna besvara frågeställningarna. Laughlin (2007) beskriver en metod som 

har använts i studien där han menar att antalet intervjuer inte är förutbestämda innan, utan 

forskarna utför intervjuer tills de känner mättnad. Att känna mättnad innebär att resultaten 

som uppkommer är av liknande art, det vill säga att det ger återkommande svar som anses 

vara tillräckligt för studiens syfte. 

Nio intervjuer utfördes med ledande befattningshavare inom olika allmännyttiga 

bostadsföretag, vilka är; Tierpsbyggen, Östhammarshem, Uppsalahem, Älvkarlebyhus, 

Hebygårdar, Enköpings Hyresbostäder, Sandvikenhus, Håbohus samt Gavlegårdarna. För mer 

information se tabell 20 i referenslistan, där kan det tydas vilka företag som innefattas i 

studien, vilken aktör som representerat företaget samt var och när intervjun genomfördes. Ett 

av företagen valde att ej namnge deltagare och vilken typ av befattning denne besitter, därav 

anonym. Att endast nio intervjuer utfördes är med anledning av att det kunde anses som 

tillräckligt då de svar som respondenterna angav var återkommande. Det vill säga att det 

förelåg en mättnad vilket innebar att det inte fanns ett behov av att utföra fler intervjuer för att 

kunna besvara de två delsyften som ställts i studien. 

 

2.5 Litteratursökning 

Det här arbetet grundar sig på såväl primär data som sekundär data. Data av primär art 

baseras ofta på intervjuer eller enkäter. I studien har intervjuer använts för att få tillgång till 

sådan information som behövdes för att kunna fullgöra studien. Intervjuer bidrog till att en 

djupare förståelse kunde ske kring de två delsyftena, hur ledande befattningshavare tillämpar 

och upplever komponentavskrivning samt vilka faktorer som kan ligga till grund för detta. 

Något som enkäter inte ansågs kunna bidra till i lika stor utsträckning då verktyget inte ger 

möjlighet för en interaktion mellan intervjuare och respondent. Sekundär data består av 

information som andra forskare redan har tagit fram. Vilket omfattas av allt från 

vetenskapliga artiklar till litteratur i form av böcker. Jacobsen (2002) anser att en 

kombination av de två datainsamlingarna stärker det resultat som framkommer av studien.  

För att ett arbete av den här arten ska kunna anses som vetenskapligt krävs det att det grundar 

sig på vetenskapliga artiklar, vilket studien till stor del gör. Andra sekundära källor som 

använts i arbetet är böcker, tidskriftsartiklar och redovisningslagar. Innan data togs fram, 

studerades de forskningsfrågor som skulle besvaras i studien. Med anledning av att skapa en 

uppfattning kring vilken kunskap som behövdes för att kunna ge svar på forskningsfrågorna.   
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2.5.1 Källkritik 

De vetenskapliga artiklar som behandlades i arbetet har kritiskt granskats. Det har setts till 

vem författaren är, om de är insatta i det studerade ämnet samt vart materialet kommer från. I 

studien användes vetenskapliga artiklar som är ”peer reviewed” för att öka tillförlitligheten på 

arbetet. De vetenskapliga artiklarna är till stor del hämtade från Gävle högskolebiblioteks 

databaser, såsom Discovery, Emerald och Google Scholar. Då högskolebiblioteket inte kunde 

tillhandahålla artiklar har även sådana hämtats från Uppsala Universitets databaser eller 

fjärrlånats från andra högskolor och universitet, då de ansågs vara relevanta för insamlingen 

av material. Under processen med att ta fram data har sökord som bland annat ”component 

depreciation”, ”agency theory”, ”institutional theory”, ”accounting choice”, ”true and fair 

view”, ”depreciation” och ”qualitative research” använts. I den utsträckningen sekundära 

källor som inte är vetenskapligt granskade användes, ansågs de ha relevans till arbetet. 

Nyckelorden behandlades för att kunna skapa en objektiv uppfattning, för bland annat 

komponentavskrivning och de olika redovisningsteorierna.   

 

2.6 Analys 

Analysen är av beskrivande art och utgår från studiens två delsyften. Första avsnittet i 

analysen behandlar studiens första syfte som omfattar hur ledande befattningshavare i 

allmännyttiga bostadsföretag tillämpar och upplever metoden. Kapitlet fortsätter sedan med 

ett avsnitt där det sker en redogörelse för hur a priori-modellens samtliga faktorer kan tänkas 

påverka hur metoden tillämpas och upplevs. Vilka faktorer det är skildras i studiens 

referensram. Det avsnittet är uppbyggt utefter olika delavsnitt som representeras av a priori-

modellens faktorer, vilka motiv som kan påverka hur ledande befattningshavare tillämpar och 

upplever komponentavskrivning. I varje delavsnitt har den insamlade empirin ställts mot den 

del av referensramen som behandlat det specifika fenomenet. Innan det redogörs för resultatet 

av studien kommer en förfinad modell att presenteras, det för att visa på om den a priori-

modell som utformats utifrån referensramen håller för prövning eller ej.  
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3. Referensram 

Referensramen inleds med en praktisk referensram där information kring olika ämnen 

presenteras. Detta för att skapa en djupare förståelse kring de områden som studien kommer 

att beröra. Sedan följer en teoretisk referensram med redogörelse för två teorier som kan 

förklara olika fenomen inom redovisning. Sedan följer ett avsnitt gällande tidigare forskning 

kring ämnen som anses väsentliga för en fortsatt förståelse. Kapitlet avslutas med en 

presentation av en a priori-modell som formats utefter referensramens innehåll.  
 

 

3.1 Praktisk referensram 

Den första delen av referensramen innefattar en praktisk sådan, som består av en djupare 

redogörelse för den avskrivningsmetod, komponentavskrivning, som är en följd av K3-

regelverket och som ligger till grund för studien. Komponentavskrivningen följs av avsnitt 

gällande olika typer av regelverk samt begreppet rättvisande bild. Med anledning av att skapa 

en bättre förståelse kring redovisning.  
 

 

3.1.1 Komponentavskrivning 
 

Stárová och Čermáková (2010) menar att en av redovisningens främsta uppgifter är att 

tillhandahålla information till intressenter rörande ett företags finansiella ställning. Den 

informationen hämtas ur företagens bokföring. Redovisningen skiljer sig åt mellan länderna i 

världen då de tillämpar olika redovisningspraxis, ett fenomen som försvårar jämförelser 

mellan företag i olika länder. För att reducera skillnaderna och öka jämförbarheten strävas det 

efter en harmonisering av den globala redovisningen.  

 

Komponentmetoden är en avskrivningsform som enligt Stárová och Čermáková (2010) är en 

av de förändringar som införts till följd av den pågående harmoniseringen. De skriver att 

IAS/IFRS definierar komponentavskrivning som en systematisk fördelning av kostnaderna 

för en materiell anläggningstillgångs olika komponenter, när kostnaderna är av betydande art 

i förhållande till anläggningstillgångens totala kostnad. Anläggningstillgångar ska enligt 4 

kap. 3§ ÅRL (SFS 1995:1554) värderas till anskaffningsvärdet. Det belopp som företaget 

redovisat som anskaffningsvärde för en materiell anläggningstillgång ska delas upp på dess 

olika komponenter. Lind och Hellström (2011) förtydligar med att säga att 

komponentavskrivning är en avskrivningsmetod som, till skillnad från de mer traditionella 

metoderna, är en metod där tillgångar delas in i olika komponenter baserat på dess 

väsentlighet och förväntade nyttjandeperiod i förhållande till hela tillgångens ekonomiska 

livslängd. Med komponentavskrivningsmetoden betraktas en byggnad enligt Gilliland (1980) 

som bestående av en grupp skilda tillgångar vilka värderas och skrivs av separat under en 

period av förväntad användning. 

 

Lind och Hellström (2011) skriver att det inte finns någon vägledning i lagtext på hur 

anläggningstillgångarnas komponenter ska bestämmas. SABO och Fastighetsägarna Sverige 

(2012) konstaterade att det fanns ett behov av vägledning för komponentansatser och har 

därför gett ut en sådan. De gav ut ett exempel på olika komponenter som de identifierat vara 

av betydande art. De skriver vidare att ingenting hindrar ett företag att identifiera färre eller 

fler komponenter vilket kan skilja sig åt mellan olika förvaltningsfastigheter och den enskilda 
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situationen. De komponenter som SABO och Fastighetsägarna Sverige (2012) ger som 

förslag 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) 

(9) Hyresgästanpassningar  

 

De olika komponenterna av en anläggningstillgång ska alltså ses som skilda 

anläggningstillgångar vid avskrivning. Davis och Wyndelts (1979) menar att alla olika delar 

har varierande utgångspunkter när det kommer till avskrivningar. Med anledning av att de 

inte uppfyller samma fysiska och funktionella förutsättningar, det innebär att deras 

ekonomiska livslängd varierar i förhållande till varandra och kan därför inte skrivas av på 

samma sätt. Gilliland (1980) hävdar att en komponents ekonomiska nyttjandeperiod endast 

fortlöper så länge som den bidrar till en vinstgivande drift av tillgången. Fortsättningsvis görs 

det gällande att när komponenterna sedan når sin slutliga varaktighet och det blir aktuellt med 

en investering, för att byta ut komponenterna, kommer en summa som motsvarar 

investeringen att aktiveras i företagets balansräkning. När en komponent byts ut reduceras 

värdet av tillgången med värdet på den avyttrade komponenten och ökar sedan med värdet på 

den nya komponenten. Det här kommer sedan att fortsätta skrivas av på ett likadant vis som 

den utrangerade komponenten (Lind och Hellström, 2011; Stárová och Čermáková, 2010).  

 

Enligt den traditionella avskrivningsmetoden skrivs en byggnad av i sin helhet med en 

procentsats som ska spegla dess förväntade ekonomiska livslängd. Procentsatsen är konstant 

för varje år. Åtgärder som återställer byggnadens standard betraktas som underhåll enligt den 

här metoden och ska kostnadsföras. Enligt komponentmetoden betraktas det istället som en 

investering och i underhåll ingår endast löpande reparationer. Det innebär att mer insatser 

kommer att beaktas som en investering med komponentmetoden än i den traditionella 

metoden (Lind och Hellström, 2011). För att förtydliga skillnaderna mellan metoderna 

används ett exempel av Lind och Hellström (2011);  

 

En byggnad har kostat 25 000 kronor per kvadratmeter och har en förväntad nyttjandeperiod 

på 50 år (siffrorna i exemplet har avrundats upp av Lind och Hellström (2011) för enkelhetens 

skull). Tabell 1 visar att byggnaden består av tre väsentliga komponenter som antas ha en lika 

stor investeringskostnad. År 20 utförs en underhållsinsats på 8 300 kronor och år 40 byts 

respektive komponent ut för en kostnad av 8 300 kronor. 

 

Komponent Nyttjandeperiod Kostnad för komponent 

1 20 år 8 300 kr 

2 40 år 8 300 kr 

3 80 år 8 300 kr 

Tabell 1. Komponenter och investeringskostnad (Lind och Hellström, 2011). 
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Med den traditionella (linjära) metoden blir det en konstant procentsats för avskrivning med 

25 000/50 = 500 kronor per år, 500/25 000 = 2 procent per år. Underhållsinsatsen och byte av 

komponenter kostnadsförs direkt vilket innebär att det inte kommer att påverka storleken på 

avskrivningen. Däremot kommer det att påverka avskrivningarna enligt komponentmetoden 

med anledning av att de kommer att betraktas som en investering då standarden på byggnaden 

förbättras och kommer därför att aktiveras i balansräkningen. Tabell 2 visar att 

avskrivningarna enligt komponentmetoden kommer resultera i 730 kronor per år, ett belopp 

som är högre än enligt den traditionella avskrivningsmetoden. 

 

Komponent Investeringsbelopp Avskrivningstid Avskrivningsbelopp/år 

1 8 300 20 8 300/20 = 415 

2 8 300 40 8 300/40 = 210 

3 8 300 80 8 300/80 = 105 

   Summa = 730 

Tabell 2. Avskrivningar enligt komponentmetoden (Lind och Hellström, 2011). 

Lind och Hellström (2011) menar att komponentavskrivningsmetoden ger högre 

avskrivningar som kan härledas från att ett byte av komponent ses som en investering istället 

för underhåll. En investering ökar nyttan hos tillgången och aktiveras och ökar därmed 

tillgångens bokförda värde, medan underhåll istället kostnadsförs direkt enligt den 

traditionella metoden och innebär en ökad kostnadsföring för företagen. 

 

 
Figur 2. Bokförda värden i komponentavskrivning och traditionell avskrivningsmodell (Lind och 

Hellström, 2011 s. 19). 

I figur 2 här ovan tydliggörs skillnaderna mellan komponentavskrivning och den traditionella 

avskrivningsmetoden. En investering ökar tillgångens värde enligt komponentmetoden, en 

effekt som leder till ökade avskrivningar och illustreras med den blåa fluktuerande linjen i 

figuren. Detta kostnadsförs direkt enligt den traditionella metoden och innebär att det inte har 

någon effekt alls på tillgångens värde. Det innebär att det inte kommer påverka 

avskrivningskostnaden, vilket illustreras med den röda raka linjen i figuren. 

 

Stárová och Čermáková (2010) menar att komponentavskrivningsmetoden är lämplig att 

använda då det är en signifikant skillnad mellan nyttjandeperioden hos en tillgång och dess 

reservdelar. De menar att metoden bättre speglar det faktiska slitaget hos 

anläggningstillgångar och ger en mer rättvisande bild över företagets redovisade värden. 
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3.1.2 Perspektiv gällande regelverk  
 

Gray (1988) skriver att redovisning ser olika ut mellan världens länder och menar att det kan 

vara en följd av kulturella och miljömässiga faktorer. Faktorer som förklarar hur likheter och 

skillnader i ländernas redovisningssystem uppstår är bland annat av ekonomisk, social, 

politisk och kulturell art samt hur rättssystemet är uppbyggt (Gray, 1988; Grönlund, Tagesson 

och Öhman, 2013). På senare år har forskarna försökt att klassificera olikheter med en bättre 

exakthet, vilka kan tolkas och kategoriseras på två sätt. Ett sådant sätt är enligt Grönlund et al. 

(2013) att klassificera regelverken efter om de är principbaserade eller regelbaserade. 

Bennett, Bradbury och Prangnell (2006) menar att det inte finns någon klar definition för vad 

de olika typerna av klassificeringar innebär. Enligt Alexander och Jermakowicz (2006) har 

ordförande för IASB uttryckts sig om de regelbaserade standarderna för att vara ”the Cook 

Book approach” och menar att det är standarder som talar om hur saker och ting ska göras. 

Principbaserade standarder däremot förklarar vad som behöver göras, inte hur det ska utföras. 

Grönlund et al. (2013) förklarar begreppet principbaserat som att det handlar om mål och 

riktlinjer medan begreppet om regelbaserat grundar sig i många detaljerade regler. Det finns 

många definitioner på begreppen och trots att det inte finns något klart argument för vad ett 

principbaserat regelverk innebär menar IASBs ordförande att deras standarder (IFRS) är 

grundade i klassificeringen om principbaserade redovisningssystem (Bennet et al., 2006). 

Principbaserade regelverk tolkas utefter dess omgivning, det innebär att det kan tolkas olika 

beroende på vilket land regelverket tillämpas i. 

 

IASB utvecklade nya redovisningsregelverk efter att branschen drabbats av flera 

redovisningsskandaler. Organisationen utvecklade IFRS och IFRS for SMEs som skulle 

skapa ett mer transparent regelverk (Hussain, Chand och Rani, 2012). IFRS ses som 

principbaserade standarder, standarder som kom att bli tvingande för EUs medlemsländer att 

anta från och med år 2005 (Agoglia, Doupnik och Tsakumis, 2011). Eftersom att Sverige är 

medlem i EU får det en naturlig följd att även det svenska redovisningssystemet är 

principbaserat. Att införa ett principbaserat regelverk innebär enligt Collins et al. (2012) att 

det finns tydliga syften och mål att förhålla sig till, men att det saknas en ingående 

vägledning. Det här leder till att det blir en mer flexibel redovisning som kräver fler 

självständiga bedömningar av normgivare, redovisningsprofessionen och utövarna (Carmona 

och Trombetta, 2008; Collins et al, 2012). Grönlund et al. (2013) menar att det anförtros åt 

användarna att komma fram till en mer detaljerad utformning av redovisningspraxis.  

 

K3-regelverket som blev tvingande från och med januari i år förde med sig vissa 

förändringar, däribland komponentavskrivning. I och med det ska företagen numera dela in 

tillgångar i olika komponenter om de har betydelse och är av väsentlighet till hela tillgången i 

sig. BFNAR 2012:1 punkt 17.4 säger ”Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell 

anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på 

dessa” (FAR Akademi, 2013 s.1127). Vad väsentlighet egentligen innebär definieras dock 

inte i lagstiftning vilket lämnar utrymme för användarna att själva göra egna bedömningar.   
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3.1.3 Rättvisande bild 
 

Ett principbaserat regelverk bidrar till mer transparent och flexibel information, det ökar 

kunskapen inom ämnet samt att informationen som lämnas blir mer väsentlig. Alexander och 

Jermakowicz (2006) anser att ett sådant regelverk bidrar till att informationen som lämnas ger 

en rättvisande bild av företagets ställning.  

 

Rättvisande bild är översatt från det engelska begreppet ”True and fair view” och införlivades 

i den svenska lagstiftningen år 1995 när Sverige anslöt sig till EU. Medlemskapet satte krav 

på den svenska lagstiftningen att anta EUs direktiv (Blake, Fortes, Gowthorpe och Paananen, 

1999; Fagerström, Hassel och Cunningham, 2006). Fagerström et al. (2006) menar att den 

svenska redovisningsregleringen genomgick ett antal förändringar under den här tiden då det 

utfärdades ett flertal standarder av det normgivande organet. Förändringarna resulterade i att 

den svenska finansiella rapporteringen gick från att vara en skatteanknuten redovisning till att 

redovisa enligt begreppet ”true and fair view”.   

Det engelska uttrycket införlivades för alla EUs medlemsstater efter att Storbritannien gick 

med i organisationen år 1973 och sedan dess har uttrycket varit viktigt i 

harmoniseringsprocessen (Blake et al., 1999). Det är nästintill omöjligt att definiera den EU-

rättsliga innebörden av den europeiska standarden för rättvisande bild. Ur EU-perspektiv är 

det inte de nationella definitionerna som bestämmer innebörden utan det är EU-domstolen 

som avgör hur begreppet ska tolkas (Redovisningskommittén, 1996). 

Det finns två inriktningar för redovisning, den anglosaxiska traditionen och den kontinentala 

traditionen. Johansson och Svensson (2008) skriver att den anglosaxiska traditionen tillämpas 

bland annat i USA, Storbritannien och Nederländerna. De skriver vidare att traditionen inte 

bygger på lagar utan baseras främst på seder och kompletteras av anföranden i domstol. Inom 

traditionen finns det inte någon anknytning mellan redovisning och beskattning. Den 

kontinentala redovisningsmetoden tillämpas främst i de västeuropeiska länderna och bygger 

på lagstiftning istället för seder. Inom den kontinentala traditionen har skattelagstiftningen 

haft en stor påverkan på redovisningen, en påverkan som bidragit till ett starkt samband dem 

emellan. Sverige tillhör den kontinentala traditionen där redovisningen till stor del regleras 

genom lagstiftning. I Sverige är det inte tillåtet att utesluta information i årsredovisningen 

som ska redovisas enligt lag, även om det syftar till att ge en rättvisande bild (Johansson och 

Svensson, 2008). Det generella målet är att de finansiella rapporterna tillsammans med 

noterna i årsredovisningen ska ge en rättvisande bild åt intressenter, en bild av hur det har gått 

för företagen (Grönlund et al., 2013).  

 

Rättvisande bild kan ses utifrån två perspektiv varav det ena är legalt och det andra 

ekonomiskt. Van Hulle (1997) menar att det är svårt att förklara rättvisande bild ur ett 

ekonomiskt perspektiv då det inte på ett tydligt sätt framställs. Författaren menar dock att 

företagets solidaritet och likviditet är begrepp det refereras till i sammanhanget. I den svenska 

lagstiftningens 2 kap 3§ 1 st ÅRL (SFS 1995:1554) kan vi hitta en tolkning på rättvisande 

bild, genom ett legalt perspektiv, och dess tillämpning i Sverige: ”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 skall ges, skall det 

lämnas tilläggsupplysningar.”  

 

Begreppet rättvisande bild kommer ursprungligen från den anglosaxiska traditionen men har 

idag även spridit sig till den kontinentala traditionen, som bland annat beror på den 
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internationella harmoniseringen och Storbritanniens medlemskap i EU. Trots att begreppet 

tillämpas av stora delar av världen och har funnits under en längre tid finns det inte någon 

specifik definition på begreppet. Det innebär att det finns flera definitioner för vad begreppet 

kan stå för (Johansson och Svensson, 2008; Kirk, 2006). I EUs fjärde direktiv står det;  

 
Årsbokslutet skall ge en rättvisande bild av bolagets tillgångar och skulder, 

ekonomiska ställning och resultat. I detta syfte måste en obligatorisk 

uppställningsform föreskrivas för balans- och resultaträkningarna samt ett 

minsta innehåll fastställas för notanteckningarna och förvaltningsberättelsen. 

Undantag kan dock medges med hänsyn till vissa bolags mindre ekonomiska 

och sociala betydelse. 

Ur IASBs föreställningsram p. 46 (april 2001, s.17) kan det utläsas;  

 
Finansiella rapporter uppges ofta ge en rättvisande bild av, eller korrekt återge, 

ett företags finansiella ställning, resultat och förändring av den finansiella 

ställningen. I denna föreställningsram behandlas inte dessa begrepp, men 

finansiella rapporter som ges kvalitativa egenskaper på sätt som här beskrivs 

och som upprättas med tillämpliga redovisningsstandarder ger vanligtvis vad 

som uppfattas som en rättvisande bild. 

 

Från de ovan nämna definitionerna kan det inte tydas vad rättvisande bild eller det engelska 

uttrycket ”true and fair view” har för exakt definition. Kirk (2006) anser att det är ett svårt 

begrepp att hantera på grund av att det har en mångtydig definition och innebär att det kan 

tolkas på många olika sätt. Van Hulle (1997) menar att det är svårt att förstå ur vems 

perspektiv principen ”true and fair view” ska anses vara den korrekta uppfattningen, då EUs 

direktiv riktar sig till många olika användare. 

 

3.2 Teoretisk referensram 

Med referensramens teoretiska avsnitt är avsikten att skapa en djupare förståelse kring varför 

ledande befattningshavare väljer att göra vissa redovisningsval framför andra. Med det som 

utgångspunkt börjar avsnittet med en introduktion om redovisningsteorier i allmänhet för att 

skapa en bättre förståelse kring två förklarande teorier som sedan kommer att presenteras. De 

två teorierna är; agency theory och institutional theory.   
 

 

3.2.1 Redovisningsteorier 
 

Deegan och Unerman (2011) menar att det finns många olika teorier inom fenomenet 

redovisning, dock har ingen av teorierna ännu blivit universellt accepterad världen över. 

Forskare är inte överens om vilken funktion en teori ska uppfylla. Somliga menar att en teori 

ska vara förklarande och förutsägande gällande olika fenomen, till exempel varför vissa 

redovisningsmetoder föredras framför andra. Detta medan andra hävdar att en teori ska vara 

föreskrivande om vilket tillvägagångssätt som ska användas inom redovisningen. Deegan och 

Unerman (2011) menar att alla olika teorier används för att uppfylla olika syften.  

Forskning inom ämnesområdet redovisning kan antingen ses som positiv eller normativ 

beroende på det tillvägagångssätt som forskaren valt att använda. Har forskaren valt att 

använda sig av ett positivt tillvägagångssätt menar denne att försöka förklara eller förutsäga 
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en specifik händelse eller fenomen. Har personen i fråga istället valt ett normativt 

angreppssätt syftar det till att generera föreskrifter om hur något ska hanteras. 

 

En forskning benämnd positiv härleds från positiva teorier. Positiva teorier inleds med att 

forskaren gör antaganden eller hypoteser kring en specifik händelse eller fenomen. Forskaren 

kan sedan genom en logisk slutledning frambringa förutsägelser om hur någonting kommer 

att te sig. För att förutsägelserna ska kunna klassificeras som förklaringar till något särskilt 

fenomen, ska förutsägelserna vara tillräckligt korrekta när det testas mot observationer av 

verkligheten (Deegan och Unerman, 2011).  

 

Normativa teorier som används inom den normativa forskningen är till skillnad från de 

positiva teorierna inte baserade på observationer. De här teorierna hävdar Deegan och 

Unerman (2011) att de baseras på forskarnas egna bedömningar angående vad som bör eller 

ska hända i vissa givna situationer. 

 

Laughlin (2007) anser att forskares val av forskningsmetod är ett viktigt beslut då det är det 

som sätter grunden för deras förståelse av redovisningspolicy och redovisningspraxis. 

Författaren hävdar att utformningen och valet av redovisningsmetod, vilken typ av 

redovisningsreglering som används samt hur regleringen uppfattas av organisationer, är tre 

viktiga aspekter inom redovisningsforskning att ta hänsyn till. Inanga och Schneider (2005) 

hävdar att alla teorier har svagheter och styrkor. De menar att positiva teorier har förmågan att 

kunna vidta olika beskrivande former som de exemplifierar med att säga att positiva teorier 

kan genom sin logiska slutledning kontrollera noggrannheten i vad de presenterar. Detta då de 

har förmåga att avgöra i vilken utsträckning observationerna stämmer överens med 

slutledningen.  

 

 

3.2.2 Agency theory 
 

K3-regelverket är som tidigare nämnt obligatoriskt från och med årsskiftet, regelverket kräver 

genom sin reglering att företag måste lämna vissa externa upplysningar i redovisningen. Den 

information som är tvingande att lämnas ut är till för att säkra kvalitet till intressenterna, den 

ska även leda till att det blir en mer rättvisande bild av redovisningen som ska gynna externa 

aktörer. Utan tvingande regleringar på extern redovisning kan det uppstå 

informationsasymmetri mellan olika parter som skapar behov av regelverk.  

 

Deegan och Unerman (2011) skriver att företag använder sig av såväl intern som extern 

redovisning och att den interna används av taktiska skäl vid bland annat beslutsfattande inom 

företaget. Den externa redovisningen delas in i två delar, frivillig redovisning samt 

obligatorisk redovisning. Den frivilliga informationen lämnar företag bland annat via 

pressmeddelanden samt webbsidor och används precis som den interna informationen av 

taktiska skäl. Den externa informationen är obligatorisk och är reglerad för att den ska gynna 

intressenter. Sundgren, Nilsson och Nilsson (2013) skriver att den externa redovisningens 

syfte är att ge en bild av ett företags ekonomiska ställning och ge underlag till intressenters 

beslut.   

Agency theory utvecklades av Jensen och Meckling (1976) med antagandet att alla individer 

vill maximera sin egen nytta. Eisenhardt (1989) menar att teorin utvecklades utifrån 

informationsekonomin, där författaren säger att informationsekonomin är kritisk till hur 
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ekonomiska beslut kan påverkas av den information som tillhandahålls. Vidare kom agency 

theory att vidareutvecklas av Watts och Zimmerman (1978) till positive accounting theory.  

Jensen och Meckling (1976) skriver att agency theory utgår från en relation mellan två eller 

flera parter, en så kallad agentrelation, där parterna benämns som principal och agent. I ett 

större företag kan de exempelvis representeras på det sätt att ägaren ses som principal och 

företagsledningen som agent. Författarna menar, som tidigare nämnt, att båda parterna vill 

maximera sin egen nytta och kan enligt Eisenhardt (1989) leda till konflikter på grund av att 

de strävar efter olika målsättningar. Det kan handla om att agenten vill maximera sin egen 

inkomst i kombination med en så liten ansträngning som möjligt, medan principalen vill 

maximera företagets avkastning och maximera agentens arbetsinsats (Saam, 2007). Jensen 

och Meckling (1976) menar att agenten försöker att öka sin egen nytta på principalens 

räkning vilket ger upphov till agentkostnader, på grund av att principalen vill att agenten ska 

prestera utifrån dennes vilja. Kostnaderna kan utgöras av övervakning av agentens kompetens 

eller dess handlingar, det innebär att agenten besitter ett övertag av information i jämförelse 

med principalen. Gapet av information leder till att det skapas en informationsasymmetri 

(Saam, 2007).  

Fields et al. (2001) menar att med perfekta och fullständiga marknader finns det ingen 

betydande anledning med upplysningar och krav på redovisningen. I dagens värld omges vi 

av ofullständiga marknader och det innebär att redovisningskrav är ett verkningsfullt sätt att 

kunna ta itu med marknadens brister. Innebörden med avsaknaden av perfekta marknader är 

att det uppstår informationsasymmetri mellan olika parter som vill ta del av ett företags 

information (Riahi-Belkaoui, 2004). Fields et al. (2001) menar att informationsasymmetri 

generellt förknippas med relationen mellan bättre informerade och sämre informerade parter. 

Där exempelvis ledningen besitter mer information och investerare har sämre information att 

tillgå. Sundgren et al. (2013) anser att informationsasymmetri kan skildras genom att se till 

vilka upplysningar som företaget lämnar till deras intressenter genom den finansiella 

rapporteringen. Syftet kan anses vara att minska gapen av information mellan företaget och 

intressenterna. Ett företags intressenter kan bestå av aktieägare, kreditgivare, kunder, 

anställda och statliga myndigheter och alla de här olika intressenterna har olika 

informationsbehov. Det innebär att de är intresserade av olika typer av information i de 

finansiella rapporterna, något som företag måste ta i beaktande när de upprättar sin 

redovisning. Healy och Palepu (2001) anser att problemen med informationsasymmetri blir 

mindre med regelverkens relegeringar, då företag blir tvungna att lämna ut information.  

 

Problemen inom teorin om informationsasymmetri delas enligt Sundgren et al. (2013) in i två 

olika typer; ”adverse selection” och ”moral hazard”. Adverse selection innefattar 

informationsproblem som uppstår när ett avtal ska ingås. Problemet består av en sned 

fördelning av information. En part gynnar sina intressen med det informationsövertag denne 

besitter, som leder till en missgynnande effekt för den andra parten (Riahi-Belkaoui, 2004; 

Sundgren et al., 2013). Sundgren et al. (2013) menar att alla entreprenörer tar rationella beslut 

med den information de innehar. Moral Hazard omfattar istället informations- och 

uppföljningsproblem som uppstår efter att ett kontrakt har slutits. Den ena parten vill inte 

drabbas av negativa konsekvenser efter ett avtal har ingåtts och ändrar därför sitt 

handlingssätt, det resulterar i att parten i fråga inte drabbas i den utsträckning som beteendet 

har gett upphov till (Riahi-Belkaoui, 2004; Sundgren et al., 2013). Sundgren et al. (2013) tar 

upp ett exempel på ett ”moral hazard”-problem, de påstår att en företagare kan ägna både 

mindre tid och resurser på sitt företag efter att aktierna har sålts. För att undvika det 

problemet kan ett bonusprogram som är kopplat till den redovisade vinsten vara ett alternativ 
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för att aktieägarna inte ska bli den missgynnande parten. Forskaren Akerlof (1970) tar upp ett 

exempel på ”adverse selection” som behandlar en sned informationsfördelning mellan säljare 

och köpare som kallas ”Market for lemons”. Akerlof (1970) skriver att det finns incitament 

för att säljare inom bilbranschen väljer att marknadsföra bilar med sämre kvalitet framför 

bilar av bättre kvalitet, eftersom det är bilarna av sämre kvalitet som de kommer att göra 

störst vinst på. Det nyss nämnda uppvisar att det blir en snedvriden informationsfördelning, 

där säljarna besitter ett övertag på grund av större kunskap om bilarnas kvalitet.  
 

 

3.2.3 Institutional Theory 
 

Eftersom att K3-regelverket är ett principbaserat regelverk lämnar det utrymme för företagen 

att själva göra bedömningar om hur redovisningen ska ske. Det leder till att företagen ska 

göra egna bedömningar angående anläggningstillgångars indelning i komponenter. En del av 

en tillgång anses endast vara en komponent om den är väsentlig i förhållande till hela 

tillgången i sig. För att kunna ge en bättre förståelse till hur företag bedömer att en del av en 

tillgång är väsentlig handlar det här avsnittet om institutional theory. Teorin belyser vad som 

påverkar företag i beslutsfattandet. 

 

DiMaggio och Powell (1983) hävdar att organisationer skiljer sig från varandra vid 

initierandet av sin verksamhet, i början av deras livscykel. Det förändras dock när 

organisationer väl har blivit etablerade på marknaden då de tenderar att bli mer homogena, 

det vill säga de tenderar att ta efter varandra. De menar att skilda organisationer som verkar 

inom samma bransch påverkas av yttre krafter till att mer och mer likna varandra. De 

påverkas av såväl andra organisationer som av politiska krafter. Eriksson-Zetterquist (2009) 

menar att institutional theory handlar om hur organisationer påverkas av omgivningen, hur de 

påverkas av invanda rutiner och tillfälliga moden istället för att agera rationellt. 

 

Carpenter och Feroz (2001) menar att institutional theory bygger på antagandet om att 

organisationer endast antar sådana metoder och strukturer som anses vara lämpliga och 

legitima av andra organisationer, verksamma inom samma område. De menar att 

organisationer är känsliga för de påtryckningar dess omgivning utsätter dem för och leder till 

att de bara antar sådant som anses vara det mest lämpliga valet och som är socialt accepterat. 

Detta oavsett om det är förbättrande för organisationen eller inte.  

 

För att förklara hur det kommer sig att organisationer tenderar att bli mer homogena 

diskuterar DiMaggio och Powell (1983) om termen institutionell isomorfism. Isomorfism ses 

som en process som tvingar organisationer, vilka står inför samma miljömässiga förhållanden, 

att efterlikna varandra. Den institutionella isomorfismen mynnar ut i tre olika grenar, vilka är; 

den normativa, den imiterande och den tvingande. Den normativa isomorfismen har sitt 

ursprung i professionalismen där arbetare strävar efter att försöka finna sin roll inom 

organisationen. De strävar efter vetskapen om vilka omständigheter och förfaringssätt som 

gäller för just deras arbete. DiMaggio och Powell (1983) menar att universitets- och 

yrkesutbildningar blir allt viktigare för en organisations utveckling. Det är via utbildningar 

som personalen lär sig om bland annat normer och metoder för hur saker och ting ska utföras 

på ett korrekt sätt. Det har bidragit till att utbildningar har fått ett större inflytande över 

organisationer och samhället i sig.  

 

Isomorfismen om imitation härleds ur en osäkerhet som omgivningen avger. En osäkerhet om 

omgivande faktorer leder till att organisationer tenderar att imitera andra organisationer som 
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anses vara mer framgångsrika. Eftersom deras strategier redan är etablerade behöver inte 

andra organisationer komma på nya sätt att lösa det dilemma de står inför. Osäkerheten kan 

handla om att organisationen inte förstår en viss teknologi eller när de har mål som är 

tvetydiga. Det kan i sin tur leda till att de ser till andra organisationer för att komma ur denna 

osäkerhet (DiMaggio och Powell, 1983). 

 

Den tvingande isomorfismen innebär att organisationer kan utsättas för både formella och 

informella påtryckningar från omgivningen. Där omgivningen omfattar andra organisationer 

med bättre och starkare inflytande, samt av samhället och dess förväntningar (DiMaggio och 

Powell, 1983). DiMaggio och Powell (1983) menar att den tvingande isomorfismen kan 

härledas ur politiska påtryckningar från staten där vissa organisationsförändringar är ett direkt 

svar på deras krav. De hävdar att företagens strukturer och beteenden påverkas av vilka krav 

staten ställer på dem gällande anpassning till den sociala och miljömässiga omgivningen. 

Anpassningar som stämmer överens med de statliga normerna. 

 

Som tidigare nämnts är K3 ett principbaserat regelverk som lämnar utrymme för företag att 

göra egna bedömningar vad det gäller val av komponenter. En del av en tillgång är endast en 

komponent om den utgör en väsentlig del av hela tillgången. I bedömningen av vad som är en 

väsentlig del kommer företag enligt institutional theory att påverkas av hur andra företag 

inom samma bransch med liknande tillgångar har valt att klassificera som väsentligt. Företag 

kommer enligt Eriksson-Zetterquist (2009) att påverkas av invanda mönster och vad som för 

tillfället är på modet när det kommer till hur de väljer att redovisa, hur de väljer att bedöma 

vad som är väsentligt. 

 

3.3 Tidigare forskning 

I referensramens sista del presenteras tidigare forskning som är av betydelse. Såväl 

problematik inom området som redovisningsval belyses. Redovisningsval åskådliggör varför 

aktörer i företag tar särskilda beslut. I problematikavsnittet uppmärksammas problematik som 

kan uppkomma med redovisningen. Till sist kommer aspekten storlek att åskådliggöras 

utifrån tidigare forskning. 
 

 

3.3.1 Problematik 
 
Ett företags verksamhet, speciellt inom fastighetsbranschen, utgörs till stor del av dess 

materiella anläggningstillgångar, som enligt Marton et al. (2013) innebär att avskrivningar 

utgör en stor post i deras resultaträkning. Stárová och Čermáková (2010) hävdar att 

avskrivningar av materiella anläggningstillgångar förekommer som ett resultat av två 

faktorer. Den första faktorn behandlar det ekonomiska uttrycket för tillgångars funktionella 

och fysiska slitage som beror på deras karaktär och användning. Den andra faktorn härrör från 

det faktum att anskaffningskostnaden av en tillgång inte kan inkluderas i företagets kostnader. 

Författarna menar att det är genom avskrivningar som anskaffningskostnaden successivt kan 

inkluderas i företagets kostnader. Fortsättningsvis menar de att avskrivningar även kan ses 

som ackumulerade resurser med syfte att finansiera andra tillgångar. De menar att 

avskrivningar är en av företagets interna källor för finansiering av dess verksamhet. 

 

Marton et al. (2013) beskriver de traditionella avskrivningsmetoderna, vilka är linjär, 

degressiv och progressiv. Den linjära avskrivningen innebär att tillgången skrivs av med ett 
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konstant belopp, där dess anskaffningsvärde fördelas lika över nyttjandeperioden. De två 

andra metoderna, degressiv och progressiv avskrivning ser annorlunda ut till skillnad från den 

linjära metoden. Den degressiva metoden har i början av nyttjandeperioden ett högre 

avskrivningsbelopp, som successivt minskar för varje år som går. Progressiv avskrivning är 

motsatsen till den degressiva metoden, vilket innebär att avskrivningarna är lägre i början för 

att sedan öka ju längre nyttjandeperioden löper. 

 

Marton et al. (2013) hävdar att alla anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska 

skrivas av genom årliga värdeminskningar. Det är genom avskrivningar som 

anskaffningsvärdet för en tillgång kan fördelas som en kostnad över de perioder som 

tillgången förbrukas. Detta enligt matchningsprincipen som innebär att kostnaden, det vill 

säga vad som förbrukas av tillgången, ska matchas med de intäkter som tillgången bidrar med 

för en viss period (Berg och Moore, 1989). Berg och Moore (1989) menar fortsättningsvis att 

valet av avskrivningsmetod ska anpassas efter hur företagen förväntar sig att intäkterna 

kommer att vara fördelad över tid. De menar att till exempel om intäkterna förutspås vara 

jämt fördelade ska en linjär metod användas. Marton et al. (2013) menar att det är viktigt att 

företagen, vid val av avskrivningsmetod, ser till vilken metod som på bästa sätt kan reflektera 

tillgångens förväntade förbrukning samt de ekonomiska fördelar den förväntas generera. Det 

för att ge en så rättvis bild som möjligt av tillgångens förbrukning. Stárová och Čermáková 

(2010) menar att vilken avskrivningsmetod företagen väljer att tillämpa för sina 

anläggningstillgångar påverkar hur mycket av dem som skrivs av för varje år. Som i sin tur 

har påverkan på den vinst eller förlust som redovisas. 

 

Företag har under en redovisningsperiod ett stort antal inkomster och utgifter. En del av dem 

ska inte hänföras till den period de uppstått, utan till kommande redovisningsperioder. Det 

kan exempelvis bero på att prestationen inte genomförs förrän nästkommande period. Det 

krävs med andra ord att företagens inkomster och utgifter hänförs till rätt period i 

redovisningen för att det ska ge en rättvisande bild av resultatet. Periodiseringsproblem kan 

uppstå när resultatet ska beräknas. På grund av att de tillgångar ett företag har oftast nyttjas 

under ett flertal år, vilket gör det svårt att bedöma avskrivningarnas storlek samt de framtida 

intäkter som tillgången eventuellt kommer att generera. Värdering av tillgångar vid tidpunkt 

för periodskiften påverkas av svårigheten att bedöma tillgångens livslängd och därmed dess 

förbrukningskostnad (Wright, 1964). 

 

Enligt Bengtsson (2009) har principen om hur anläggningstillgångar ska redovisas skiftat 

mellan redovisning till historisk anskaffningsutgift och verkligt värde (marknadsvärde). 

Förändringarna i redovisningen ger upphov till värderingsproblematik för hur företagen ska 

värdera sina tillgångar. Skiftningarna i hur företagen redovisar tillgångar har lett till att 

redovisningsregelverket har blivit motsägelsefullt, där bland annat matchningsprincipen och 

försiktighetsprincipen ställs emot varandra. Det gäller även kravet på såväl relevans som 

tillförlitlighet i förhållande till varandra. Försiktighetsprincipen innebär enligt BFNAR 

2012:1 p 2.4 att tillgångar och intäkter inte får värderas för högt samt att skulder och 

kostnader inte får underskattas och därmed värderas för lågt. Bengtsson (2009) menar att 

relevans och tillförlitlighet är två begrepp som ligger till grund för den finansiella 

rapporteringen, där tillförlitligheten anses vara det som förespråkar användning av 

anskaffningsvärdet. Författaren refererar i sin artikel till Paton och Littleton som menar att 

begreppet tillförlitlighet är vad som krävs för att en redovisning ska anses vara bra, som 

innebär att redovisningen bör baseras på verkliga affärstransaktioner.  
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Med anskaffningsvärdet behöver inte värdet på tillgången justeras inför varje bokslut. Det 

menar Herrmann, Saudagaran och Thomas (2006) är en av anledningarna till att 

anskaffningsvärdet betraktas vara den metod som ger en mer rättvis bild av värdet på 

företagens materiella anläggningstillgångar. Bengtsson (2009) hävdar dock att 

anskaffningsvärdet kritiseras på grund av att metoden inte anses ta hänsyn till förändringarna 

som sker på marknaden. Vilket är något som värdering till verkligt värde gör, då tillgångens 

värde måste justeras efter det aktuella marknadsvärdet inför varje bokslut. Verkligt värde 

anses lämna utrymme för ledningen att kunna styra resultatet åt det håll som är mest åtråvärt. 

Det innebär att de har möjlighet att manipulera resultatet, något som värdering till 

anskaffningsvärdet är mindre utsatt för då årliga justeringar inte behöver utföras (Bengtsson, 

2009; Herrmann et al., 2006). 

 
 

3.3.2 Accounting Choice 
 

Redovisningsval är ett ämne som gett en mängd forskning där en stor del av forskningen har 

resulterat i ett antal teorier. Teorier syftar till att förklara och förutsäga varför vissa 

redovisningsval tas framför andra. Trots mängden forskning kring ämnet finns det ingen teori 

som är tillräckligt omfattande att den kan förklara alla de bakomliggande motiv till varför 

vissa val tas, med anledning av att redovisning är ett komplext begrepp (Fields et al., 2001). 

Watts och Zimmerman (1986) menar att den finansiella världen präglas av dess komplexitet 

och är bestående av en omgivning som ständigt förändras. För att därför kunna förklara olika 

redovisningsproblem hävdar författarna att det krävs att fenomenet studeras ur olika 

perspektiv. Fortsättningsvis kan val kring redovisning associeras med olika metoder gällande 

avskrivning, problematik kring värdering samt den mängd av information som lämnas ut till 

externa parter.  

 

Fields et al. (2001) menar att redovisningens betydelse är en av de utgångspunkter som 

studeras vid forskning gällande redovisningsval. Med fullständiga marknader menar 

forskarna fortsättningsvis att redovisning och reglering inte fyller något syfte och skulle 

därför inte behövas, ett fenomen som även konstaterats av andra forskare såsom Watts och 

Zimmerman (1979) och Holthausen och Leftwich (1983). Fields et al. (2001) menar dock att 

helt perfekta marknader inte är ett faktum, då världen kantas av ofullständiga och 

ofullkomliga marknader. Redovisning och reglering är nödvändig för att få det att fungera. 

Där efterfrågan på dem ger antydningar om att upplysningar och redovisningsbaserade avtal 

är effektiva sätt att ta sig an världen som den ser ut i dag, med dess ofullständiga marknader.  

 

Fields et al. (2001) menar att redovisningens roll kan analyseras genom deras breda definition 

av redovisningsval som säger ”An accounting choice is any decision whose primary purpose 

is to influence (either in form or substance) the output of the accounting system in a particular 

way,…” (Fields et al., 2001 s. 256). Författarna menar fortsättningsvis att vilka avsikter 

ledningen har med redovisningen och vilka beslut de tar är viktig för den nyss nämnda 

definitionen. Med avseende på vilken avsikt ledningen har med vissa beslut, om det kan vara 

att påverka utflödet av ett redovisningssystem eller om det kan finnas andra motiv bakom de 

beslut som tas. De menar att det inte finns någon konsensus, det vill säga enighet mellan 

aktörerna om vad redovisningsval verkligen tjänar för syfte.  

 

Vad som påverkar ett redovisningsval kan bero på många aspekter, varav politiska, 

ekonomiska och sociala förhållanden är några av de faktorer som är av vikt gällande 

redovisningsval (Collin et al. 2009; Watts och Zimmerman, 1979). Watts och Zimmerman 
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(1986) samt Holthausen och Leftwich (1983) förklarar redovisningsval som beroende av 

storleken på företaget, företagets inflytande samt vilka motiv ledningen har med de 

redovisningsval som tas. DiMaggio och Powell (1983) har utvecklat institutional theory som 

är en ytterligare förklaring till varför företag gör vissa specifika redovisningsval. 

Redovisningsvalen förklaras genom omgivningens påverkan på företag och organisationer, 

hur omgivningen genom olika påtryckningar har effekt på de redovisningsval företagen gör. 

Eriksson-Zetterquist (2009) menar att företag antar sådana metoder som anses vara allmänt 

accepterade och bäst lämpade av andra organisationer inom samma bransch. De påverkas av 

hur andra organisationer redovisar och vad som för tillfället är mest populärt inom området. 

Företag tenderar att ta efter hur andra företag, som redan är framgångsrika, har valt att 

redovisa. Det kan anses vara mest förekommande att mindre företag imiterar större företag på 

grundval av att större organisationer kan lägga ner mer resurser på att hitta de 

redovisningsmetoder som är mest lämpade att använda sig av. Vilket leder till att företag blir 

mer homogena med tiden (DiMaggio och Powell, 1983). Redovisningsval påverkas även av 

politiska krafter, som Holthausen och Leftwich (1983) hävdar resulterar i val som blir 

tvingande för organisationer att tillämpa. 

 

Jensen och Meckling (1976) förklarar val av redovisning genom agency theory som säger att 

ledningen tenderar att agera utefter att maximera sin egen nytta. De väljer 

redovisningsmetoder som på bästa sätt kan främja deras egen och företagets välfärd. Agency 

theory spinner vidare på aspekten om informationsasymmetri, där forskarna påvisar 

betydelsen av informationens påverkan när det gäller redovisningsval. Hur mycket 

information aktörer har tillgång till har inverkan på hur deras redovisningsval ter sig, mer 

tillgänglig information ger möjligheten att fatta bättre beslut. Armstrong, Guay och Weber 

(2010) hävdar att informationen väger tungt vid beslut då den kan ses som avgörande för 

vilka redovisningsval aktörer väljer att göra. Författarna menar fortsättningsvis att aktörernas 

önskemål och krav på hur informationen lämnas ut är avgörande för vilken information de 

kan få åtkomst till. Gapet mellan olika aktörers besittning av informationsmängd är vad som 

kännetecknar informationsasymmetrin.    

 

Watts och Zimmerman (1990) har kommit fram till tre hypoteser som ska kunna förutsäga 

vilka val av redovisningsmetoder företagen gör i vissa givna situationer, förutsäga varför 

ledningen agerar på ett visst sätt. De tre hypoteserna är bonusplan, skuldkontrakt och politisk 

kostnad. Bonusplanshypotesen förutsäger att ledningen i ett företag, som innehar 

bonusplaner, med stor sannolikhet kommer att välja sådana redovisningsmetoder som ökar 

det nuvarande resultatet. Det genom att skjuta upp kostnader eller bokföra framtida intäkter 

för att på så sätt öka sina egna bonusar. Bonusplaner är dock inte alltid ett incitament för 

ledningen att öka det nuvarande resultatet utan det kan vara ett motiv till att istället öka 

framtida resultat för att kunna försäkra sig om att bonusar kommer att kunna betalas ut de 

kommande åren (Watts och Zimmerman, 1990). 

 

Hur stor ett företags skuldsättningsgrad är påverkar vilken redovisningsmetod de väljer att 

använda. Watts och Zimmerman (1990) menar att skuldkontraktshypotesen förutsäger att ju 

högre skuldsättningsgraden är desto större sannolikhet är det att ledningen väljer en metod 

som ökar det befintliga resultatet. Den politiska kostnadshypotesen gör till skillnad från 

skuldkontraktshypotesen förutsägningar om att större företag sannolikt kommer att använda 

sig av metoder som reducerar årets vinst. På grund av att stora företag drar till sig en politisk 

uppmärksamhet. De bakomliggande faktorerna till den politiska kostnadshypotesen är att det 

är kostsamt för intressenter att försäkra sig om företagens resultat verkligen ger en rättvisande 
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bild över deras ekonomiska ställning, vilket ger ledningen motiv till att vara diskreta när det 

kommer till redovisning av företagets resultat. 

 

Som kan tydas från texten ovan finns det många förklaringar till varför företag väljer att 

redovisa på ett särskilt sätt. Fields et al. (2001) förklarar fenomenet redovisningsval med tre 

faktorer, vilka är avtal, tillgångspriser och påverkan på externa parter. Faktorn gällande avtal 

handlar om att redovisningsval tas för att försöka påverka hur ett avtal utformas. Det kan  

vara ett eventuellt incitament till att redovisningsval görs för att inverka på avtalet med motiv 

att öka ledningens kompensation. Att påverka tillgångspriser härrör från 

informationsasymmetrin. Författarna menar här att redovisningsval kan resultera i att sådana 

aktörer med ett informationsövertag kan påverka vilken information som lämnas till externa 

intressenter, vilka inte besitter samma mängd information. De aktörer med 

informationsövertag kan välja att lämna ytterligare information till intressenter rörande bland 

annat tillgångars omfattning samt vilken risk de löper för framtida kassaflöden. Den sista och 

tredje faktorn rörande påverkan på externa parter handlar om att ledningen har förhoppningar 

om att de genom att påverka redovisningssiffrorna kan ha inverkan på hur andra externa 

parter, förutom nuvarande och potentiella ägare, väljer att fatta beslut.  

 

De företag som nu följer det nya regelverket K3 tillämpar ett mer principbaserat sådant, vilket 

innebär att de standarder som finns är mer principbaserade. Det ger företagets ledning 

utrymme för mer egna bedömningar när det kommer till val av redovisningsmetoder. 

Beroende på vilken metod som tillämpas kan ledningen åstadkomma varierande effekter. För 

att belysa hur val av redovisningsmetod påverkar ett företag har Keating och Zimmerman 

(2000) gjort en studie där de menar att förändringar i avskrivningsmetoder ger ledningen 

möjlighet att påverka hur en tillgång skrivs av. De menar att ledningen genom att kunna välja 

mellan till exempel linjär- och degressiv avskrivning har möjlighet att påverka resultatet. Där 

användandet av linjär avskrivning innebär att en tillgång skrivs av med samma belopp varje 

år, medan det istället enligt den degressiva metoden innebär en avskrivning som är större i 

början för att succesivt minska för vart år som går. Alltså beroende på vilken metod som väljs 

skrivs tillgångarna av olika mycket. Avskrivningarna motsvarar det beloppet som bokförs 

som kostnad i resultaträkningen. Stárová och Čermáková (2010) hävdar att avskrivningar ska 

motsvara tillgångens faktiska slitage och menar att det är företagens ansvar att göra denna 

beräkning. Fortsättningsvis menar de att redovisningen har som grundläggande uppgift att ge 

en rättvisande bild av företagens upplysningar. Det innebär att beroende på vilken 

avskrivningsmetod som väljs kommer det att spegla företagens upplysningar på olika sätt. 
 

 

3.3.3 Storlek 
 
Forskning, om vilka ekonomiska konsekvenser som kan vara en följd av de redovisningsval 

som tas, försöker ofta förklara vad som kan tänkas påverka företag i de val som beslutas 

(Holthausen och Leftwich (1983). De empiriska undersökningar gällande ekonomiska 

konsekvenser som Holthausen och Leftwich (1983) genomfört visar bland annat på ett 

systematiskt förhållande mellan valet av redovisningsmetod och företagsspecifika faktorer 

såsom storlek på företag, dess inflytande och förekomsten av kompensationsplaner. De 

hävdar att det starkaste beviset som är förenligt med de ekonomiska konsekvenser som är en 

följd av redovisningsval, härrör från studier där det förutspås att frivilliga val av 

redovisningsmetoder är en funktion av de företagsspecifika faktorer som nämnts tidigare. 

Frivilliga val som till exempel kan handla om vilken avskrivningsmetod som ska användas. 

Vilken metod som väljs får olika effekter på det slutliga resultatet och innebär att ledningen 
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har möjlighet att påverka hur redovisningen ter sig. Att vilja ha möjlighet att påverka 

redovisningen kan förklaras av Watts och Zimmermans (1978) antagande om att större 

företag har en tendens att vara mer attraktiva för politisk uppmärksamhet. Ett argument de 

stärker med hypotesen rörande politisk kostnad. En hypotes som grundar sig i att storlek på 

företag påverkar graden av politisk uppmärksamhet som företagen utsätts för. Att de utsätts 

för politiskt uppmärksamhet kan vara ett incitament för ledningen att använda sig av 

redovisningsmetoder som med sannolikhet reducerar vinsten, för att därmed minska den 

politiska uppmärksamhet de står i centrum för. En reducerad uppmärksamhet minskar den 

politiska kostnaden som denna uppmärksamhet associeras med. Eftersom en högre vinst leder 

till större synlighet för politiska krafter kan det i sin tur eventuellt resultera i rättstvister och 

statliga ingripanden, en följd av att de eventuellt inte uppfyller de sociala åtaganden som 

förväntas av dem. Sociala åtaganden såsom löneförhöjningar, skatter eller utdelningar, vilka 

är ett resultat av ökad vinst. 

 

Chavent, Ding, Fu, Stolowy och Wang (2006) hävdar att större företag tenderar att frivilligt 

lämna ut mer redovisningsinformation än mindre företag. Ett faktum som eventuellt kan 

förklaras av agency theorys antagande om att stora företag löper större tendens till 

informationsasymmetri mellan parter, bland annat mellan ledningen och företagets externa 

parter. En informationsasymmetri som eventuellt kan tänkas reduceras i och med att en ökad 

mängd av redovisningsinformation lämnas ut. Författarna menar fortsättningsvis att det 

positiva sambandet som råder mellan, den företagsspecifika faktorn, storlek och graden av 

den information som ett företag väljer att lämna ut kan förklaras med tre anledningar. Varav 

den första stärker Watts och Zimmermans (1978) antagande om att stora företag väljer att 

lämna ut mer information, för möjlighet att reducera den politiska uppmärksamheten de 

eventuellt står inför och de ökade kostnader som därefter kan bli ett resultat. Den andra 

anledningen grundar sig i att kostnaden som förknippas med en högre grad av 

informationsutlämning är lägre för större företag, varför stora företag är mer villiga att 

frivilligt lämna ut mer information. Till sist menar Chavent et al. (2006) att mindre företag ter 

sig mer benägna att undanhålla sådan information som anses viktig på grund av att de inte 

kan konkurrera på samma villkor som större företag inom samma bransch. Beroende på hur 

företag resonerar kring redovisningsval får det olika effekter på hur redovisningen i slutändan 

ter sig.  
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3.4 A priori-modell 

Modellen har utformats utifrån studiens referensram. Den ämnar att skapa förståelse för vilka 

faktorer som kan tänkas påverka hur ledande befattningshavare i allmännyttiga bostadsföretag 

tillämpar komponentavskrivning och hur de upplever metoden. 

De identifierade faktorerna som presenteras i figuren är utgångspunkten för de frågor som 

ställdes i intervjuerna. Följande faktorer är även grunden till ett avsnitt i studiens analys. 

Faktorerna som anses kunna påverka hur ledande befattningshavare, i allmännyttiga 

bostadsföretag, tillämpar och upplever komponentmetoden kan vara såväl en enskild sådan 

som en faktor vilken innefattar flera områden. A priori-modellens faktorer kommer att 

presenteras följt av de respektive intervjufrågor, vilka återfinns inom parenteserna, som hör 

till varje specifik faktor. De enskilda faktorerna som presenteras är principbaserat regelverk 

(4, 6, 7 och 8), rättvisande bild (17 och 18) samt en företagsspecifik faktor såsom storlek (8, 

13 och 14). Faktorn accounting choice däremot, berör flera områden bland annat agency 

theory (4 och 11) och institutional theory (4, 5 och 7) varpå de analyseras istället för 

accounting choice. En faktor som i detta fall namngetts som ”övrigt” (4, 9, 10, 12, 15 och 16) 

har inkluderats i modellen om det empiriska materialet skulle visa att även andra faktorer, 

förutom de som redan specificerats, kan ha inverkan. Det för att förvissa sig om att även de 

faktorerna tas i beaktande i analysen. 

 

För att få en tydlig överblick av sambandet mellan intervjufrågor och modellens olika faktorer 

kan bilaga 1 och 2 granskas. I bilaga 1 kan de intervjufrågor som använts i studien studeras. 

Bilaga 2 däremot är en bilaga där det kan urskiljas vilken intervjufråga som hör till respektive 

faktor i a priori-modellen. I bilagan återfinns även en kort motivering till tanken bakom 

respektive frågas placering, det vill säga den berörande faktorn. Ett flertal av intervjufrågorna 

har berört fler än en av a priori-modellens faktorer, medan andra frågor endast förväntades ge 

svar inom ett specifikt område.  

 

  

  

Figur 3. A priori-modell 
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4. Empiri 

Följande kapitel omfattar två olika avsnitt som ämnar att presentera det empiriska 

materialet. Det första avsnittet omfattar en kort presentation av företagsinformation som 

berör de enskilda företagen för att sedan komma in på det avsnitt som belyser vad som 

framkommit i de intervjuer som genomförts. För att belysa vad som där framkommit sker en 

redogörelse av två sammanställningar. De är strukturerade utefter studiens två delsyften för 

att på det vis kunna ge en tydligare överblick kring skillnader och likheter i hur 

komponentmetoden tillämpas och upplevs inom de representerade företagen. 

Sammanställningen är baserad på det som uppkommit i de intervjuer som genomförts, det vill 

säga de åsikter och ställningstaganden som respektive respondent framfört. 
 

 
 

4.1  Företagsinformation 

Nedan följer en tabell som visar hur de olika företagen, som medverkat i studien, skiljer sig åt 

storleksmässigt ur flera perspektiv. För mer information om varje enskilt företag se bilaga 3 – 

företagsbeskrivningar. 

 

Företag 

 

Antal 

anställda 

 

Balans-

omslutning 

(tkr) 

 

Netto- 

Omsättning 

(tkr) 

 

Antal 

bostäder 

 

𝒎𝟐 

Bostäder 

Tierpsbyggen 39 684 520 157 434 1 720 114 428 

Östhammarshem 18 616 605 143 016 1 575 98 474 

Uppsalahem 239 8 912 980 877 722 14 819 898 460 

Älvkarlebyhus 16 263 940 74 844 1 041 64 355 

Hebygårdar 9 378 440 72 852 856 52 557 

Enköpings 

Hyresbostäder 
24 1 245 350 216 193 2 579 172 053 

Sandvikenhus 137 1 364 891 281 592 4 079 271 289 

Håbohus 16 800 780 108 662 1 284 86 594 

Gavlegårdarna 189 4 151 888 1 010 423 15 242 991 653 
Tabell 3. Företagsinformation (Årsredovisningar från 2013 respektive 2012). 

Som tabellen ovan visar skiljer sig företagen åt i storlek när det kommer till antal anställda, 

balansomslutning, nettoomsättning, antal bostäder och dess omfattning. Något som  

visar på att både större och mindre företag beaktats i studien. 

 

4.2 Sammanställning av intervjuer 

Avsnittet har delats upp i två delar med utgångspunkt från de två delsyften som ställts i 

studien. Det första delavsnitten redogör för vilka tillvägagångssätt ledandebefattningshavare i 

allmännyttiga bostadsföretag har valt att använda när de tillämpat komponentavskrivning. Det 

sker även en redogörelse för hur de resonerar kring metoden, det vill säga hur de upplever 

den. Nästa delavsnitt grundar sig på a priori-modellens olika faktorer som kan tänkas påverka 

hur ledande befattningshavare väljer att tillämpa metoden och hur den upplevs.  
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4.2.1 Tillämpning och upplevelse 
 

 Tillämpning  

 
Under intervjuerna framkom det att samtliga företag införde komponentavskrivning från och 

med att metoden kom att bli tvingande att tillämpa vid årsskiftet detta år. Hur långt respektive 

företag kommit i implementeringsprocessen var dock varierande. En del företag var 

fortfarande i det inledande skedet medan andra hade kommit betydligt längre i processen. Det 

uppenbarades att samtliga företag började hämta information om regelverket redan under år 

2013, information om vad den nya avskrivningsmetoden skulle komma att innebära. 

 

Med införandet av komponentavskrivning följer ett flertal svårigheter. Vad som uppfattas 

som en svårighet för det enskilda företaget ter sig olika. En utmärkande svårighet anses vara 

att hitta ett ekonomisystem som kan hantera metoden på ett lämpligt sätt. Uppfattningen är att 

många företag har ställts inför dilemmat om vilket system som ska väljas då deras tidigare 

system inte ansågs uppfylla måttet. Metoden förväntas även föra med sig ett ökat resultat, en 

effekt som fler företag ser som ett problem då kommande hyreshöjningar kommer att bli 

svåra att motivera inför Hyresgästföreningen vilka kommer att lobba för hyressänkningar. 

Svårigheten härleds från det faktum att Hyresgästföreningen inte anses besitta den kunskap 

och förståelse att det ökade resultatet inte innebär mer likvida medel för företaget, detta då 

kassaflödet och likviditeten inte nödvändigtvis kommer att påverkas av metoden. Generellt 

har det funnits en osäkerhet för hur tillämpningen ska ske, det har även funnits en osäkerhet 

för hur det ska tolkas och vilka effekter den valda tillämpningen kommer att ge. Varpå många 

lutat sig mot de riktlinjer som funnits till hands samt att de sökt stöd hos andra likartade 

företag. 

 

Införandet av metoden har även påverkat i den aspekten av vad som kan anses vara underhåll 

och investeringar. För majoriteten av företagen kommer det ske en ökning gällande 

investeringar vilket innebär en minskning av det underhåll som tidigare kostnadsförts. Det 

innebär att mer kommer betraktas som investeringar och aktiveras i balansräkningen medan 

mindre kommer att kostnadsföras som underhåll i resultaträkningen. Ur intervjumaterialet har 

det påvisats att majoriteten av de representerade företagen kommer att uppleva en ökad 

aktivering, dock finns det ett fåtal företag som av olika anledningar inte kommer att erfara en 

ökad effekt gällande aktiveringar. Vilket exempelvis för Uppsalahem beror på att de sedan 

tidigare redan använder sig av aktiveringsprincipen. 

 

Vad det gäller begreppen betydande och väsentligt, det vill säga när det kan anses som en 

komponent har bestämts inom de enskilda företagen. Eftersom det lämnas utrymme för egna 

bedömningar att de själva får ta beslut kring detta har det skapat en stor variation angående 

vilken gräns som fastställts. Flera företag har valt att sätta en ren beloppsgräns för när 

åtgärder ska aktiveras medan andra har ansett att en procentuell gräns är mer lämpad för 

ändamålet. Majoriteten anser dock att det är en bedömningsfråga för varje enskild situation, 

detta även om en gräns har antagits.  

 

De riktlinjer som SABO och Fastighetsägarna Sverige gett ut har tillämpats av de flesta, men 

i större eller mindre omfattning. Somliga företag har endast valt att se till de riktlinjer som 

framkommit för att sedan skapa sin egen indelning av komponenter, medan andra företag har 

valt att tillämpa SABOs riktlinjer fullt ut vad det gäller komponenter, procentuell andel och 

avskrivningstid. I och med metoden skedde även förändringar i avskrivningstider för 
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företagets tillgångar. Det kan tydas att avskrivningstiderna har beslutats utifrån två olika 

faktorer. De faktorer som framkommit inom företagen är SABO och Fastighetsägarna 

Sveriges riktlinjer samt att företagen tagit en intern bedömning i beaktande. Som exempel kan 

nämnas att Östhammarshem uteslutet har utgått från riktlinjerna medan Älvkarlebyhus, 

Uppsalahem och Enköpings Hyresbostäder endast har haft sina egna bedömningar som 

utgångspunkt vid beslut av avskrivningstider för de aktuella komponenterna. I nedanstående 

tabell presenteras en sammanfattning gällande hur företagens viktade avskrivningar har eller 

uppskattningsvis kommer att förändras. 

Företag 

Antal 

komponenter 
Tidigare 

viktad 

avskrivning 

Viktad avskrivning 

med 

komponentmetoden 

Tierpsbyggen 13 1,5 % 

Cirka 1,9 % 

Ambition att hamna 

under 2 % 

Östhammarshem 14 1 % 2 % 

Uppsalahem 8 2 % 2,4 % 

Älvkarlebyhus 5 2 % 2,68 % 

Hebygårdar 10 2 % 

Svårt att uttala sig 

om i dagsläget, 

beräknar att hamna 

över 2 % 

Enköpings 

Hyresbostäder 
12 2 % 2 – 2,1 % 

Sandvikenhus 9 2 % 3 % 

Håbohus 13 2,3 – 2,4 % 2 – 2,1 % 

Gavlegårdarna 5 2 % 2,4 % 

Tabell 4. Antal komponenter och förändring av viktad avskrivning 

Ur tabellen ovan kan det tydas att den viktade avskrivningen för samtliga företag kommer att 

påverkas på något sätt mer eller mindre. Majoriteten av de representerade företagen kommer 

att erfara en ökad effekt gällande den viktade avskrivningen i och med införandet av 

komponentavskrivning. Enköpings Hyresbostäder kommer endast att erfara en ytterst liten 

ökning om någon ökning överhuvudtaget. Håbohus däremot utmärker sig då de är ensamma 

om, av de företag som representeras i den här studien, att få en effekt som resulterar i en 

minskad avskrivning. 

 

Vilka komponenter som valt att tillämpas i de olika företagen som representeras i studien kan 

studeras i bilaga 4 där varje enskild intervju kan beskådas och vilken specifik 

komponentindelning de valt att tillämpa. En sammanställning för samtliga företags 

komponenter finns att studera i bilaga 5 - sammanställning av komponenter. I den tydliggörs 

skillnader och likheter mellan vilka komponenter som valt att tillämpas i de enskilda 

företagen. Det vill säga samtliga komponenter som framkommit utifrån den empiriska 

undersökningen, vilka i tabellen har ställts i ett samlat sammanhang med de resterande 

företagens val för en bättre överblick. Såväl avskrivningstider som procentuella andelar kan 

skådas. Det framkommer i tabellen att det finns väsentliga skillnader i antalet komponenter 

som de valt att tillämpa. Bland annat kan det tydas att Älvkarlebyhus och Gavlegårdarna har 
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valt att tillämpa fem komponenter medan Östhammarshem har fjorton, tätt följt av 

Tierpsbyggen och Håbohus som innehar tretton komponenter. De antal komponenter som 

nämnts är exklusive komponenter såsom mark, markanläggningar och byggnadsinventarier, 

om sådana innehas i verksamheten. 

 

Det som i många fall skiljer sig åt mellan antalet komponenter och vilka komponenter som 

valt att tillämpas är hur det har resonerats kring vad en komponent ska innefatta. Där vissa 

komponenter innefattar flera delar på en fastighet som exempelvis yttre skal. Det yttre skalet 

kan inbegripa, vad andra företag har valt att tillämpa som tre enskilda komponenter, fönster, 

fasad och yttertak. Ett annat exempel är att företag har valt att antingen placera vitvaror och 

inre ytskikt i en och samma komponent medan ett annat företag har betraktat det som två 

enskilda komponenter. Vilket tillvägagångssätt som tillämpas resulterar i skilda livslängder 

på komponenterna. Den procentuella andelen visade sig däremot vara av betydande skillnad 

mellan de företag som valt att tillämpa komponenterna som en enda enhet. Där Tierpsbyggen 

anser att en procentuell andel på sju procentenheter är lämplig, medan Östhammarshem 

endast tilldelat komponenten 0,4 procentenheter. Ur det empiriska materialet kan även 

likheter urskiljas för vilka avskrivningstider och procentuell andel som angetts för de olika 

komponenterna. Där de största likheterna grundar sig i aspekten om livslängd, då samtliga 

som tillämpat den specifika komponenten kök/köksinredning har resonerat kring en livslängd 

på 30 år. Det finns även likheter i komponenter som yttertak och fönster där majoriteten är 

överens angående komponenternas livslängd. Likaså gällande transport och hiss, vilka båda 

innefattar hissar, har företag till såväl procentuell andel och livslängd en relativt homogen 

tillämpning. 

 

Det kan tydas att en grundläggande komponent som stommen, som tillämpas av samtliga 

företag, har en tillämpning som skiljer sig mellan vissa företag. Men dock inte i någon större 

utsträckning, utan företagen är överens om att en stomme bör ha en livslängd som sträcker sig 

mellan 80 till 100 år, med en procentuell andel på någonstans mellan 30-50 procentenheter. 

En tillämpning som visat sig vara en aning mer heterogen företagen emellan. Att företag har 

skilda tillämpningar gällande antal komponenter behöver inte innebära att de är mer eller 

mindre detaljerade än någon annan. 

 

 

 Upplevelse 

 
Upplevelsen och inställningen till komponentmetoden ser i dagsläget olika ut mellan de 

allmännyttiga bostadsföretag som representeras i studien. Vilka fördelar 

komponentavskrivning upplevs föra med sig tycks vara att det blir mer strukturerat och ger en 

bättre överblick. Metoden anses även spegla fastighetsbeståndet på ett bättre sätt än vad som 

tidigare skett, en bättre återspegling gällande det behov som finns och vilket kvarstående 

värde fastigheterna har. Vad det gäller nackdelar anses metoden vara svårhanterlig, den 

upplevs som tidskrävande och att den ger större arbetsbörda. Det infinns en osäkerhet för hur 

metoden ska tillämpas, då det anses vara svårt att veta hur K3-regelverket ska tolkas. 

Osäkerheten grundar sig i att regleringen för hur metoden ska tillämpas anses vara bristande. 

Regelverket är som tidigare nämnts principbaserat vilket innebär att användare lämnas 

utrymme att göra egna bedömningar och antaganden för hur komponentavskrivning ska 

hanteras i varje enskilt företag. Huruvida det anses vara en fördel eller nackdel att det lämnar 

utrymme för egna bedömningar har varit varierande, detta gällande begreppen betydande och 

väsentligt. Att det inte är reglerat har skapat ett behov att inom varje enskilt företag ta 

ställning och göra egna bedömningar angående begreppen, det vill säga vad som kan ses som 
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en komponent. Detta har betraktats både som en fördel och nackdel. Fördel då de själva kan 

göra de anpassningar som anses vara lämpligast för verksamheten. Nackdelen härrör ur den 

osäkerhet som hägrar angående hur metoden ska tillämpas, åsikten är att metoden skulle ha 

varit lättare att implementera in i verksamheten om det hade funnits tydligare ramar att verka 

inom. 

 

Införandet av komponentmetoden upplevs ha påverkat företagen på ett flertal olika sätt varav 

en ökad administrativ börda, ett ökat resultat och ökade avskrivningar är svar som frekvent 

har återkommit. Uppsalahems ekonomichef upplever dock inte att det kommer innebära 

någon märkbar skillnad vad det gäller ökat resultat, detta då de sedan tidigare använt sig av 

aktiveringsprincipen. Angående den viktade avskrivningen har det visats att den har ökat mer 

eller mindre för majoriteten av de representerade företagen. Vad det gäller en administrativ 

börda menas inte endast en ökad kostnad för företagen utan det har framförallt handlat om en 

tidskrävande process. En tidskrävande process som är en följd av det omfattande arbete som 

införandet av metoden har inneburit, främst vad det gäller informationshämtning angående 

hur metoden ska tillämpas och vilket tillvägagångssätt som kan tänkas lämpligt för den egna 

verksamheten.  

 

Trots att det funnits en osäkerhet för hur metoden ska hanteras anses komponentmetoden 

ändå vara lämpad för branschen. Majoriteten av företagen anser att metoden är lämpad trots 

att det funnits en osäkerhet för hur metoden ska hanteras. Med anledningen att det ger en 

bättre överblick av tillgångarna, det kan på ett tydligare sätt påvisas när saker och ting 

behöver åtgärdas. Östhammarshems ekonomichef anser att faktorer som talar emot att 

metoden kan ses som lämplig är bland annat svårigheten att hantera äldre fastigheter, då det 

oftast inte funnits något särskilt bra underlag för vilka åtgärder som tidigare utförts. 

Respondenten för Håbohus däremot menar att verksamheten kräver en väl fungerande 

fastighetsdel som har kunskap om fastigheternas tidsaspekter för att metoden ska kunna 

hanteras på ett bra sätt. Det syftas på att metoden inte kan föra med sig någon nytta för en 

ekonom då den anses vara för krånglig. Men det kan alltså ändå tydas att nästintill samtliga 

företag anser att branschen är lämpad för metoden. 

 

Huruvida metoden bidrar till en mer rättvisare bild av företagets tillgångar är majoriteten av 

de representerade företagen överens om. Faktorer som talar för en mer rättvisande bild anses 

bland annat vara att det bättre speglar tillgångarnas verkliga slitage då de inte uppfyller 

samma fysiska och funktionella förutsättningar. Det ger en tydligare överblick av varje 

enskild tillgång och dess kvarstående värde. Vad det gäller jämförbarheten anses metoden 

däremot bidra till att den försämras. Den anses bidra till en initial försämring av jämförelser 

mellan företag, med anledning att metoden tillämpas på skilda sätt. En försämring som 

eventuellt kan förbättras med tiden, något som endast framtiden kan utvisa. 

 

 

4.2.2 Påverkande faktorer 
 

 Principbaserat regelverk 
 
För avgörandet av vad som kan anses vara betydande och väsentligt, det vill säga vad som 

kan vara en komponent, har inspiration hämtats utifrån olika källor. Ur det som 

respondenterna angivit kan tre återkommande svar tydas gällande vilka källor som varit ett 

stöd i processen. De källorna är SABO och Fastighetsägarnas riktlinjer, andra allmännyttiga 
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bostadsföretag samt ett internt resonemang inom verksamheten. Samtliga företag har mer 

eller mindre tagit stöd i de riktlinjer som finns att tillgå och har antingen valt att inspireras av 

dem eller av olika anledningar valt att gå sin egen väg.  

 

Avgörande för vad som kan ses som en komponent är som tidigare nämnts att den ska vara 

betydande och väsentlig till hela tillgången i sig. Vad begreppen innebär är dock ej reglerat i 

lagtext. Att betydande och väsentligt inte är reglerat följer det skilda åsikter om, huruvida det 

upplevs som fördel eller nackdel har visats sig varit varierande. Hur de enskilda 

uppfattningarna ser ut presenteras i tabellen nedan. 

 

Företag 

Hur upplevs att betydande och 

väsentligt inte är reglerat, fördel 

eller nackdel? 

Tierpsbyggen Nackdel 

Östhammarshem Nackdel 

Uppsalahem Nackdel 

Älvkarlebyhus Fördel 

Hebygårdar Fördel 

Enköpings Hyresbostäder Nackdel 

Sandvikenhus Fördel och nackdel, mestadels fördel 

Håbohus Fördel 

Gavlegårdarna Fördel och nackdel 

Tabell 5. Upplevelse av icke reglering 

De respondenter som svarat att det betraktats som fördel menar att det är positivt att det 

lämnar utrymme för egna bedömningar, då det anses som enklare att kunna göra de 

justeringar som är lämpliga för en bättre anpassning till verksamheten. Nackdelen med att det 

inte är reglerat bottnar i osäkerheten för hur metoden ska hanteras, hur regelverket ska tolkas. 

Detta då det kan ses som otydligt. Det hävdas att metoden hade varit lättare att hantera om det 

hade funnits tydligare ramar att verka inom. Ekonomichefen inom Enköpings Hyresbostäder 

menar att arbetet med implementeringen av komponentavskrivning ses som en svårighet då 

det finns en avsaknad av tydlig reglering för hur tillämpningen ska gå tillväga, vilket 

förhållningssätt som kan användas. Det hävdas att det inte finns något facit utan det handlar 

om att göra antaganden. Antaganden som leder till att det kommer att tolkas på olika sätt 

beroende på vem som gör antagandet i fråga. Representanterna för Tierpsbyggen anser även 

de att den bristande regleringen är en nackdel och menar på att implementeringen av metoden 

är svår att tillämpa, något som kan påvisas genom två citat; ”Det är som vi sa senast igår man 

löser ett problem och så uppstår det två nya” och ”Nya frågor dyker upp så att visst är det 

frågetecken, det är ingenting som är klart det finns ju inget facit” (A. Norrström och L. 

Hillbom, personlig kommunikation, 16 april 2014). Inom Sanvikenhus anses den bristande 

regleringen snarare vara mer av en fördel än nackdel då de själva får tolka och göra 

bedömningen om vad som är väsentligt i varje enskilt fall. Eftersom begreppet anses vara 

beroende av vad som åtgärdas och i vilken omfattning det sker. Det anses vara en fördel då 

det finns utrymme att göra egna bedömningar för att på så vis kunna göra en bättre 

anpassning till verksamheten. 
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Hur metoden tillämpas upplevs som att den skiljer sig åt mellan företag. Att den skiljer sig åt 

anses kunna bero på att regleringen saknar en omfattande vägledning för hur metoden ska 

hanteras. Inom Sandvikenhus finns tron om att den bristande regleringen eventuellt i 

framtiden kommer att resultera i att det blir åtstramningar i regelverket om det tenderar att bli 

för stora skillnader företag emellan. En tro som endast framtiden anses kunna utvisa. 

 

 
 Rättvisande bild 

 

Huruvida den nya avskrivningsmetoden bidrar till en mer rättvisande bild av företagets 

tillgångar finns det skilda åsikter om, dock anser majoriteten av respondenterna att det blir 

mer rättvisande. Det finns även de respondenter som upplever faktorer som talar emot det här. 

Tabellen nedan visar på åsikterna som finns inom respektive företag gällande rättvisande bild, 

den visar även på hur resonemanget ser ut angående jämförbarheten mellan företag.  

 

Företag 

Anses metoden bidra 

till en mer 

rättvisande bild? 

Vilken effekt anses 

metoden ha på 

jämförbarheten 

mellan företag? 

Tierpsbyggen Ja, bättre Sämre till en början 

Östhammarshem Ja, bättre Ökar ej 

Uppsalahem Ja, bättre Ökar 

Älvkarlebyhus 
Ej rättvis men allt är 

bättre än innan 

Ytterst liten 

förbättring, 

eventuellt på längre 

sikt 

Hebygårdar Svårt att säga Sämre 

Enköpings 

Hyresbostäder 
Ja, bättre 

Initialt sämre, 

eventuellt bättre på 

sikt 

Sandvikenhus Ja, bättre Svårt att säga 

Håbohus 
Ja, för nybyggnationer 

Nej, för äldre 

fastigheter 

Sämre 

Gavlegårdarna 
Delvis, skevhet mellan 

K2 och K3 

Delvis, skevhet 

mellan K2 och K3 

Tabell 6. Upplevelser kring komponentmetoden 

De företag som upplever att metoden ger en mer rättvisande bild av företagets redovisning 

menar på att det tydligare visar på tillgångarnas värde och deras verkliga slitage, detta då de 

inte kan anses uppfylla samma funktionella och fysiska förutsättningar. Respondenterna för 

Tierpsbyggen är en av dem som anser att den rättvisande bilden förbättrats i och med 

komponentavskrivning. De exemplifierar det genom att visa på att deras fastigheter tidigare 

har skrivits av med en livslängd på 67 år. Fastigheterna har då skrivits av i sin helhet, med 

diverse tillbehör däribland vitvaror. Det innebär att delar av en tillgång som egentligen har en 
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betydligt kortare livslängd än fastigheten i sig har skrivits av enligt fastighetens livslängd. De 

pekar på att det inte kan anses vara rättvisande att vitvaror skrivs av på 67 år, då de i 

verkligheten inte uppfyller en sådan lång livslängd. Vilket nu förändras med införandet av 

metoden då varje enskild tillgång ska skrivas av var för sig. För att metoden ska kunna anses 

nå upp till begreppet om rättvisande bild krävs det enligt Tierpsbyggens respondenter att 

metoden ska tillämpas på ett korrekt sätt.  

 

Faktorer som däremot talar emot att metoden ger en mer rättvisande bild anses vara bland 

annat indelning av äldre fastigheter, där det inte anses finnas tillräckligt med underlag för 

vilka kostnader som tidigare belastat fastigheten. Det anses finnas ett bättre underlag för 

nybyggnationer. Gavlegårdarnas respondent anser att det blir svårt att få en rättvisande bild i 

och med det nya regelverket, då det blir en större skevhet mellan företag som tillämpar K2-

regelverket och de som tillämpar K3-regelverket. Detta eftersom det förstnämnda regelverket 

har annorlunda reglering kring vad som ska kostnadsföras till skillnad från K3-regelverket. 

Älvkarlebyhus respondenter anser däremot inte att komponentmetoden ger en rättvis bild, de 

menar dock att den är bättre för ändamålet än tidigare regelverk. De menar att det inte går att 

skapa en rättvisande bild när tillgångarna värderas utefter anskaffningsvärdet, då 

marknadsvärdet anses vara ett bättre verktyg för att nå upp till det syftet. De representerade 

företagen är däremot till stor del eniga om att jämförbarheten, i alla fall initialt, blir till det 

sämre. Det på grund av att metoden hanteras på skilda sätt. Respondenterna i Älvkarlebyhus 

och Gavlegårdarna ser att det kan skapa en bättre jämförbarhet, men i liten utsträckning. 

Jämförbarheten är enligt flera respondenter något som kan förbättras med tiden, då 

tillämpningen av metoden eventuellt kommer att bli allt mer homogen.  

 

 

 Agency theory 

 

Komponentavskrivning har visat sig medföra förändringar i verksamheterna för de 

representerade företagen. Majoriteten av respondenterna anger att de upplever ett ökat resultat 

som en konsekvens av införandet. Ekonomichefen på Östhammarshem säger, som flera 

andra, att företagets resultat de närmaste åren kommer att bli bättre då mer kommer att 

aktiveras samtidigt som avskrivningarna ökar. Det finns ett fåtal företag inom studien som 

inte med säkerhet kan säga att det kommer leda till ett ökat resultat i och med införandet av 

metoden. Enköping pekar på att det än så länge är oklart hur resultatet kommer att påverkas. 

Håbohus däremot kommer inte påverkas i någon större bemärkelse, en följd av att de inte 

kommer aktivera mer kostnader i någon större utsträckning. En annan aspekt som påverkar de 

flesta av företagen är dess viktade avskrivning. Där samtliga, utom Håbohus, kommer 

uppleva en ökad viktad avskrivning i större eller mindre omfattning, vilket är en följd av 

införandet av komponentavskrivning. Håbohus däremot kommer erfara en minskad 

avskrivning, vilket kan bero på att de för ett antal år sedan tog ett beslut om en 

avskrivningstakt på två procent och där de sedan innan tillämpade annuitetsmetoden. När 

företaget tillämpade annuitetsmetoden förekom det att vissa delar redan då skrevs av på två 

procent medan det på andra delar tillämpades en lägre avskrivningstakt. Det innebar att 

avskrivningen på de delarna behövde öka för att ha möjlighet att komma ikapp resterande 

tillgångar. Den förändringen har bidragit till att de kommer hamna på en lägre 

avskrivningstakt, från 2,3-2,4 procent för att i dagsläget uppskattningsvis landa på 2-2,1 

procent.  

 

Införandet av metoden innebär också att de flesta företagen kommer att aktivera mer än vad 

de tidigare gjort. Uppsalahems ekonomichef uttalar sig om detta och menar att allmännyttiga 
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bostadsföretag har haft en tendens att kostnadsföra mycket underhåll för att de på det sättet 

ska kunna argumentera för en hyresförhöjning. Även sådant som haft längre livslängd än ett 

år har tidigare kostnadsförts. Det orsakade också att allmännyttor blev mindre jämförbara 

med privata fastighetsägare. Fördelen med komponentavskrivning är att dessa fenomen har 

förbättrats av införandet. Mindre underhåll kostnadsförs för att istället aktiveras, där det i 

jämförelsematerial kan tydas att underhållskostnaden i alla allmännyttiga bostadsföretag 

minskar. 

 

Tabellen nedan visar att införandet av komponentavskrivning kommer att i de flesta fall föra 

med sig en ökad aktivering. Hur mycket det kommer att öka skiljer sig åt mellan de olika 

företagen, en skillnad som kan tydas nedan.  

 

Företag 
Hur mycket kommer aktiveras med 

komponentmetoden i jämförelse med 

tidigare? 

Tierpsbyggen 1/3 mer än tidigare 

Östhammarshem 
Kommer ligga mellan 5 – 10 miljoner 

 tidigare under 5 miljoner 

Uppsalahem Oförändrat 

Älvkarlebyhus Ökning från 1/3 till 2/3 

Hebygårdar Kan i dagsläget ej besvaras 

Enköpings Hyresbostäder Uppskattningsvis en ökning med 20 % 

Sandvikenhus 
45 miljoner av 65 miljoner kommer idag att 

aktiveras från vad som tidigare 

kostnadsfördes 

Håbohus Ingen märkbar skillnad 

Gavlegårdarna Ökning med 40 % 

Tabell 7. Förändring gällande aktivering 

Som tabellen påvisar föreligger det en skillnad gällande hur mängden aktivering har 

förändrats sedan årsskiftet. Några företag menar att de inte kommer erfara någon märkbar 

förändring överhuvudtaget. Det är två företag som utmärker sig i den här frågan vilka är 

Uppsalahem och Håbohus. För Uppsalahem kommer aktiveringen att stå som oförändrad då 

de har tillämpat IFRS aktiveringsprincip sedan år 2008, det innebär att synen på vad som ska 

kostnadsföras och aktiveras inte kommer att förändras. Vad det gäller Håbohus kommer de, i 

dagsläget, inte att anamma metoden fullt ut vad det gäller aktiveringsprincipen. Det berör 

främst äldre förhandlingar beträffande underhåll som ännu inte löpt ut, vid nybyggnationer 

påpekas det dock att principen kommer följas betydligt noggrannare. 

 

En effekt av komponentmetoden har visat sig vara ett ökat resultat. Med det följer något som 

kan betraktas som en svårighet inom de respektive företagen. Det ökade resultatet leder till att 

det anses bli svårare att motivera hyresförhöjningar inför Hyresgästföreningen. 

Hyresgästföreningen kommer att lobba för hyressänkningar med utgångspunkt från de ökade 

resultaten som många av företagen kommer att uppvisa. Svårigheten grundar sig i att 

Hyresgästföreningen inte anses inneha den kunskap som är nödvändig för att förstå 
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innebörden av de förändringar som är en följd av införandet av komponentavskrivning. 

Förändringar som bidrar till ett ökat resultat men som inte nödvändigtvis har någon effekt på 

kassaflödet och kommer därför inte att påverka de medel företagen har att röra sig med. 

 

 

 Institutional theory 

 
Generellt kan det tydas att det råder en osäkerhet bland de ledande befattningshavarna för hur 

komponentavskrivning ska tillämpas på bästa sätt i verksamheterna. Ekonomichefen inom 

Uppsalahem menar att en av svårigheterna, som är en följd av införandet av 

komponentmetoden, är att förstå hur metoden ska hanteras och hur de rekommendationer som 

lämnats av K3-regelverket ska tolkas. Andra menar att det är svårt att sia om vilka effekter 

metoden kommer att föra med sig på lång sikt, hur de val som fattas kommer att påverka 

verksamheten i framtiden. På kort sikt har det däremot påvisats att majoriteten av de företag 

som presenteras i studien erfar bland annat ett ökat resultat och ökade avskrivningar. Vilka 

effekter det kommer att ha på längre sikt anses i dagsläget vara svårt att förutspå.  

 

Gällande huruvida SABO och Fastighetsägarna Sveriges riktlinjer är användbara och om de 

har använts har framkommit som mer eller mindre konsekvent utifrån de svar som angetts. 

Vissa har använt riktlinjerna i stor utsträckning där såväl komponentindelning, 

avskrivningstider samt procentuell andel har tillämpats. Medan andra mer eller mindre haft 

dem som vägledning och kommit fram till egna justeringar längs vägen. Det har även 

förekommit ett samråd med andra allmännyttiga bostadsföretag för att på det sättet komma 

fram till tillvägagångssätt som kan tänkas vara lämpliga för hur metoden ska hanteras.  

 

Hur metoden tillämpas idag skiljer sig åt mellan de olika allmännyttiga bostadsföretagen som 

representeras i studien. Fler företag menar att denna skillnad kommer att minska med tiden 

genom en mer homogen tillämpning. Ekonomichefen inom Enköpings Hyresbostäder har 

uttalat sig om detta och menar att hanteringen inledningsvis kommer att vara spretig företagen 

emellan till att de med tiden kommer att ha en tendens att efterlikna varandra. Det uppfattas 

som att det kommer att finnas behov av att göra justeringar i hanteringen av metoden då det 

kommer att uppkomma anledningar till att det antingen tvingas eller frivilligt kommer 

revideras för hur alla såg på det. Det hävdas även att hanteringen kan tänkas komma att 

påverkas av hur andra hanterar metoden och att fördelen med fastighetsbranschen anses vara 

att aktörer i företag kan hämta stöd hos varandra då de inte konkurrerar på samma marknad. 

Ekonomiansvarige inom Hebygårdar menar att trots att metoden kan anses vara lämpad för 

branschen finns det en tro om att K3-regelverket inte kommer att tillämpas om tio år. Detta då 

antagandet är att redovisningen enligt K3 kommer att ha stora effekter till en början men vilka 

kommer att stabiliseras för att i slutändan bli liten. De hävdas att den erhållna nyttan inte 

kommer att vara ett tillräckligt stort motiv för att tillämpa metoden.  

 
 

 Storlek 

 

För att kunna belysa skillnader och likheter för hur de olika företagen som representeras i 

studien har hanterat metoden kommer en tabell att presenteras där det tydliggörs vilka företag 

som anses vara större respektive mindre. Detta för att kunna åskådliggöra vilken betydelse 

storleksfaktorn kan tänkas ha gällande tillämpningen av metoden.  
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Större Mindre 

Uppsalahem Tierpsbyggen 

Enköpings hyresbostäder Östhammarshem 

Sandvikenhus Älvkarlebyhus 

Gavlegårdarna Hebygårdar 

 Håbohus 

Tabell 8. Företagsstorlek 

Tabellen ovan baseras på den företagsinformation som återfinns i avsnitt 4.1, där presenteras 

ett antal aspekter som har tagits i beaktande huruvida företagen kan ses som större eller 

mindre. Aspekterna är; antal anställda, balansomslutning, nettoomslutning, antal bostäder 

samt kvadratmeter bostäder. 

 

Det föreligger en uppfattning om att stora företag som innehar ett större fastighetsbestånd får 

det svårare att implementera metoden då de har ett större anläggningsregister att hantera. 

Controllern inom Gavlegårdarna menar att det kommer bli svårare att särskilja vad som 

bokföringsmässigt är investeringar och vad som skattemässigt är underhåll, det till skillnad 

från tidigare då de kunde använda samma aktiveringsprincip som nyttjades skattemässigt. Ju 

större fastighetsbestånd desto mer att hålla isär. Företag som innehar färre bostäder anses få 

enklare att hantera metoden då de inte har ett lika stort fastighetsbestånd att ta hänsyn till som 

de större företagen. Mindre företag uppfattas även få lättare att komma ner på en mer 

detaljerad nivå vad det gäller antal komponenter och detaljeringsgrad. Vad det gäller val av 

antal komponenter har det visat sig att det skiljer sig åt mellan de representerade företagen i 

studien. Det har där framkommit att storleksfaktorn inte har betydelse för om de valt att 

tillämpa få eller fler antal komponenter. Både större som mindre företag har valt att tillämpa 

antingen det ena eller det andra. Varpå det inte kan påvisas att specifikt mindre företag har 

valt fler antal komponenter trots att uppfattningen är att de borde ha lättare att tillämpa en mer 

detaljerad nivå. Att företag har skilda tillämpningar gällande antal komponenter behöver inte 

innebära att de är mer eller mindre detaljerade än någon annan. Vilken detaljeringsgrad de 

använt sig av visas i tabellen nedan. 

Företag Detaljeringsgrad 

Tierpsbyggen Byggnadsnivå 

Östhammarshem Byggnadsnivå 

Uppsalahem Byggnadnivå 

Älvkarlebyhus Byggnadsnivå 

Hebygårdar Fastighetsnivå 

Enköpings Hyresbostäder Fastighetsnivå 

Sandvikenhus Fastighetsnivå 

Håbohus Fastighetsnivå 

Gavlegårdarna Registerfastighet 

Tabell 9. Detaljeringsgrad 
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I tabellen kan det tydas vilken detaljeringsgrad företagen har valt att tillämpa på deras 

fastighetsbestånd. Den visar på att skillnaderna mellan vilka som använder byggnadsnivå 

respektive fastighetsnivå är relativt lika för antalet företag. Både större och mindre företag 

tillämpar, för tillfället, respektive detaljeringsgrad. De olika uppdelningarna leder som sagt 

till hur detaljerat företagen har valt att tillämpa metoden. Ett företag kan ha ett fåtal 

komponenter som fördelas utefter varje huskropp, något Älvkarlebyhus med sina fem 

komponenter gör. En sådan tillämpning leder till en mer detaljerad hantering då det sker på 

byggnadsnivå. Andra företag såsom Enköpings Hyresbostäder tillämpar ett större antal 

komponenter men ser istället till hela fastigheter och inte till den enskilda huskroppen, vilket 

inte leder till en fullt lika detaljerad hantering. Detaljeringsgraden kan komma att ändras med 

tiden, då metoden kommer bli mer etablerad inom respektive företag. 

 

Huruvida en gräns för vad som ska ses som en komponent, det vill säga vad som ska 

betraktas som aktivering har fastställts eller ej skiljer sig åt. Eftersom att K3-regelverket är 

principbaserat lämnar det, som tidigare nämnts, utrymme för användarna att göra egna 

bedömningar i sådana frågor som berör hur tillämpningen av komponentavskrivning ska ske. 

Det föregående har resulterat i att det förekommer en stor variation angående vilken gräns 

som ska användas gällande aktivering. Hur resonemanget beträffande gränser har sett ut 

illustreras i tabellen nedanför. 

Företag 
Vilka gränser gällande aktivering har 

antagits? 

Tierpsbyggen 
25 % om det överstiger 17 000 kr 

 Vilket är riktlinjer, bedömningsfråga 

Östhammarshem Ingen specifik 

Uppsalahem Ingen specifik 

Älvkarlebyhus 100 000 kr 

Hebygårdar 5 % av byggnadens totala värde 

Enköpings Hyresbostäder 
Ingen fastställt i dagsläget men lutar åt en 

procentuell gräns 

Sandvikenhus Bedömningsfråga 

Håbohus Mellan 300 000 – 400 000 kr 

Gavlegårdarna Ej beslutat, eventuellt 100 000 kr 

Tabell 10. Gränser gällande aktivering 

Tabellen visar på en variation i hur respondenterna resonerat kring vilken gräns gällande 

aktivering som ska gälla för den specifika verksamheten, över gränsen betraktas det som en 

aktivering och under som underhåll och ska därför kostnadsföras. Somliga har kunnat sätta en 

fast gräns medan andra varit mer osäkra i frågan. Samtliga anser att det är en 

bedömningsfråga oavsett om en gräns har blivit fastställd eller ej. En bedömningsfråga som 

diskuteras fram i varje enskild situation. Vilken gräns som har fastställts kan inte påvisas ha 

betydelse för företagens respektive storlek, dock kan det tänkas att storleken har betydelse för 

hur fort de når upp till den nämnda gränsen. Detta då större företag generellt kan anses ha 
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bättre ekonomi än mindre företag och kan därför utföra större projekt oftare. Mindre företag 

betraktas inte ha lika bra ekonomi och har med det inte samma möjligheter att utföra projekt i 

någon mer omfattande mening, vilket innebär att de mer frekvent kommer att kostnadsföra 

åtgärder till skillnad från större företag, om de innehar samma fasta beloppsgräns. 

 

Generellt kan det tydas att bedömningen av vad som anses vara underhåll och investeringar 

kommer att påverkas av införandet av komponentmetoden. För majoriteten av företagen 

kommer det ske en ökning gällande investeringar och en minskning av underhållet. Det vill 

säga det som tidigare har kostnadsförts som underhåll kommer att minska och istället 

betraktas som investering och därav aktiveras i balansräkningen. I övrigt är bedömningen att 

aktiveringen kommer få en ökad effekt, hur stor denna effekt bedöms bli skiljer sig åt, något 

som tydliggörs i tabellen nedan. 

Företag 

Hur mycket kommer aktiveras med 

komponentmetoden i jämförelse med 

tidigare? 

Tierpsbyggen 1/3 mer än tidigare 

Östhammarshem 
Kommer ligga mellan 5 – 10 miljoner 

 tidigare under 5 miljoner 

Uppsalahem Oförändrat 

Älvkarlebyhus Ökning från 1/3 till 2/3 

Hebygårdar Kan i dagsläget ej besvaras 

Enköpings Hyresbostäder Uppskattningsvis en ökning med 20 % 

Sandvikenhus 

45 miljoner av 65 miljoner kommer idag att 

aktiveras från vad som tidigare 

kostnadsfördes 

Håbohus Ingen märkbar skillnad 

Gavlegårdarna Ökning med 40 % 

Tabell 11. Förändring gällande aktivering 

Som tabellen visar kommer införandet av komponentavskrivning i de flesta fall föra med sig 

en ökad aktivering. Hur mycket det kommer att öka skiljer sig åt mellan de olika företagen. 

Några företag menar att de inte kommer erfara någon märkbar förändring. Det är två företag 

som utmärker sig i den här frågan vilka är Uppsalahem och Håbohus. För Uppsalahem 

kommer aktiveringen att stå som oförändrad då de har tillämpat IFRS aktiveringsprincip 

sedan år 2008, det innebär att synen på vad som ska kostnadsföras och aktiveras inte kommer 

att förändras. Vad det gäller Håbohus kommer de, i dagsläget, inte att anamma metoden fullt 

ut vad det gäller aktiveringsprincipen. Det berör främst äldre förhandlingar beträffande 

underhåll som ännu inte löpt ut, vid nybyggnationer påpekas det dock att principen kommer 

följas betydligt noggrannare. 

 
 

 Övrigt 

 

Utöver den empiri som belysts under a priori-modells olika faktorer i avsnittet har det inte 

framkommit några ytterligare påverkande faktorer för hur metoden tillämpas och upplevs. 
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Det kan dock vara värt att belysa att exempelvis flera av företagen upplever att de 

administrativa kostnaderna har påverkats på något vis, en effekt som kan betraktas som en 

nackdel. Uppsalahem, Enköpings Hyresbostäder och Håbohus anger däremot att de inte 

upplever någon märkbar skillnad. De övriga företagen upplever en viss ökad administrativ 

kostnad, vilken är liten och initial. Däremot är respondenterna i företagen eniga om att de 

skett en ökning i administrativa kostnader i form av tid. Tid som har prioriterats till 

implementeringen av metoden, där andra uppgifter har åsidosatts. Ur det empiriska materialet 

har det uppmärksammats att flera av de representerade företagen har upplevt det som en 

svårighet att finna ett lämpligt ekonomisystem som kan hantera den nya metoden. Flera har 

ställts inför situationer där de kommit till insikt att deras dåvarande ekonomisystem inte 

klarade av att hantera de nya aspekterna som komponentavskrivning innebär, något som även 

kunde framkomma trots att vissa av systemen hade en K3-anpassning. Att hitta ett lämpligt 

system har tagit tid, detta då de har velat försäkra sig om att det ska fungera varför det har 

funnits ett behov av att undersöka olika referenser. Något som däremot upplevs som en fördel 

med metoden är att den bidrar till en bättre överblick och mer struktur gällande företagets 

tillgångar. Metoden anses bidra med en bättre uppdelning där tillgångarnas verkliga slitage 

återspeglas på ett bättre sätt.  

 

 
 
 

  



44 

 

5. Analys 

I det här avsnittet kommer en analyserande diskussion att föras, där det empiriska materialet 

ställts emot den teori som presenterades i referensramen. Uppbyggnaden av analysen 

kommer vara en förklarande sådan och har skett utifrån studiens två delsyften. I det första 

avsnittet kommer det att analyseras kring hur metoden tillämpas och upplevs för att i 

nästkommande avsnitt analysera kring de påverkande faktorer som tidigare presenterades i a 

priori-modellen. Modellens faktorer, vilka ansågs påverka hur ledande befattningshavare i 

allmänna bostadsföretag upplever och tillämpar komponentavskrivning, analyseras var för 

sig. Innan resultatet av studien kan granskas kommer en förfinad modell av a priori-modellen 

att presenteras. 
 

 
 

5.1  Tillämpning och upplevelse 

I avsnittet analyseras studiens första delsyfte. Delsyftet har delats upp i två delar vilka belyses 

var för sig. Först kommer en analys kring hur de ledande befattningshavarna i allmännyttiga 

bostadsföretag tillämpar komponentavskrivning att presenteras. Därefter redogörs det för hur 

de ledande befattningshavarna upplever metoden. 

 
 Tillämpning 

 

Det har påvisats ur det empiriska materialet att hur de inom allmännyttiga bostadsföretag 

väljer att tillämpa metoden skiljer sig åt, vilket kan vara en följd av att företag uppfattar olika 

svårigheter med tillämpningen av metoden. Det kan tydas att de ledande befattningshavarna 

väljer att tillämpa SABO och Fastighetsägarna Sveriges riktlinjer i mer eller mindre 

omfattning, de har även i viss utsträckning sett till hur andra allmännyttor tillämpar 

fenomenet. Vilket skulle kunna vara en följd av de svårigheter som upplevts. 

 

Hur tillämpningen av komponenter sker skiljer sig åt mellan de representerade företagen i 

studien. Där det visat sig att en del företag valt att tillämpa färre antal komponenter än andra, 

då ett mindre antal upplevs vara mer hanterbart. Skillnaderna kan vara en följd av att vissa 

delar av en tillgång kan betraktas som en enda komponent, medan andra delat upp dem på 

flera olika komponenter. Som till exempel kan yttre skal ses som en komponent för att i andra 

fall betraktas som tre olika komponenter såsom fönster, fasad och tak. Följderna för hur 

komponenterna delas in, till antalet, leder till skilda avskrivningstider. Där färre antal 

komponenter ger en lägre detaljeringsgrad av komponenter, som leder till att det blir en mer 

schabloniserad ekonomisk livslängd som tillämpas. Ett större antal komponenter ger en högre 

detaljeringsgrad och ger därav möjlighet att avgöra den ekonomiska livslängden på ett bättre 

sätt. Ur det empiriska materialet kan det tydas att de viktade avskrivningarna ökar för 

majoriteten av företagen, vilket stärker det Lind och Hellström (2011) säger. Författarna 

illustrerar detta i ett diagram, som återfinns i figur två. I hur stor grad avskrivningarna 

förändras påverkas utifrån den indelning av komponenter företag väljer att tillämpa. Något 

som skulle kunna anses påverka de representerade företagens viktade avskrivning är hur dess 

fastighetsbestånd ser ut. Innehar företagen mycket äldre byggnader kommer 

avskrivningstakten att öka något då sådana fastigheter, av naturlig förklaring, skrivs av 

fortare. Fastighetsbeståndets utseende har också betydelse för vilken viktad avskrivning som 

upplevs, där exempelvis en fastighet med träfasad skrivs av snabbare än en fastighet med 
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tegelfasad. Att fasaden har betydelse i sammanhanget beror på att det inte verkar efter samma 

fysiska och funktionella förutsättningar, en tegelfasad har längre livslängd än vad en träfasad 

har. Det är även av betydelse beroende på var i landet man befinner sig, om företaget verkar 

längre norrut är fastigheterna med stor sannolikhet tåligare, vilket beror på att fastigheterna 

där är i behov av att tåla kyla och ett kallar klimat bättre än om verksamheten bedrivs längre 

söderut. Vart företaget är beläget i landet kan ha påverkan för den avskrivningstid som 

fastställs för de olika komponenterna. Ett fenomen som dock inte kan påvisas med den här 

studien då samtliga företag som representeras är belägna inom samma radie. 

 

Den sammanfattade tabellen över val av komponenter som kan betraktas i bilaga 5 visar, inte 

bara på skillnader, utan även på vissa likheter. Likheter för vilken livslängd som 

komponenterna tilldelats, dock är inte synen på vilken procentuell andel de ska ha lika 

förenlig mellan företagen. De komponenter som tillämpats relativt lika mellan företagen kan 

vara en följd av att SABO och Fastighetsägarna Sveriges riktlinjer har använts som stöd i 

processen, samt att företag haft diskussioner med varandra för att finna en tillämpning som 

kan anses vara användbar. Ur ett teoretiskt perspektiv hävdas det att faktorer som storlek och 

osäkerhet kan påverka hur företag väljer att hantera metoden. Watts och Zimmerman (1986) 

samt Holthausen och Leftwich (1983) hävdar att redovisningsval kan vara beroende av 

storleken på företag. De menar att val av redovisningsmetod har ett systematiskt samband till 

företagsspecifika faktorer. Faktorer som innefattas av bland annat storlek. Teoretiskt sätt 

skulle det kunna tänkas att mindre företag väljer att tillämpa fler komponenter och större 

företag färre. Mindre företag har ett mindre fastighetsbestånd som borde göra det lättare för 

dem att komma ner på en mer detaljerad nivå till skillnad från större företag. Ur det empiriska 

materialet kan det tydas att antalet komponenter som tillämpas inom företagen inte kan 

påvisas vara beroende av storleken på respektive företag, vilket talar emot det Holthausen och 

Leftwich (1983) hävdar. Såväl små som stora företag har visat sig tillämpa ett mindre antal 

komponenter och talar därför emot aspekten om att storleken ska vara av betydelse i 

sammanhanget. Både stora som vissa små företag har valt att tillämpa ett mindre antal 

komponenter då det anses vara mer lätthanterligt. Det som skulle talat för teorin hade varit 

om endast de stora företagen använde sig av ett mindre antal komponenter, den här studien 

indikerar inte på att så är fallet.  

 

I studien finns det inget som indikerar på ett samband mellan storlek på företag och den 

detaljeringsnivå de valt att använda sig av gällande indelning i komponenter av 

fastighetsbeståndet i dagsläget.  Teoretiskt sätt kan det tänkas att det vore lättare för mindre 

företag att tillämpa en detaljeringsgrad på byggnadsnivå då de inte har ett lika omfattande 

fastighetsbestånd. I dagsläget är det en varierande tillämpning av detaljeringsgrad där både 

mindre och större företag har valt att använda sig av byggnadsnivå som fastighetsnivå. Det 

kan alltså tydas att alla mindre företag representerade i studien inte tillämpar en indelning på 

byggnadsnivå trots att det kan anses vara lättare för dem, vilket talar emot att det skulle 

föreligga ett samband mellan storlek och val av detaljeringsgrad. Att företag istället väljer att 

tillämpa det på fastighetsnivå kan bero på den osäkerhet som företagen upplever med 

metoden. Hade osäkerheten inte infunnits skulle tillämpningen kunna te sig på ett annorlunda 

sätt. I dagsläget har det istället hanterats på ett sådant sätt som kan anses vara hanterbart på 

grund av att det inte finns någon vetskap om det utfall som kommer av en viss indelning. 

Valet av detaljeringsnivå kan komma att ändras med tiden då en större säkerhet kring 

metoden infinner sig. Osäkerheten som finns hos företagen angående hur metoden ska 

tillämpas kan härledas från DiMaggio och Powells (1983) imiterande isomorfism. Enligt 

teorin kan osäkerheten leda till att företag tenderar att imitera andra företag som anses vara i 
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framkant för hur metoden ska hanteras. Det innebär att fokus istället inriktas på att få 

metoden att fungera snarare än att se till vad som är bäst för den enskilda verksamheten.  

 

 Upplevelse 

 

Det kan tydas att det inom de representerade företagen anser att komponentavskrivning 

medför såväl fördelar som nackdelar. En fördel anses vara att det ger en bättre överblick och 

en bättre struktur för företagens tillgångar. Metoden kan även anses spegla 

fastighetsbeståndet på ett tydligare sätt, där det påvisar beståndets renoveringsbehov och det 

kvarvarande värdet. Det som framkommit ur det empiriska materialet kan stärka det Stárová 

och Čermáková (2010) tidigare sagt. De menar, likt de respondenterna säger, att det 

återspeglar förslitningen av en anläggningstillgång bättre än vad de traditionella metoderna 

gör. De menar att komponentmetoden även ger en mer rättvisande bild i och med att metoden 

bättre speglar det verkliga slitaget. Något som de ledande befattningshavarna i de 

allmännyttiga bostadsföretagen även upplever att metoden bidrar till, där ingen inom de 

medverkande företagen upplever en försämring angående innebörden av en rättvisande bild. 

Det finns däremot några som menar att metoden inte bidrar till en mer rättvisande bild för 

äldre fastigheter, men däremot för de nya. Detta då det är svårt att avgöra vilka kostnader som 

tidigare har belastat de äldre fastigheterna. I många fall anses det inte finnas ett tillräckligt 

underlag för att kunna avgöra vilka åtgärder som egentligen borde ses som investeringar men 

som tidigare kostnadsförts. Det anses vara svårt att veta vilka åtgärder som har belastat de 

äldre fastigheterna längre tillbaka i tiden. Underlaget är inte tillräckligt omfattande för att 

kunna avgöra sådant, det anses däremot finnas mer underlag gällande nyare fastigheter. Trots 

att det finns åsikter om att metoden inte bidrar till en mer rättvisande bild angående äldre 

fastigheter är uppfattningen att det ändå har skett en förbättring gentemot tidigare. 

 

Nackdelar som uppkommit i intervjuerna är bland annat att metoden upplevs vara 

svårhanterlig, att den medför en större arbetsbörda för verksamheten och är tidskrävande. De 

administrativa kostnaderna har ökat i någon omfattning, mestadels initialt. Flera upplever 

dock att den ökningen främst har bestått i form av tid, att implementeringen av metoden 

bidrar till att andra sysslor får åsidosättas innan det nya arbetssättet har blivit mer etablerat. 

Detta stämmer överens med vad Rindstig (2011) påstår, att metoden kommer innebära en 

ökning av tid och resurser för bostadsföretagen. Han menar att den administrativa bördan 

kommer att öka markant. Fortsättningsvis hävdar han att kostnaden kommer överstiga nyttan 

med metoden, just eftersom fastighetsbolagen har sådana omfattande tillgångar. Att 

kostnaden skulle överstiga nyttan av metoden kan i detta skede inte besvaras av de 

medverkande företagen då de fortfarande är i implementeringsskedet av metoden. 

 

Komponentavskrivning är en nyhet till följd av K3-regelverket som infördes vid årsskiftet. 

K3 är ett principbaserat regelverk (Drefeldt och Pramhäll, 2012). Ett principbaserat regelverk 

innebär enligt Collins et al. (2012) att det inte finns några tydliga regler att förhålla sig till 

utan det handlar istället om syften och mål. Vilket Carmona och Trombetta (2008) hävdar 

leder till att mer självständiga bedömningar behöver göras. Att det lämnar utrymme för egna 

bedömningar är något som upplevs både positivt och negativt bland de företag som 

representeras i studien. Det upplevs positivt då det lämnar utrymme att göra de anpassningar 

som krävs för verksamheten och som negativt då det inte finns tydliga ramar att verka inom. 

Avsaknaden av tydliga ramar härleds ur den osäkerhet som finns etablerad på marknaden. En 

osäkerhet för hur metoden och situationer som de ställs inför ska hanteras. Ur det empiriska 

materialet kan det tydas att det delvis finns ett önskemål om tydligare regleringar. Denna 

osäkerhet som hägrar menar DiMaggio och Powell (1983) härrör från omgivande faktorer. 
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Osäkerheten kan leda till att organisationer kan tendera att efterlikna varandra, vilket på 

längre sikt kan leda till en alltmer homogen tillämpning. Trots att metoden medför en känsla 

om osäkerhet för hur metoden ska tillämpas anser majoriteten av de ledande 

befattningshavarna att metoden ändå är lämpad för branschen.  

 

5.2  Påverkande faktorer 

I det här avsnittet har det skett en analys för studiens andra delsyfte, det vill säga vilka 

faktorer som kan tänkas påverka hur ledande befattningshavare tillämpar och upplever 

komponentavskrivning. De påverkande faktorerna som har analyserats är de som 

presenterades tidigare i studiens a priori-modell, vilka har analyserats var för sig. Det för att 

tydligt påvisa, från det empiriska materialet, vilken påverkan faktorerna anses ha för hur 

ledande befattningshavare tillämpar och upplever komponentavskrivning.  

 

 

5.2.1  Principbaserat regelverk 
 
K3-regelverket är ett principbaserat regelverk som innebär att det lämnar utrymme för 

användarna att göra egna bedömningar i hur komponentavskrivning ska tillämpas på 

verksamheten. Collins et al. (2012) hävdar att med införandet av ett principbaserat regelverk 

följer tydliga mål och syften som användarna ska förhålla sig till, dock saknas en ingående 

vägledning för vilket tillvägagångssätt som bör användas. Det lämnas åt användarna att göra 

egna självständiga bedömningar. Att regelverket är principbaserat och lämnar utrymme för 

egna bedömningar och antaganden är ett faktum som både betraktas som en fördel och 

nackdel. En fördel då egna beslut kan tas gällande vad som anses vara bäst för den enskilda 

verksamheten, en nackdel då detta utrymme har skapat en osäkerhet om hur metoden ska 

tillämpas på bästa sätt. En osäkerhet som uppkommer i och med att regleringen anses vara 

bristfällig. Detta då det finns många frågor som regelverket och riktlinjer inte alltid kan ge 

svar på, det innebär att användarna lämnas att göra egna antaganden om vad som ska göras 

där effekterna av de beslut som tas inte kan förutspås. Osäkerheten har drivit dem att se till 

riktlinjer samt hur andra allmännyttiga bostadsföretag har valt att hantera metoden.  

 

Ur det empiriska materialet kan det tydas att det har infunnits en blandad upplevelse av 

komponentavskrivning samt hur metoden valt att tillämpas. För vissa har det uppfattats som 

en svårighet gällande vilken komponentindelning som ska användas, hur många komponenter 

och vilken detaljeringsnivå som ska tillämpas. Medan andra varit mer säkra för hur de ska gå 

tillväga. För att en del av en tillgång ska kunna betraktas som en komponent ska den enligt 

regelverket vara betydande och väsentlig till hela tillgången i sig. BFNAR 2012:1 punkt 17.4 

säger ”Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande 

komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa” (FAR Akademi, 2013 

s.1127). Vad betydande och väsentlighet egentligen innebär regleras dock inte och leder till 

att användarna får utrymme att göra egna bedömningar gällande ändamålet. Vissa ser 

utrymmet som något positivt då de själva får möjlighet att styra över hur metoden ska 

användas. Positivt i det anseendet att det själva får göra bedömningen om vad som bäst 

lämpar sig för just deras verksamhet. Den negativa aspekten grundar sig i att regleringen 

anses vara bristfällig där önskemålet är ett mer tydligt regelverk. Tydligare på det sätt att det 

tillhandahålls distinktare ramar att arbeta inom.  
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Det empiriska materialet visar på att hanteringen av komponentindelning ser olika ut för de 

bostadsföretag som representeras i studien. Där komponenterna är olika till antal samt 

huruvida det funnits olika indelningar till olika typer av fastigheter. Vissa har valt att använda 

en och samma indelning medan andra valt att ha flera sådana beroende på vilken  

typ av fastighet som behandlas. Det finns en uppfattning om att hanteringen av 

komponentavskrivning till en början kommer att te sig olika där alla agerar utefter sin egen 

förmåga av vad som anses som mest lämpligt för verksamheten, en olikhet som med tiden 

kommer tendera i att hanteringen blir mer likartad. En faktor som kan vara sprungen ur att 

företag som varit mindre framgångsrika med metoden kommer att se till de företag som 

lyckats bättre med hanteringen för att där ta stöd till sin egen hantering, något det redan finns 

en tendens till. Enligt DiMaggio och Powell (1983) påverkas organisationer av yttre krafter 

till att med tiden mer och mer likna varandra, med yttre krafter menas såväl andra 

organisationer som politiska krafter vilka driver organisationer till en hantering som kan 

anses vara mer homogen.  

 

Det finns uppfattningar om att hanteringen med tiden kan tendera i att bli mer homogen då 

företagen kommer att se till varandra men även då uppfattningen är att det kommer leda till 

mer regleringar. Mer regleringar då de kommer inse att hanteringen som den ser ut idag inte 

kommer att fungera. Att ha en för omfattande reglering kan innebära att metoden inte  

lämpas för alla verksamheter då ingen är den andra lik. Det kan bli svårt att anpassa 

regleringen till att den ska passa samtliga verksamheter. Att det är öppet för egna 

bedömningar innebär att varje företag kan göra de justeringar som är nödvändiga för en bättre 

anpassning av den enskilda verksamheten. Hur ett företag tillämpar metoden, till exempel 

vilken komponentindelning de använder, kan anses vara mindre lämplig för ett annat. 

Detsamma gällande vilken komponentgräns som ska sättas där ett större företag kanske har 

möjlighet att sätta ett högre belopp eller procentuell andel gällande vad som ska aktiveras då 

de har den ekonomin, till skillnad från ett mindre där samma gräns eventuellt inte kan uppnås 

på flera år. Likväl för det omvända, skulle en lägre gräns sättas som passar ett mindre företag 

bättre kan det innebära att det större företaget kan bli tvingade att aktivera sådant som för dem 

mer kan betraktas som underhåll. Varför en för omfattande reglering inte skulle gynna alla 

verksamheter, för vissa skulle det lämpa sig men inte för samtliga då företagen i dagsläget ser 

för olika ut. 

 

Att det finns en avsaknad av reglering gällande hur metoden ska tillämpas lämnar utrymme 

för manipulation. Detta då företagen själva får göra de bedömningar som anses vara lämpade 

för den enskilda verksamheten, om vad som till exempel ska betraktas som underhåll 

respektive aktivering. Keating och Zimmerman (2000) hävdar att val av redovisningsmetoder 

har inverkan på hur resultatet i slutändan kommer att te sig. Eftersom de inom företagen 

själva får styra mängden underhåll som ska kostnadsföras samt den mängd aktivering som ska 

balanseras, kommer de ha möjlighet att påverka resultatet. Då metoden tillämpas på olika sätt 

är uppfattningen att det anses kunna bli åtstramningar i regelverket då det finns för många 

olika synsätt. En mer omfattande reglering kan föra med sig både fördelar som nackdelar, 

fördelar då det blir tydligare för hur metoden ska tillämpas. Nackdelar då den reglerade 

tillämpningen troligtvis inte kommer ha en gynnande effekt för alla verksamheter, då den 

kommer vara lämpligare för vissa mer än andra då alla företag verkar utefter olika 

förutsättningar.  
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5.2.2  Rättvisande bild 

I den svenska lagstiftningens årsredovisningslag återfinns att företagets redovisning, det vill 

säga balansräkning, resultaträkning och noter, ska lämna en rättvisande bild av företagets 

ställning och resultat. Trots att begreppet har tillämpats under en längre tid, i såväl Sverige 

som i andra länder, finns det inte någon specifik definition. Kirk (2006) menar att rättvisande 

bild är svårt att hantera då definitionen av begreppet kan anses vara mångtydig. 

När komponentmetoden infördes, i följd av att K3-regelverket blev tvingande, antogs ett mer 

principbaserat regelverk. Ett regelverk som enligt Alexander och Jermakowicz (2006) bidrar 

till att den information som lämnas ger en mer rättvis bild av företagets ställning, detta 

eftersom att informationen anses vara mer transparent och flexibel. En mer transparent och 

flexibel information bidrar till en mer väsentlig information. Stárová och Čermáková (2010) 

har genomfört en studie där komponentmetoden har jämförts med den traditionella metoden, 

vilka effekter metoderna har på resultatet. Det framkom att komponentmetoden bättre speglar 

förslitningen av anläggningstillgångar. En bättre återspegling av tillgångarna bidrar till att 

metoden ger en mer rättvisande bild av tillgångarnas värde. Majoriteten av de representerade 

företagen upplever att redovisningen blir mer rättvisande, ett faktum som överensstämmer 

med det som fastställts i teorin. Det vill säga att metoden bättre återspeglar den faktiska 

förslitningen på tillgångarna. Ett exempel i det empiriska materialet är att stommen kontra 

inre ytskikt inte kan ha samma avskrivningstid, då det inte kan anses vara befogat. Eftersom 

de inte uppfyller samma fysiska och funktionella förutsättningar. Det finns däremot 

synpunkter på att det fortfarande inte kan anses som rättvist men dock som en förbättring. Det 

upplevs även svårt att skapa en mer rättvisande bild mellan K2- och K3-regelverket, då det 

anses uppkomma en skevhet. En skevhet då regleringen i regelverken har olika syner 

angående vad som ska kostnadsföras, vilket försvårar arbetet att skapa en mer rättvisande bild 

mellan de två regelverken. Det kan därmed anses såväl i teorin som i praktiken att metoden 

generellt ger en mer rättvisande bild av företagets ställning med användning av 

komponentmetoden. Metoden anses däremot, bland många av de representerade företagen i 

studien, ha en negativ påverkan gällande jämförbarhet mellan företag, där den initialt kommer 

att försvåra jämförelser. Det finns dock en tro om att det eventuellt kommer bli bättre med 

tiden.  

Enligt komponentmetoden ska företagets tillgångar i bokföringen värderas enligt 

anskaffningsvärdet. Huruvida det anses vara en bättre lämpad metod än värdering till 

marknadsvärde är en problematik som forskare är oense om. Anskaffningsvärdet kan 

betraktas som en bättre metod, då den anses ge en mer rättvis bild av företagets tillgångar 

(Herrmann, Saudagaran och Thomas, 2006). Bengtsson (2009) har kritiserat värdet då det inte 

tar hänsyn till eventuella förändringar som sker på marknaden. En aspekt som däremot 

värdering till marknadsvärde tar hänsyn till, då det sker justeringar efter det aktuella 

marknadsvärdet inför varje bokslut. Författarna menar att verkligt värde lämnar utrymme för 

ledningen att manipulera resultatet, något som anskaffningsvärdet inte ger samma utrymme 

till då årliga justeringar inte utförs. Hur respondenterna ställer sig till vilken värderingsprincip 

som anses mest lämpad skiljer sig åt. Företagen har skilda syner på vad som ger en  

mer rättvis bild av deras tillgångar, flera menar dock att både anskaffningsvärdet och 

marknadsvärdet för med sig fördelar. Något som tyder på hur företagets åsikt påverkas är 

deras marknadssituation, hur den ser ut. Bostadsföretag som är belägna i mer attraktiva orter 

eller i dess närområde anser att marknadsvärdet är ett bättre mått att använda sig av. Företag 

belägna i mindre attraktiva orter förespråkar däremot värdering till anskaffningsvärdet. Med 

mindre attraktiva orter menas små orter som har långt till närmaste storstad och kan betraktas 
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som utflyttningsorter. Varför de förespråkar anskaffningsvärdet grundar sig i att det inte sker 

några större förändringar på marknaden där de är belägna, till skillnad från marknaden i större 

städer som är mer aktiv där det ständigt sker förändringar på grund av stor inflyttning. 

Huruvida komponentavskrivning kommer att bidra till en mer rättvisande bild är beroende av 

hur tillämpningen av metoden sker. I dagsläget ser tillämpningen dock olika ut mellan 

företag. Det hävdas att metoden kommer ge en mer rättvisande bild om tillämpningen sker på 

ett korrekt sätt. Med det som utgångspunkt kan det ifrågasättas vad som egentligen kan ses 

som korrekt, eftersom hur hanteringen ska ske inte finns reglerad. Hur metoden ska tillämpas 

i varje enskilt företag är en bedömningsfråga, där vissa till exempel valt att använda sig av 

färre komponenter, då det anses mer lätthanterligt, medan andra har en mer detaljrik indelning 

av fastigheterna. Som tidigare nämnts har det visats att tillämpningen ser olika ut beroende  

på vilket företag det handlar om, trots detta är uppfattningen ändå att metoden upplevs  

ge en mer rättvisande bild fast att det finns sådant som talar emot fenomenet. 

 

5.2.3  Accounting choice 
 
Accounting choice handlar om vilka motiv som kan påverka beslut kring redovisningsval och 

innefattar ett flertal olika teorier. Därav analyseras inte accounting choice som en enskild 

faktor. I detta fall är valet att analysera agency theory och institutional theory var för sig som 

underrubriker till accounting choice då de anses ingå i ämnet.  
 

 

5.2.3.1  Agency theory 

Som en följd av att komponentmetoden införs sker förändringar i hur redovisningen ska 

hanteras, förändringar som innebär att aktörer behöver skapa sig kunskap om regelverket. Att 

skapa sig kunskap om metoden är något som de ledande befattningshavarna i de 

representerade företagen har strävat mot. Det har åstadkommits genom de informationsträffar 

som anordnats av SABO, men företagen har även tagit stöd i de riktlinjer som finns att tillgå 

samt diskussioner med andra allmännyttiga bostadsföretag. Som framkommit ur det 

empiriska materialet leder metoden till ett ökat resultat, utan att det nödvändigtvis kommer ha 

någon påverkan på företagets kassaflöde. Något som enligt respondenterna upplevs som att 

det kan komma att bli en svårighet att förklara inför Hyresgästföreningarna, vilka kommer 

lobba för en hyressänkning på grund av det ökade resultatet. Fenomenet ger upphov till en 

informationsasymmetri mellan aktörer i bostadsföretag och dess Hyresgästförening. 

Informationsasymmetri enligt Fields et al. (2001) och Saam (2007) innebär att en part besitter 

mer information än den andra parten, det vill säga att en av parterna innehar en större mängd 

väsentlig information. En asymmetri som i den här situationen innebär att bostadsföretagen 

besitter mer kunskap än Hyresgästföreningen gällande det nya regelverket och vilka effekter 

förändringarna för med sig. I det här fallet handlar det inte om vilken information företagen 

faktiskt lämnar till Hyresgästföreningen angående den finansiella ställningen, utan det handlar 

om den kunskapsbrist som finns kring regelverket. Den här typen av informationsasymmetri 

kan klassificeras som ”adverse selection”, som enligt Sundgren et al. (2013) innebär att 

informationsproblemet uppstår när ett avtal ska ingås. I det här fallet är det vid en 

hyresförhandling, då en eventuell justering ska fastställas. Däremot kan det bli en svårighet 

snarare än en fördel för bostadsföretagen att dra nytta av sitt informationsövertag gällande 

regelverket, då det blir svårt att motivera hyresjusteringen när Hyresgästföreningen inte 

förstår innebörden av de nya redovisningsprinciperna. 
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Den förmodade svårigheten för aktörerna i bostadsföretag är att motivera inför 

Hyresgästföreningen varför såväl en hyressänkning ej är aktuell som att motivera att de vill 

att en hyreshöjning ska ske trots ett högre resultat. Det kan leda till att det sker en försiktig 

bedömning om vad som nu ska aktiveras vilket därmed påverkar resultatet. I det empiriska 

materialet har det påvisats att införandet av metoden har bidragit till en ökad effekt på vad 

som nu ska anses som investering istället för underhåll. Det innebär att mer investeringar 

aktiveras och därmed belastar balansräkningen, något som inte skulle skett om det istället 

hade betraktats som underhåll för att därmed kostnadsföras. En möjlig följd av förändringen 

kan vara att företag iakttar en försiktighet gällande bedömningar angående vad som ska 

aktiveras, vilket påverkar hur stor effekten kommer att te sig på resultatet. I det empiriska 

materialet har det uttalats om att allmännyttor tidigare har kostnadsfört alldeles för mycket för 

att de därmed ska ha möjligheten att kunna argumentera för hyreshöjningar. Det är något som 

komponentmetoden kommer att råda bot på. 

Metoden innebär att företag ska aktivera mer än tidigare men trots det är ändå innebörden av 

”utrymme för egna bedömningar” att företagen har möjlighet att göra en försiktig bedömning 

angående vad som ska aktiveras. Det lämnar utrymme att manipulera siffror, något som kan 

komma att påverka det redovisade resultatet. Fields et al. (2001) förklarar redovisningsval 

genom tre olika faktorer varav en är påverkan på externa parter. Genom att påverka 

redovisningssiffror menar författarna att ledande befattningshavare har förhoppningar om att 

de kan ha inverkan på hur externa parter väljer att fatta beslut. Det vill säga möjlighet till att 

manipulera siffror kan leda till att ledande befattningshavare vill påverka hur resultatet 

kommer att te sig, då ett lägre resultat innebär att det blir enklare att motivera hyreshöjningar. 

Detta om inte informationsgapet som råder mellan parterna minskar. 

 

5.2.3.2  Institutional theory 
 
Ur det empiriska materialet kan det utläsas att det råder en osäkerhet bland användarna av 

komponentavskrivning, en osäkerhet som grundar sig i hur metoden ska tillämpas på 

verksamheten då den reglering som finns anses vara otydlig. En osäkerhet då det anses vara 

svårt att sia om vilka effekter komponentmetoden kommer att föra med sig på längre sikt. På 

kort sikt kan det tydas att metoden i de flesta fall har fört med sig ökade effekter vad det 

gäller resultat och avskrivningar, dock finns det en svårighet att uttala sig om huruvida 

metoden på sikt kommer att få positiva eller negativa effekter på verksamheten. I vissa fall 

har det funnits en svårighet att förstå vilken nytta metoden kommer att föra med sig medan 

andra hävdar att det skapar en tydligare bild över verksamhetens fastighetsbestånd. En 

tydligare bild över till exempel när åtgärder och underhåll blir aktuella. Vad som kan ha 

påverkat de ledande befattningshavarna i företagen för hur de upplever och tillämpar metoden 

kan förklaras av de olika påtryckningarna från omgivningen som företagen blir utsatta för. 

Olika påtryckningar som kan förklaras av institutional theorys olika isomorfismer.  

 

Komponentavskrivning är en följd av införandet av K3-regelverket som kom att bli tvingande 

att använda från och med första januari det här året. Ett strikt krav av användning är vad som 

förväntas, ett krav som kan härledas ur den tvingande isomorfismen. En isomorfism som 

enligt DiMaggio och Powell (1983) handlar om att förändringar i organisationer är ett direkt 

svar på de politiska påtryckningar som genomförs. Organisationer har inget annat val än att 

göra de förändringar som krävs för att leva upp till dessa påtryckningar. Författarna menar att 

organisationerna behöver göra de anpassningar som krävs av dem, för att få en bättre 

överensstämmelse med de statliga normerna som organisationerna förväntas efterleva. Då 
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komponentavskrivning är ett strikt krav har företagen som omfattas av K3-regelverket inte 

något annat val än att försöka leva upp till vad som förväntas av dem. Hur metoden sedan 

kommer att tillämpas har skilt sig åt mellan de olika företagen som representeras i studien. 

Där osäkerheten för hur valen gällande hantering av metoden kan anses som lämpad för just 

deras verksamhet, om valen kring komponenter kommer att fungera i längden.  

 

Hade regleringen kring komponentavskrivning varit mer omfattande skulle det ha underlättat 

för många företag då det hade inneburit en tydligare ram att verka inom, vilket förmodligen 

hade minskat den osäkerhet som råder idag. Enligt DiMaggio och Powells (1983) imiterande 

isomorfism innebär en osäkerhet om omgivande faktorer att organisationer har en tendens att 

imitera andra organisationer som anses vara mer framgångsrika inom ämnet. För att på det 

viset undkomma att försöka hitta egna lösningar som kan lösa det dilemma de står inför. 

Eriksson-Zetterquist (2009) och Carpenter och Feroz (2001) menar att organisationer endast 

antar sådana metoder som anses vara allmänt accepterad av andra organisationer inom den 

bransch de verkar i. Med det som utgångspunkt kan det tänkas att hur företag tillämpar 

metoden idag kommer på lång sikt att förändras till en mer homogen tillämpning. Något som 

det redan nu kan tydas finnas en tendens till, då osäkerheten gällande hanteringen har drivit 

företag till att ta stöd i de riktlinjer som finns att tillgå samt att ta stöd hos andra allmännyttiga 

bostadsföretag för att se till hur de tänker kring hanteringen. Av de riktlinjer som finns att 

tillgå har SABO och Fastighetsägarna Sveriges riktlinjer varit dominerande hos de 

representerade företagen i den här studien. Många företag har rättat sig efter dem fullt ut, då 

det ansetts vara enklare, eller influerats av dem för att sedan göra egna justeringar så att det 

bättre ska passa verksamheten i fråga. I dagsläget ser tillämpningen olika ut i de flesta företag 

men det finns en tendens till att det i framtiden kommer att leda till en mer homogen 

tillämpning. Detta då olikheten försvårar jämförbarhet mellan företag, samt att det kan 

ifrågasättas om metoden verkligen bidrar till en mer rättvisande bild då alla tillämpar metoden 

på sitt eget sätt. Uppfattningen är att ju större trygghet som har infunnits i hur metoden ska 

tillämpas desto mer positiv upplevs metoden. Större osäkerhet har resulterat i en mer negativ 

inställning till kravet på komponentavskrivning.  

 

5.2.4  Storlek 
 
Holthausen och Leftwich (1983) menar att redovisningsval kan vara beroende av vilken 

storlek företaget ifråga har. De menar att val av redovisningsmetod har ett systematiskt 

samband till företagsspecifika faktorer som bland annat storlek. Att storleken har haft 

inverkan på hur de representerade bostadsföretagen i studien upplever och tillämpar metoden 

kan inte urskiljas från det empiriska materialet. Ju större företagen är desto mer mödosam 

upplevs metoden att bli för dem då fler fastigheter innebär större anläggningsregister för att 

kunna hantera fastighetsbeståndet. Att det tydligt kan urskiljas när saker och ting behöver 

justeras. Det upplevs även bli svårt att hålla isär det som betraktas som bokföringsmässigt 

respektive skattemässigt då reglerna inte harmoniserar. Något som tidigare inte betraktats 

som ett problem då de kunnat använda samma aktiveringsprincip som nyttjats skattemässigt. 

Med ett stort anläggningsregister kommer det föregående att bli problem om inte registren 

kan hantera det. Det blir svårt att hålla isär eftersom något som bokföringsmässigt betraktas 

som komponent eller tillgång betraktas som underhåll enligt skatteregler. Färre bostäder 

däremot innebär även färre anläggningsregister vilket är mer hanterbart. Uppfattningen är att 

ju färre bostäder företagen har desto enklare borde metoden vara att implementera in i 

verksamheten, varför storleken på företag borde ha betydelse för hur arbetet med 

komponentavskrivning kommer att te sig. Det har dock funnits en stor osäkerhet som hägrat 
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hos de flesta respondenter som även bidrar till att metoden generellt blir svårhanterlig oavsett 

små eller stora företag, då det inte finns tydliga regler att arbeta efter. Med det som 

utgångspunkt kan det inte i studien urskiljas att storleken, som enskild faktor, har inverkan på 

hur metoden upplevs att implementera in i verksamheterna.  

 

I tillämpningen av komponentavskrivning finns det antaganden om att mindre företag skulle 

ha lättare att komma ner på en mer detaljerad nivå då fastighetsbeståndet är mindre. Däremot 

är det inte bara storleken som har betydelse för hanteringen utan även hur fastighetsbeståndet 

ser ut. Med det menas att beroende på hur mycket de olika fastigheterna skiljer sig åt kommer 

det att ha inverkan på hanteringen. En inverkan då olika fastigheter eventuellt kräver olika 

indelningar av komponenter vilket gör det svårare att hantera, än om alla fastigheter skulle se 

likadana ut och ha samma egenskaper vad det gäller de fysiska och funktionella 

förutsättningarna.  

 

Storleken på företaget kan inte heller anses påverka vad de ser som betydande och väsentligt, 

det vill säga vad som kan betraktas som en komponent eller ej. Ett större företag kan dock 

generellt anses kunna göra större projekt som fortare kommer över gränsen om det ska ses 

som underhåll eller aktivering, som innebär att det kan aktivera mer istället för att 

kostnadsföra. För mindre företag kan det bli svårare att nå upp till gränsen då de mer sällan 

kan utföra större projekt vid ett och samma tillfälle. Företag i storstäder är generellt större än 

företag i mindre orter, där storstäder allmänt anses ha en bättre ekonomi varför företagen där 

har större möjlighet att genomföra mer omfattande projekt än företag i mindre orter. Skulle ett 

mindre och ett större företag ha samma uttalande gräns för vad som anses som en komponent 

kan det leda till att det mindre företaget inte kommer att överstiga gränsen och därmed 

tvingas kostnadsföra mycket. Eller tvärt om, att det större företaget får aktivera nästintill 

allting, på grund av att gränsen anses låg i den verksamheten. Det är alltså svårt att kunna 

tillämpa samma fasta gräns för olika företag, då de verkar utefter olika förutsättningar. Det 

här resonerandet gäller framförallt om det handlar om en ren beloppsgräns, vad det gäller en 

procentuell gräns upplevs det inte som att det kommer innebära några märkbara skillnader. 

Detta då till exempel 25 procent har samma innebörd oavsett storlek medan 500 000 kronor 

kan anses som högt för ett mindre företag men eventuellt lämplig för ett större. Holthausen 

och Leftwich (1983) hävdar att storleken kan påverka hur komponentavskrivning upplevs och 

tillämpas i de olika verksamheterna. Detta då de har olika förutsättningar för vad det gäller 

ekonomi och utseendet på deras respektive fastighetsbestånd. Något som dock inte kan 

påvisas i den här studien.  

 
I dagsläget är uppfattningen om att det råder en mildare form av informationsasymmetri 

mellan aktörerna i företagen och Hyresgästföreningen. Där Hyresgästföreningen inte anses 

besitta den kunskap om vilka effekter det nya regelverket och komponentavskrivning har  

fört med sig. I det här sammanhanget anses användarna av regelverket besitta en större mängd 

information i förhållande till dess externa parter såsom Hyresgästföreningen. Vilket innebär 

att det råder informationsasymmetri mellan parterna. Några av de ledande befattningshavarna 

inom de företag som representeras i studien har uttalat sig om att motivering inför 

Hyresgästföreningen gällande hyreshöjningar och dylikt ses som en svårighet. En svårighet 

som följer i och med ett ökat resultat som många erfar på grund av införandet av 

komponentavskrivning. Enligt Chavent et al. (2006) har större företag tendens att utveckla en 

informationsasymmetri mellan dem och dess externa parter. De menar att större företag därför 

är mer benägna att frivilligt lämna ut mer information för att på det viset kunna reducera den 

sneda fördelning av information som förekommer. Huruvida större företag tenderar att vara 

mer utsatta för informationsasymmetri kan inte ses som överensstämmande med 
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sammanhanget i fråga. Eftersom även de ledande befattningshavarna i de mindre företagen 

erfar svårigheten med att Hyresgästföreningen inte anses besitta den kunskap som är 

nödvändig för att förstå effekterna av komponentavskrivning. 
 

 

5.2.5  Övrigt 
 

Ur den empiriska undersökningen som genomförts har det inte uppkommit någon annan 

faktor som skulle kunna tänkas påverka hur ledande befattningshavare i allmännyttiga 

bostadsföretag tillämpar och upplever komponentavskrivning. Något som däremot skulle 

kunna tänkas vara en påverkande faktor för hur metoden tillämpas och upplevs är företagens 

marknadssituation. Huruvida marknadssituationen kan påverka är dock något som ej har 

undersökts i studien och kan därför inte påvisas med empirisk förankring. Det kan tänkas att 

företag på en marknad med marknadsöverskott, om de är i balans eller om de verkar på en 

marknad där det är underskott på hyresgäster kommer att tillämpa komponentmetoden olika. 

Olika för hur metoden tillämpas eller upplevs. Företag som verkar på en marknad med 

underskott på hyresgäster kan tänkas utsättas för större risk att drabbas av 

nedskrivningsbehov än företag som verkar på en marknad med överskott. Ett sådant företag 

som erfar ett överskott skulle kunna anses ha en bättre ekonomi och kan därför hantera 

metoden på ett annorlunda sätt. 
 

 

5.2.6  Förfinad modell 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att den a priori-modell som tidigare presenterades 

inte håller för prövning. Detta framkom efter att den empiriska undersökningen hade 

genomförts vilket har resulterat i en förfinad modell. Nedan presenteras den förfinade 

modellen som visar de faktorer som anses ha en påverkan för hur metoden upplevs och 

tillämpas. 

 

 
Figur 4. Förfinad modell 

Det kan tydas att förändringar har skett från föregående modell. Efter det empiriska materialet 

hade analyserats framkom det att rättvisande bild inte kunde anses som någon påverkande 

faktor, varför den avlägsnades. Detta på grund av att det varken berörde upplevelsen eller 

tillämpningen av metoden utöver vad regelverket säger. Storleksfaktorn uppfattades inte 
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heller ha någon påverkan för hur metoden hanterades, utefter vad som framkom av det 

empiriska materialet. Principbaserat regelverk visade sig vara överensstämmande med den 

utformade a priori-modellen och finns därför med i den förfinade modellen. I den förfinade 

modellen finns även agency theory och institutional theory kvar, då de visade sig inneha 

faktorerna som informationsasymmetri och osäkerhet. Faktorer som ansetts ha påverkat hur 

ledande befattningshavare upplevt och tillämpat metoden.  
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6.  Avslutande diskussion 

Som avslutning följer en redogörelse för det resultat som framkommit ur analysen vilket 

kommer att presenteras utefter studiens två delsyften. Den första delen som presenteras är det 

praktiska bidrag som framkommit i och med studien, det vill säga hur ledande 

befattningshavare har tillämpat komponentavskrivning samt hur de upplever metoden. Den 

andra delen är det teoretiska bidraget som omfattar de faktorer som har visats ha påverkan 

för hur metoden tillämpas och upplevs. Sedan sker en reflektion över den metod som använts 

i studien för att till sist ge förslag till vidare forskning. 
 

 

6.1  Resultat  

Resultatet har delats upp i två delar varav den första delen, det praktiska bidraget, omfattar 

det första delsyftet som inbegriper hur ledande befattningshavare i allmännyttiga 

bostadsföretag tillämpar och upplever komponentavskrivning. Den andra delen, det teoretiska 

bidraget, belyser de faktorer som kan tänkas påverka hur komponentavskrivningen tillämpas 

och upplevs. 

 
 

 

6.1.1 Praktiskt bidrag 
 
Det praktiska bidraget som framkommit i och med studien har skapat en djupare förståelse för 

hur ledande befattningshavare i allmännyttiga bostadsföretag tillämpar och upplever 

komponentavskrivning. Ett praktiskt bidrag som detta kan vara viktigt för aktörer inom 

företag som nu står i valsituation. Valsituation för hur de ska tillämpa metoden på ett lämpligt 

sätt, det kan vara intressant och väsentligt för dem att veta hur aktörer i andra företag har gått 

tillväga och hur de resonerar kring de val som genomförts. 

 

 

 Tillämpning 

 

Det praktiska bidraget härleds från sammanställningen av de komponenter som de företag 

som representeras i studien har valt att använda sig av. Val av komponenter som visar på att 

hur företag i praktiken väljer att tillämpa komponentmetoden skiljer sig åt. I studien har det 

framkommit att företagen tillämpar ett antal komponenter som ligger i ett intervall mellan 

fem till fjorton stycken. Hur många komponenter företagen väljer att tillämpa påverkar hur 

väl detaljerad indelningen av deras tillgångar kommer att bli. Ett mindre antal komponenter 

leder till att tillgångarnas ekonomiska livslängd endast kan bli schabloniserad, medan ett 

större antal komponenter anses kunna avgöra den ekonomiska livslängden på ett mer 

tillförlitligt sätt. Det vill säga att val av antal komponenter kommer att påverka hur 

avskrivningarna i slutändan kommer att te sig. Lind och Hellström (2011) hävdar att 

komponentmetoden för med sig ökade avskrivningar, som illustrerades tidigare i figur 2, ett 

faktum som stärks av studiens empiriska material där det visats att majoriteten av de 

representerade företagen har erfarit en ökad viktad avskrivning i och med införandet av 

metoden. 

 

Skillnader och likheter i val av komponenter och hur de tillämpas, som tidigare presenterades 

i analysen, kan antas grunda sig i osäkerheten rörande hur tillämpningen av 
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komponentmetoden ska ske. Osäkerheten kan vara en följd av att det krävs att företag till viss 

del tvingas göra egna bedömningar, eftersom mycket inte finns reglerat. Det resulterar i att 

företag till viss del påverkas av SABO och Fastighetsägarna Sveriges riktlinjer i bedömningar 

när det handlar om hur metoden ska tillämpas. Förutom att stöd hämtas från riktlinjerna leder 

osäkerheten även till att företag tenderar att se till varandra, att de tar efter ett annat företag 

som lyckats bättre med metoden. Att företag har tenderat att dels se till andra allmännyttiga 

bostadsföretag men även till de riktlinjer som finns att tillgå kan härledas till DiMaggio och 

Powells (1983) imiterande isomorfism. De menar att företag påverkas av den osäkerhet som 

hägrar vilket leder till att de tenderar att imitera andra organisationer som har lyckats bättre 

med det dilemmat eller den situation de står inför. Den här studien stärker vad författarna 

hävdar, detta då det har visat sig att samtliga företag i mer eller mindre omfattning har tagit 

stöd hos varandra och i de riktlinjer som finns tillgängliga. De menar även att denna 

osäkerhet kan leda till att företagen med tiden kommer att bli mer homogena, att de kommer 

att efterlikna varandra mer för hur de hanterar saker och ting. Att de kommer bli mer 

homogena är ingenting som studien i sig kan påvisa men däremot kan det urskiljas att det 

redan nu finns en tendens till det. Vilket kan förklaras av att företag har tagit stöd hos andra 

allmännyttor men även för att de har använt sig av riktlinjer som finns att tillgå gällande hur 

metoden ska hanteras. Huruvida det kommer att resultera i en mer homogen tillämpning på 

längre sikt kan endast framtiden utvisa. 

 

Ur det empiriska materialet kan det inte påvisas att storleken på respektive företag har 

påverkat valet av komponenter samt vilken detaljeringsgrad av fastighetsbeståndet som 

används. Alltså det finns inget i studien som indikerar på ett samband mellan storlek och val 

av komponenter samt hur de komponenterna har tillämpats. Resultatet av studien kan därför 

inte, i detta fall, stärka det antagande som Watts och Zimmerman (1986) gör angående storlek 

och redovisningsval, de menar att storleken på företagen har påverkan för hur de väljer att 

hantera redovisningsfrågor. Holthausen och Leftwich (1983) har genomfört empiriska 

undersökningar som har visat på att det föreligger ett systematiskt samband mellan val av 

redovisningsmetod och den specifika storleken företag har. Att det skulle föreligga ett sådant 

samband kan ej konstateras med den empiriska undersökning som genomfördes i den här 

studien. Det finns inget som indikerar på att de val som de ledande befattningshavarna har 

gjort, gällande vilka metoder som ska användas för hantering av komponentavskrivning, har 

ett samband med storleken på de representerade företagen. En påverkande faktor kan däremot 

vara de individuella svårigheterna som upplevts, att ju större svårigheter och motgångar som 

upplevts desto mer stöd har tillämpats.  

 

 

 Upplevelse 

 

Införandet av komponentavskrivning har medfört blandade åsikter hos aktörer där den både 

lovordats och kritiserats. Branschorganisationen SABO är en av de som kritiserat  

metoden och har bland annat ifrågasatt nyttan med användning av metoden inom 

fastighetsbranschen. Som branschorganisation anses SABO vara en viktig organisation för 

allmännyttan, som ska ge stöd i deras verksamheter. Nedan presenteras det citat som ligger till 

grund för det studerade området och som presenterades redan i problematiseringen.   

 
SABO är starkt kritiskt till det föreslagna kravet på komponentavskrivning av 

tillgångar och anser att kravet måste tas bort. Byggnader är mycket komplexa 

tillgångar och kravet kommer därför att kraftigt öka den administrativa bördan för 

fastighetsföretagen. Merarbetet och merkostnaden består i att över årtionden hantera 
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den stora mängden komponenter i byggnaderna. Vi ifrågasätter nyttan med kravet på 

komponentavskrivningar och anser inte att de ökade kostnaderna för detta är rimliga. 

(Eliasson, 2010, s. 1). 

 

Utifrån SABOs citat kan det tydas att det infunnits en negativ inställning redan innan 

implementering av komponentavskrivning i fastighetsbranschen. Studien visar dock på att 

trots en stor osäkerhet för hur metoden ska tillämpas i verksamheten, då den från många håll 

anses vara svårhanterlig förekommer det ändå en positiv inställning till metoden. Att den 

anses föra med sig fördelar. Uppfattningen är att den upplevs som lämplig för branschen då 

det inte kan anses vara rimligt att skriva av en fastighets olika beståndsdelar utefter en och 

samma livslängd, eftersom de inte uppfyller samma fysiska och funktionella förutsättningar. 

Ett fenomen som ska avhjälpas i och med införandet av komponentavskrivning. Att de olika 

beståndsdelarna skrivs av olika utefter den specifika livslängd som var och en av 

komponenterna kan anses ha upplevs också bidra till att metoden återspeglar respektive 

tillgång på ett bättre sätt. Majoriteten av de ledande befattningshavarna som medverkat i 

studien anser att metoden ger en mer rättvisande bild för hur tillgångar redovisas. Detta 

stärker det Stárová och Čermáková (2010) kommit fram till då de jämförde 

komponentavskrivning med traditionella avskrivningsmetoder. I den studien framkom det att 

komponentmetoden återspeglar tillgångarnas verkliga slitage på ett mer tillförlitligt sätt, 

eftersom de delas upp i olika komponenter vilka har olika nyttjandeperioder. Att dela upp 

tillgångar i olika komponenter utefter deras specifika nyttjandeperioder ger en mer rättvisande 

bild av tillgångarnas värde än om de skulle hanteras som en enda enhet. Det vill säga att 

komponentmetoden upplevs bidra till en mer rättvisande bild av företagens tillgångar är något 

som kan stärkas med det som framkommit i och med den här studien. Metoden anses bidra till 

en mer rättvisare bild av hur tillgångar redovisas.  

 

 

6.1.2 Teoretiskt bidrag 
 

Det teoretiska bidraget som framkommit i studien ger en djupare förståelse för hur ledande 

befattningshavare inom allmännyttiga bostadsföretag upplever och tillämpar 

komponentavskrivning samt vilka faktorer som kan tänkas påverka det. 

 

 
 Principbaserat regelverk  

 

Utifrån studien kan det påvisas att det råder en osäkerhet för hur tillämpningen av 

komponentavskrivning ska ske. Det upplevs som att denna osäkerhet hade kunnat reduceras 

om det funnits mer regleringar gällande tillämpningen. Att K3-regelverket är principbaserat 

betyder att det inte finns omfattande regleringar kring hur metoden ska tillämpas. Innebörden 

av begreppet principbaserat har påverkat hur ledande befattningshavare i allmännyttiga 

bostadsföretag upplever och tillämpar komponentavskrivning. Collins et al. (2012) hävdar att 

ett principbaserat regelverk i teorin för med sig mål och syften som användarna ska förhålla 

sig till men att det inte följer någon ingående vägledning för vilket tillvägagångssätt som 

rekommenderas. De menar att det lämnas åt användarna att göra de bedömningar och 

antaganden som behövs. Detta stämmer överens med hur det gått till i praktiken, de ledande 

befattningshavarna har tvingats att göra egna bedömningar för hur de ska tillämpa 

komponentmetoden i verksamheterna. Ett fenomen som bidragit till blandade känslor hos de 

respondenter som medverkat i studien. Huruvida det kan ses som nackdel eller fördel har varit 

beroende av hur svår metoden har upplevts vara att implementera, hur stor osäkerheten varit 
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för hur den ska tillämpas. De respondenter som ansett att det varit en nackdel att det inte varit 

reglerat har till stor del upplevt mycket svårigheter. Medan de som upplevt utrymmet för egna 

bedömningar som en fördel ser det positiva i att själva få göra de bedömningar som passar 

verksamheten bäst, trots upplevda svårigheter. Alexander och Jermakowicz (2006) menar att 

ett principbaserat regelverket bidrar till att redovisningen ger en mer rättvisande bild av 

företagens ställning. Att regelverket är principbaserat och därför ger en mer rättvisande bild 

av redovisningen är ingenting som kan påvisas med studien, där önskemålet från flera håll har 

varit att en mer omfattande reglering hade underlättat i tillämpningen av metoden.  Huruvida 

mer reglering verkligen underlättar i tillämpningen anses vara oklart då mer regleringar 

nödvändigtvis inte kommer vara gynnande för samtliga företag, då de ser alldeles för olika ut. 

Olika med den aspekten att det blir svårt att anpassa regleringen för att det ska kunna anses 

som lämplig för alla, då bland annat storleken på företagen samt dess utseende kan påverka. 

Eriksson-Zetterquist (2009) menar att organisationer endast antar sådana metoder som kan 

anses vara allmänt accepterade och vilka betraktas som lämpliga av andra organisationer 

inom samma bransch. Ur studien har det framkommit att företag har påverkats av 

omgivningen för hur de valt att tillämpa komponentavskrivning vilket innebär att om teorin 

och DiMaggio och Powells (1983) antaganden stämmer kommer tillämpningen av 

komponentavskrivning att till en början te sig olika mellan företag för att i framtiden ha en 

tendens att bli mer homogen.  

 

Upplevelsen kring regleringen har som kan tydas påverkat hur de inom företagen valt att 

tillämpa metoden. Att K3-regelverket är principbaserat är en av de faktorer som påverkat att 

tillämpningen av metoden skiljer sig åt mellan de olika allmännyttiga bostadsföretagen som 

representeras i studien. Det lämnas åt dem att avgöra hur tillämpningen till stor del ska ske, 

detta då det finns en avsaknad av reglering som innebär att enskilda bedömningar behöver 

göras. På grund av det föregående lämnar det även utrymme för manipulation, eftersom att 

tillämpningen inte är reglerad leder det till att det finns möjlighet att styra vilket utfall 

redovisningen får. Detta stärker det Fields et al. (2001) menar med att aktörer kan påverka hur 

redovisningen ter sig genom deras olika redovisningsval. Det menas att aktörer, i viss mån, 

kan styra hur de vill att redovisningen ska förefalla, det vill säga vilket utfall redovisningen 

ska få. Hur redovisningen kommer att te sig påverkas av de bedömningar som sker, hur 

bedömningen gällande till exempel aktivering och kostnadsföring ser ut. Mer aktiveringar har 

en ökad effekt på resultatet medan en ökad kostnadsföring innebär en minskad effekt. Att den 

bristande regleringen kan ge upphov till manipulation är inget som kan anses vara medvetet 

då de olika tillvägagångssätten som företagen valt att använda sig av varken kan ses som rätt 

eller fel då det inte finns reglerat.  

 

 

 Rättvisande bild 

 

Huruvida metoden faktiskt ger en rättvisare bild över redovisningen har respondenterna mer 

eller mindre varit eniga om. Ur det empiriska underlaget angående begreppet rättvisande bild 

kan det påvisas att det stämmer väl överens med det teoretiska underlag som tidigare 

presenterades. De representerade företagen är eniga, till stor del, om att komponentmetoden 

och dess förändringar av redovisningsprinciper upplevs ge en mer rättvisande bild av värdet 

på företagets tillgångar. Det fanns inte något företag som upplevde att det skapade en 

försämrad rättvisande bild av införandet av den nya metoden, utan det medförde endast 

positiva aspekter. Stárová och Čermáková (2010) har i sin studie jämfört komponentmetoden 

med den mer traditionella metoden där det framkom att komponentmetoden återspeglar 

förslitningen av anläggningstillgångar på ett bättre sätt. Det leder till att metoden bättre 



60 

 

speglar det faktiska värdet hos tillgångarna, vilket beror på att tillgångarna delas upp i olika 

komponenter utefter deras olika nyttjandeperioder. Att dela upp tillgångarna på det sättet 

anses reflektera det verkliga slitaget på ett mer tillförlitligt vis än om tillgången skulle 

betraktas som en enda enhet. Huruvida komponentavskrivning kommer att bidra till en mer 

rättvisande bild påverkas av hur de tillämpar metoden, en tillämpning som idag ter sig olika. 

Ett faktum som inte kommer bidra med en mer rättvisande bild företagen emellan, men dock 

anses metoden ge en mer rättvis bild för den enskilda verksamheten. Detta då det ger en bättre 

återspegling av tillgångarnas värde. Däremot kan studien inte påvisa att begreppet påverkar 

företagens syn för hur de upplever och tillämpar metoden i vidare utsträckning än att 

regelverket säger att metoden ska ge en mer rättvisande bild av företagets ställning och 

resultat.  

 

 

 Accounting choice 

 

Faktorn accounting choice handlar om, som tidigare nämnts, motiv som kan påverka beslut 

angående redovisningsval och inbegriper ett flertal teorier. I denna studie anses teorierna 

agency theory och institutional theory omfatta sådana faktorer som har påverkan för hur 

ledande befattningshavare tillämpar och upplever metoden, vilka innefattas i forskning om 

accounting choice. Varpå resultatet inte kommer att presenteras utifrån accounting choice 

utan utefter de två teorierna. 

 

o Agency theory 

Införandet av komponentavskrivning har medfört förändringar i redovisningen, som 

exempelvis ett ökat resultat. Förändringarna i redovisningen upplevs påverka hur diskussioner 

med Hyresgästföreningarna kommer att te sig. Eftersom de inte anses besitta kunskap om vad 

den nya metoden och de medföljande förändringarna egentligen innebär. Att parter inte 

besitter lika stor mängd information gällande redovisningen och dess effekter menar Fields et 

al. (2001) och Saam (2007) ger upphov till informationsasymmetri. Informationsasymmetri 

innebär enligt författarna att den ena parten besitter en större mängd väsentlig information än 

den andra parten. I studien har det uppvisats att det föreligger en informationsasymmetri 

mellan bostadsföretagen och Hyresgästföreningen med anledning av att de inte har samma 

kunskap och förståelse för hur införandet av komponentavskrivning kommer att påverka 

företagen.  

En kombination av att det finns informationsasymmetri och att regelverket lämnar utrymme 

för egna bedömningar kan vara en påverkande faktor för hur företag kommer att hantera 

principen gällande vad som ska aktiveras respektive kostnadsföras. Chavent et al. (2006) 

menar att stora företag mer frekvent tenderar att utveckla en sned informationsfördelning 

mellan företagets aktörer och dess externa parter. Ett fenomen som inte stämmer överens med 

de resultat som framkommit i den här studien där det visats att även mindre företag, i samma 

omfattning, tenderar att uppleva en asymmetri. Det upplevs i stor utsträckning som att det 

finns en informationsasymmetri mellan företagen och Hyresgästföreningen, vilka inte anses 

besitta samma kunskap kring vilka förändringar regelverket för med sig och dess effekter. Det 

innebär att det som framkommit i det empiriska materialet inte är förenligt i den utsträckning 

med vad Chavent et al. (2006) säger i teorin.  

Ett ökat resultat är en av de effekter som komponentavskrivning medför, en förändring som 

upplevs påverka hur diskussionerna med Hyresgästföreningen kommer att te sig. Eftersom 
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organisationen inte anses besitta den kunskap om vad de efterföljande förändringarna i 

redovisningen innebär leder det till att bostadsföretagen kommer ha ett informationsövertag. 

Ett informationsövertag som inte är positivt i den aspekt att det kommer leda till en svårighet 

att motivera inför Hyresgästföreningen varför hyreshöjningar önskas trots ett ökat resultat. 

Hyresgästföreningen anses som sagt inte ha tillräckligt med kunskap om vilka förändringar 

regelverket medför och vilka effekter de har på redovisningen varpå de kommer att lobba för 

hyressänkningar. Denna informationsasymmetri i kombination av utrymmet för egna 

bedömningar kan som tidigare nämnts påverka resonerandet kring vad som ska betraktas som 

aktivering respektive kostnadsföring. Det kan te sig att det inom företag kommer att göras en 

mer försiktig bedömning angående vad som ska aktiveras. En bedömning som då skulle leda 

till att resultatet inte påverkas i lika stor grad. Innebörden av att det går att påverka hur 

resultatet ska te sig, visar alltså på möjligheter till manipulation. Collins et al. (2001) menar 

att aktörer kan påverka externa parter genom de redovisningsval som tas. Genom att påverka 

redovisningssiffror kan det ha inverkan för hur de externa parterna tar beslut. Det innebär att 

det finns incitament till att manipulera resultatet genom en försiktig bedömning angående 

storleken på det som ska aktiveras. Med det kan ledande befattningshavare skapa situationer 

där det blir enklare att motivera en hyresförhöjning inför Hyresgästföreningen. Detta kan bli 

fallet om inte informationsasymmetrin avhjälps. Informationsasymmetri som kan uppstå 

mellan parterna kan alltså ha en påverkan för hur företagen väljer att tillämpa metoden. 

 

o Institutional theory 

 

Utifrån studien har det påvisats att det råder en osäkerhet för hur tillämpningen av 

komponentavskrivning ska ske, vilket härrör från faktumet att det inte finns reglerat. En 

osäkerhet som har påverkat användarna att se till diverse riktlinjer och hur andra 

allmännyttiga bostadsföretag tillämpar metoden. Att de har agerat på detta sätt kan förklaras 

med DiMaggio och Powells (1983) isomorfism om imitation där det hävdas att företag som 

känner en osäkerhet inför omgivande faktorer tenderar att imitera andra företag som anses 

vara mer framgångsrika inom ämnet det råder en osäkerhet om. De tar hjälp av andras 

tillvägagångssätt för att lösa det dilemma de står inför istället för att komma på egna 

lösningar. Lösningar som kan vara svåra att förutspå och vilka effekter de medför. Att imitera 

andras tillvägagångsätt innebär att kunskapen redan finns om vilka effekter som följer. Ett 

beteende som enligt författarna kommer att leda till en mer homogen tillämpning i framtiden. 

Carpenter och Feroz (2001) hävdar att organisationer endast antar metoder som inom samma 

bransch är allmänt accepterade. Ur det empiriska materialet kan det tydas att flera företag har 

sett till hur andra allmännyttiga bostadsföretag tillämpar metoden samt att de sett till de 

riktlinjer som finns att tillgå. Huruvida de har funnit inspiration utifrån dem för att de kan 

anses vara allmänt accepterade kan dock inte urskiljas i och med studien då företagen 

fortfarande är i implementeringsskedet av metoden. Uppfattningen är att osäkerheten som 

hägrar bland företagen om hur metoden ska tillämpas upplevs som att den med tiden kommer 

leda till en mer homogen hantering. Huruvida det kommer att ske genom mer regleringar är i 

dagsläget svårt att uttala sig om, det är något som framtiden får utvisa. Intrycket är dock att 

den homogena hanteringen anses bli en följd av åtstramningar i regelverket på grund av den 

varierande hanteringen, som idag är ett faktum. 
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 Storlek 

Holthausen och Leftwich (1983) menar att redovisningsval kan bero av storlek på företag. 

Vilken betydelse storleksfaktorn haft för hur ledande befattningshavare i allmännyttiga 

bostadsföretag tillämpar och upplever metoden har varit varierande. Studien kan dock inte 

påvisa att storleken har betydelse angående hur tillämpningen av komponenter har hanterats, 

vilken detaljeringsnivå som använts och kan därför inte stärka det Holthausen och Leftwich 

(1983) förespråkar. Chavent et al. (2006) menar att större företag har tendens att utveckla 

informationsasymmetri, ett faktum som inte kan stärkas med vad som framkommit i den här 

studien. Det vill säga studien kan inte stärka antagandet vad det gäller aspekten om 

informationsasymmetri, eftersom det visat sig att både större och mindre företag upplever en 

asymmetri i lika stor utsträckning.  

Det kan, ur det empiriska materialet, tydas att uppfattningen är sådan att mindre företag bör 

uppleva det enklare att tillämpa metoden. Med anledning att mindre företag inte innehar lika 

stort fastighetsbestånd och anläggningsregister som omfattas av större företag och borde 

därmed ha lättare att komma ner på en mer detaljerad nivå. I det här fallet kan det dock inte 

klargöras att storleken faktiskt är en påverkande faktor när det kommer till hur tillämpningen 

av komponenter har hanterats. Med anledning av att både mindre och större företag använt sig 

av en detaljeringsgrad på byggnadsnivå som fastighetsnivå indikerar att storleken på 

företagen för just det ändamålet inte har någon inverkar på tillämpningen. Storleken har inte 

heller påverkan för vad som kan anses som betydande och väsentligt. Större företag belägna i 

större städer har uppfattningsvis en bättre ekonomi än mindre företag, vilket lämnar utrymme 

för dem att kunna genomföra fler större projekt och kan därmed fortare nå gränsen för vad 

som betraktas som aktivering. Mindre företag kan däremot inte utföra större projekt i samma 

utsträckning, de får istället överväga att genomföra projektet i etapper som kan komma att 

innebära en mer frekvent kostnadsföring. Detta resonerande är beroende av vilken gräns som 

valt att användas i sammanhanget. Skulle ett mindre och ett större företag ha samma fasta 

beloppsgräns skulle det leda till enorma skillnader för vad som kan betraktas som en 

aktivering i respektive företag. Väljer företag istället att tillämpa en procentuell gräns innebär 

det inte några skillnader i vad som betraktas som en aktivering mellan företagen. Låt säga att 

det inom företag bestämmer en procentuell gräns på 25 procent, det innebär då att alla 

åtgärder som överstiger 25 procent av fastighetens totala värde kommer att aktiveras. Vilken 

summa det blir beror alltså på fastighetens värde, men i andel av fastigheten blir det inte 

några skillnader mellan företag. Detta tyder på att storleken skulle kunna tänkas ha påverkan 

för hur bedömningen om vad som kan ses som betydande och väsentligt sker, vilket skulle 

kunna stärka Watts och Zimmermans (1986) och Holthausen och Leftwich (1983) antaganden 

om att storlek på företag har ett samband för vilka redovisningsval som tas. Det kan dock inte 

konstateras i studien. Vilken gräns det beslutats för har varit varierade mellan större och 

mindre företag gällande procentuell andel, en fast beloppsgräns samt ingen fastställd gräns 

överhuvudtaget. Oavsett om en gräns fastställts eller ej betraktas det i de flesta fall som en 

bedömningsfråga som resoneras fram i varje enskild situation. 
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 Övrigt 

 

Utifrån den undersökning som tillhandahållit det empiriska materialet som studerats i studien 

kan det inte påvisas att det finns något annat, än de faktorer som framkommit i a priori-

modellen, har inverkan för hur komponentavskrivning tillämpas och upplevs. Det kan med 

säkerhet antydas att det även finns andra faktorer som kan tänkas ha påverkan för hur 

metoden tillämpas och upplevs, men det är dock ingenting som kan konstateras ur denna 

studie. Något som skulle kunna vara en möjlig påverkande faktor för studiens syfte är 

företagens marknadssituation. Det kan tänkas att företag som verkar utefter olika 

marknadssituationer, om de exempelvis befinner sig på en marknad med överskott, om den är 

i balans eller om de har underskott på hyresgäster, kan tillämpa och uppleva metoden på 

skilda vis. Det saknas dock belägg för att kunna göra några sådana konstateranden i den här 

studien.  

 

Sammanfattningsvis har det i studien påvisats att faktorer som principbaserat regelverk samt 

accounting choice, det vill säga agency theory och institutional theory har påverkan för hur 

ledande befattningshavare i allmännyttiga bostadsföretag tillämpar och upplever 

komponentavskrivning. Det har framkommit att faktorn rättvisande bild inte påverkar i någon 

större utsträckning an vad regelverket förespråkar. Den företagsspecifika faktorn storlek kan 

inte heller anses ha någon påverkan för hur metoden tillämpas och upplevs för just denna 

studie. I a priori-modellen togs faktorn övrigt med för att försäkra sig om att även andra 

påverkande faktorer som skulle kunna uppkomma belystes. I studien har det dock inte 

uppkommit någon övrig faktor som kunde tänkas ha en påverkande effekt och har därför inte 

kunnat stärkas med det empiriska materialet. Däremot kan det tänkas att det finns ett flertal 

faktorer utöver de som presenterats i studien som kan påverka hur komponentavskrivning 

tillämpas och upplevs. För en bättre överblick av vilka faktorer som i denna studie har en 

påverkande effekt på ledande befattningshavare i allmännyttiga bostadsföretag se figur 4 – 

förfinad modell i avsnitt 5.2.6. 
 

6.2  Metodreflektion 

För att kunna besvara studiens syfte, det vill säga hur komponentavskrivning upplevs och 

kommer tillämpas av ledande befattningshavare i allmännyttiga bostadsföretag samt vilka 

faktorer som påverkar hur de tillämpar och upplever metoden, har en kvalitativ studie 

tillämpats. En kvalitativ studie ansågs vara användbar för att skapa en djupare förståelse, 

vilket bidrog till att intervjuer genomfördes. Det har dock ansetts svårt att genomföra en mer 

omfattande undersökning då valet var att endast utföra personliga intervjuer. Att utföra 

personliga intervjuer är mödosamt ur ett tidsperspektiv, ett perspektiv som i den här studien 

har varit begränsad. En kvalitativ studie, som denna är svår att replikera, det vill säga att den 

är svår att upprepa för att få identiska svar. Studien kan inte heller anses vara generaliserbar 

till en större population, då det är nästintill omöjligt att placera in resultatet i en annan miljö 

än den som studerats (Bryman och Bell, 2013). De nio intervjuer som genomfördes kan inte 

anses som generaliserbart då resultatet inte är tillräckligt omfattande utan resultatet kan endast 

hänföras till det studerade området. 

Förutom att studien kan anses svår att replikera och att den inte kan anses generaliserbar på 

någon annan population finns det ytterligare begränsningar. En begränsning bedöms vara det 

geografiska området som studerats, där empirin endast omfattar företag som finns belägna i 



64 

 

Uppsala län och Gävleborgs län. När studien påbörjades fanns även tron om att 

implementeringsprocessen av metoden hade kommit längre, varför det har varit svårt att 

studera kring studiens syfte. Det innebär även att det fortfarande finns möjlighet till att 

förändringar kommer att ske, innan året är slut, angående hur metoden i dagsläget tillämpas 

och upplevs.  

 

6.2.1  Förslag till vidare forskning 
 
Utifrån de begränsningar och uppfattningar som presenterats i metodreflektionen redogörs ett 

förslag på vidare forskning. Ett förslag till vidare forskning är att efter år 2014 återuppta en 

liknande studie inom området för att se hur metoden har utvecklats, huruvida det blivit 

åtstramningar i regleringen och om hanteringen tenderat att bli mer homogen. Det skulle även 

vara intressant att se till om den rättvisande bilden förbättrats samt huruvida storleken kan 

tänkas vara en påverkande faktor för en annan population. Något som möjligtvis skulle kunna 

vara en påverkande faktor men som inte undersöktes i den här studien var företagens 

marknadssituation. En aspekt som skulle vara intressant att undersöka vidare. Efter att året är 

slut har ledande befattningshavare inom företagen skaffat sig mer erfarenhet angående 

metoden, det kan då anses vara lämpligt att genomföra en kvantitativ studie för att omfatta en 

större population.   
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Övrigt 
 

Årsredovisningar 
 

AB Enköpings Hyresbostäder (2013). Årsredovisning. 

AB Gavlegårdarna (2013). Årsredovisning. 

AB Tierpsbyggen (2013). Årsredovisning. 

AB Älvkarlebyhus (2013). Årsredovisning. 

Hebygårdar AB (2013). Årsredovisning. 

Håbohus AB (2012). Årsredovisning. 

Sandvikenhus AB (2013). Årsredovisning. 

Uppsalahem AB (2013). Årsredovisning. 

Östhammarshem, Stiftelse (2013). Årsredovisning. 

 

Muntliga källor 
 

Företag Beläget Respondent Befattning Datum 

AB Tierpsbyggen Tierp 
Anders Norrström, 

Lena Hillbom 

Ekonomichef, 

Redovisningsansvarig 
2014-04-16 

Östhammarshem, 

Stiftelse 
Gimo Hilkka Ek Ekonomichef 2014-04-22 

Uppsalahem AB Uppsala Mario Pagliaro Ekonomichef 2014-04-22 

AB Älvkarlebyhus Skutskär 
Martin Svaleryd, 

Inga-Lill Lindholm 

Ekonomichef, 

Ekonom 
2014-04-23 

Hebygårdar AB Heby Christina Perman Ekonomiansvarig 2014-04-24 

AB Enköpings 

Hyresbostäder 
Enköping Anna Karlsson Ekonomichef 2014-04-24 

Sandvikenhus AB Sandviken Anonym Anonym 2014-04-29 

Håbohus AB Bålsta Sören Staaf Ekonomichef 2014-05-05 

AB Gavlegårdarna Gävle Kenth Wahlman Controller 2014-05-06 

Tabell 12. Presentation av medverkande respondenter 
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Bilagor 

1.  Intervjufrågor 

 
1. Vilken befattning har Ni inom företaget? 

 

2. Kan Ni berätta lite kort om företaget?  
 

3. När införde Ni komponentmetoden i företaget? 

 

4. Stötte Ni på några svårigheter med införandet, vilka? 

 

5. SABO och Fastighetsägarna Sverige har gett ut riktlinjer gällande indelning av 

komponenter, har ni använt Er av dessa, hur ser Ni på de riktlinjer som finns att tillgå 

är de användbara?  

 

6. För att en del av en tillgång ska ses som komponent ska den vara betydande och 

väsentlig i förhållande till hela tillgången i sig, detta finns inte reglerat i lagtext, hur 

resonerar Ni kring det? Finns det fördelar/nackdelar med detta, varför?  

 

7. Hur kom Ni fram till vad som är betydande och väsentligt det vill säga vad som kan 

ses som en komponent? Har Ni anlitat någon konsult för detta ändamål? Vad har 

påverkat ert resonemang kring indelning av komponenter, har Ni tittat på hur andra 

företag resonerat kring det här eller finns det andra omgivande faktorer som har 

påverkat resonemanget?  

 

8. Vad anser Ni vara en betydande och väsentlig del av era fastigheter, det vill säga när 

kan en del av en fastighet enligt Er anses vara en komponent, vart går gränsen?   

 

9. Vilka komponenter har Ni valt att använda Er av för verksamheten? 

 

10. Hur kom Ni fram till avskrivningstiden på de olika komponenterna?  

 

11. Hur har komponentavskrivningen kommit att påverka företaget i stort?  

 

12. Hur bedömer Ni att de administrativa kostnaderna har påverkats? 

 

13. Hur har bedömningen av vad som anses vara underhåll och investeringar påverkats av 

införandet av komponentmetoden? 

 

14. Hur mycket beräknar Ni att aktivera respektive kostnadsföra i jämförelse med tidigare 

avskrivningsmetod?  

 

15.  Vilka för- och nackdelar upplever Ni med komponentavskrivning? Vilka faktorer 

ligger till grund för att Ni ser det på detta vis? 
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16. Anser Ni att er verksamhet är lämpad för användning av komponentavskrivning, 

varför/varför inte? 

 

17. Upplever Ni att komponentmetoden ger en mer rättvisare bild av företagets 

redovisning? Varför/Varför inte?  

 

18. Anser Ni att införandet av komponentavskrivning ökar jämförbarheten mellan 

företag? Varför/Varför inte?     

 

19. Har Ni något ytterligare att tillägga som Ni anser vara av betydelse?  

 

20. Om det skulle uppkomma några fler frågor går det då bra att vi kontaktar Er igen? 
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2.  Samband mellan a priori-modell och intervjufrågor 

Här kommer en redogörelse ske för vilka frågor i intervjumallen som omfattas av respektive 

faktor i a priori-modellen samt vad respektive fråga förväntades ge svar på. 

 

 

Principbaserat regelverk 

 
4. Stötte Ni på några svårigheter med införandet, vilka? 

 

 De svårigheter som följer kommer innebära olika effekter för de berörda företagen. 

Kan en svårighet grunda sig i den bristande regleringen? 

 

6. För att en del av en tillgång ska ses som komponent ska den vara betydande och väsentlig i 

förhållande till hela tillgången i sig, detta finns inte reglerat i lagtext, hur resonerar Ni kring 

det? Finns det fördelar/nackdelar med detta, varför?  

 

 Regelverket är principbaserat vilket innebär att det lämnar utrymme för användare att 

göra egna bedömningar för hur metoden ska tillämpas, kan detta tänkas påverka? 

 

7. Hur kom Ni fram till vad som är betydande och väsentligt det vill säga vad som kan ses 

som en komponent? Har Ni anlitat någon konsult för detta ändamål? Vad har påverkat ert 

resonemang kring indelning av komponenter, har Ni tittat på hur andra företag resonerat kring 

det här eller finns det andra omgivande faktorer som har påverkat resonemanget?  

 

 Ett principbaserat regelverk lämnar utrymme för egna bedömningar och antaganden 

kring hur metoden ska tillämpas. Hur skiljer sig resonemanget åt mellan företag 

gällande begreppen? 

 

8. Vad anser Ni vara en betydande och väsentlig del av era fastigheter, det vill säga när kan en 

del av en fastighet enligt Er anses vara en komponent, vart går gränsen?   

 

 Vad som är betydande och väsentligt är inte reglerat. Hur kommer denna bedömning 

att skilja sig åt mellan företag? 
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Rättvisande bild 
 

 
17. Upplever Ni att komponentmetoden ger en mer rättvisare bild av företagets redovisning? 

Varför/Varför inte?  

 

 Regelverket påtalar att redovisningen skall ge en rättvisande bild över företagens 

ställning och resultat, frågan är huruvida metoden kan anses leva upp till detta. 

 

18. Anser Ni att införandet av komponentavskrivning ökar jämförbarheten mellan företag? 

Varför/Varför inte? 

 

 Kan en rättvisande bild bidra till att jämförbarheten mellan företag ökar?     

 

 

Accounting choice 
 

Som tidigare visats berör faktorn accounting choice ett flertal områden, varpå faktorn i detta 

fall inte kommer presenteras i sig självt. Den delas istället upp i två olika delfaktorer som kan 

anses ha påverkan inom accounting choice. Intervjufrågorna kommer därför att delas upp 

utefter de olika delfaktorerna, vilka är agency theory och institutional theory. 

 

 

Agency theory 

 
4. Stötte Ni på några svårigheter med införandet, vilka? 

 

 De svårigheter som följer kommer innebära olika effekter för de berörda företagen. 

Kan det föreligga en informationsasymmetri? 

 

11. Hur har komponentavskrivningen kommit att påverka företaget i stort? 

 

 Ur det teoretiska materialet kan det tydas att företag kommer erfara ett ökat resultat. 

Kan de effekter som följer i och med ett ökat resultat leda till en 

informationsasymmetri? 

 

 

Institutional theory 
 

4.  Stötte Ni på några svårigheter med införandet, vilka? 

 

 De svårigheter som följer kommer innebära olika effekter för de berörda företagen. 

Kan det föreligga en osäkerhet för hur metoden ska tillämpas? 

 

5.  SABO och Fastighetsägarna Sverige har gett ut riktlinjer gällande indelning av 

komponenter, har ni använt Er av dessa, hur ser Ni på de riktlinjer som finns att tillgå är de 

användbara?  
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 Utifrån det teoretiska materialet kan det tydas att en osäkerhet för hur något ska 

tillämpas driver användare att ta stöd i sådant som anses vara allmänt accepterat av 

andra. 

 

7.  Hur kom Ni fram till vad som är betydande och väsentligt det vill säga vad som kan ses 

som en komponent? Har Ni anlitat någon konsult för detta ändamål? Vad har påverkat ert 

resonemang kring indelning av komponenter, har Ni tittat på hur andra företag resonerat kring 

det här eller finns det andra omgivande faktorer som har påverkat resonemanget?  

 

 Ett principbaserat regelverk lämnar utrymme för egna bedömningar och antaganden 

kring hur metoden ska tillämpas, kan den teoretiskt påstådda osäkerheten påverka hur 

detta resonemang kommit till stånd i respektive företag? 

 

 

Storlek 

 
8. Vad anser Ni vara en betydande och väsentlig del av era fastigheter, det vill säga när kan en 

del av en fastighet enligt Er anses vara en komponent, vart går gränsen?   

 

 Vad betydande och väsentligt innebär är inte reglerat. Kan storleken på företag 

påverka hur denna bedömning sker? 

 

13. Hur har bedömningen av vad som anses vara underhåll och investeringar påverkats av 

införandet av komponentmetoden? 

 

 Kan bedömningen av vad som anses vara underhåll och investeringar påverkas av 

företagens respektive storlek? 

 

14. Hur mycket beräknar Ni att aktivera respektive kostnadsföra i jämförelse med tidigare 

avskrivningsmetod?  

 

 Kan mängden aktivering och kostnadsföring vara beroende av vilken storlek 

respektive företag har? 

 

 

Övrigt 
 

De frågor som följer nedan inkluderades i intervjuerna dels på grund av att de ansågs kunna 

bidra till en djupare diskussion och förståelse för hur metoden tillämpas och upplevs men 

även för att se om de kunde tillföra något intressant till de områden som belysts ovan. De 

inkluderades även för att se om det kunde tänkas uppkomma en ny faktor, en faktor som 

tidigare inte har tagits i beaktande och som kunde tänkas lämna ett bidrag till studien. 

 

4. Stötte Ni på några svårigheter med införandet, vilka? 

 
9.  Vilka komponenter har Ni valt att använda Er av för verksamheten? 

 

10. Hur kom Ni fram till avskrivningstiden på de olika komponenterna?  
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12. Hur bedömer Ni att de administrativa kostnaderna har påverkats? 

 

15. Vilka för- och nackdelar upplever Ni med komponentavskrivning? Vilka faktorer ligger 

till grund för att Ni ser det på detta vis? 

 

16. Anser Ni att er verksamhet är lämpad för användning av komponentavskrivning, 

varför/varför inte? 
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3.  Företagsbeskrivningar  

 

 AB Tierpsbyggen 

 

Tierpsbyggen är ett bostadsföretag beläget i Tierps kommun i norra Uppland. Sedan ett år 

tillbaka är företaget ett dotterbolag till Tierps kommun fastigheter AB, som i sin tur ägs fullt 

ut av kommunen. De har ungefär 1 730 lägenheter och 120 lokaler. Lokalerna hyrs ut till 

bland annat äldreboenden. Företaget finns på tolv orter i kommunen, med såväl lägenheter 

som lokaler. Omkring hälften av lägenheterna finns belägna i Tierp. De har cirka fyrtio 

anställda i Tierpsbyggen, vilka arbetar med både Tierpsbyggens fastigheter och 

fastighetsbolagets lokaler. Det här året har företaget fyra till fem gånger så stor budget till 

investeringar, där ett fyrtiotal nya bostäder konstrueras samt att en del lokaler byggs om till 

lägenheter (A. Norrström och L. Hillbom, personlig kommunikation, 16 april 2014). 

 

 

 Östhammarshem, Stiftelsen 

 

Bostadsföretaget Östhammarshem är en stiftelse som är helägd av Östhammars kommun. 

Företaget erbjuder bostäder i Östhammar, Gimo, Österbybruk, Alunda samt Öregrund och 

Hargshamn. De förvaltar cirka 2 000 lägenheter och har ett femtiotal lokaler. Med 18 

anställda har de administrativ personal och fastighetsreparatörer som själva sköter den inre 

skötseln, medan de outsourcar den yttre skötseln. År 2013 hade Östhammarshem en 

omsättning på 143 miljoner kronor och under hösten 2014 är det beräknat att ett nybygge i 

Österbybruk ska stå klart. Ett nyproduktion som skapar ett område av 40 nya bostäder (H. Ek, 

personlig kommunikation, 21 april 2014).  

 

 

 Uppsalahem AB 

 

Uppsalahem AB är ett kommunägt bostadsföretag, som ingår i en koncern. Hela koncernen 

förvaltar sammanlagt omkring 15 000 lägenheter. Som en del av koncernen förvaltar 

Uppsalahem 12 700 av lägenheterna. Företaget hade en omsättning på en miljard kronor år 

2013 där de i ett samarbete med Uppsala kommun investerar lika mycket för att kunna 

bekämpa bostadsbristen i Uppsala. Avtalet säger att de ska producera cirka 400 till 450 

bostäder per år. Företaget har 239 anställda som arbetar i verksamheten, vilka representeras 

av såväl administrativ personal, fastighetsskötare och intern byggadministration. Företaget 

beställer samtliga av deras byggprojekt genom egen personal, något som innebär att 

Uppsalahem är en självförsörjande värd (M. Pagliaro, personlig kommunikation, 21 april 

2014).  

 

 

 AB Älvkarlebyhus 

 

Älvkarlebyhus bildades år 1949 och är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs fullt ut av 

Älvkarleby kommun. Från början drevs företaget som en stiftelse men ombildades år 1997 till 

att bli ett aktiebolag. Företaget är en liten organisation och hade år 2013 en omsättning på 

ungefär 75 miljoner kronor. De har 15 anställda som arbetar i verksamheten och förvaltar 



78 

 

cirka 1 000 lägenheter och 16 694 𝑚2 lokaler (M. Svaleryd och I-L. Lindholm, personlig 

kommunikation, 23 april 2014). 

 

  

 Hebygårdar AB 

 

Hebygårdar är ett allmännyttigt bostadsföretag som ingår i en koncern där moderbolaget är 

Hebyfastigheter. År 2013 hade de en omsättning på cirka 378 miljoner. Det finns nära 900 

lägenheter och de äger även kommunens äldreboenden i Hebygårdar, vilket innebär att 

företaget är relativt litet. Företaget är verksam inom åtta olika orter i Heby kommun och har 

under de senaste fem åren genomfört en nyproduktion på omkring ett sextiotal lägenheter, 

spridda inom kommunen. I Hebygårdar och Hebyfastigheter har de tillsammans cirka 40 

anställda, huvuddelen av dessa är städerskor då de har egen städverksamhet. De har en grupp 

tjänstemän som är sju till antalet, de har även husvärdar som är anställda av moderbolaget 

som är inriktade på bostadsföretagets verksamhet (C. Perman, personlig kommunikation, 24  

april 2014). 

 

 

 AB Enköpings Hyresbostäder 

 

Enköpings Hyresbostäder är ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag och ingår i en koncern 

där de till 100 procent är ägda av kommunen. Förra året hade företaget en omsättning på 

nästan 220 miljoner kronor. De äger idag 34 fastigheter, 2 579 lägenheter och 31 019 𝑚2 

lokaler, där stora delar av lokalerna används för vård och omsorg. Bostadsbolaget är för 

tillfället i en intensiv fas av nyproduktion där de ska bygga omkring 350 nya lägenheter. De 

har även andra projekt igång som bland annat innefattar ombyggnation av tomma lokaler till 

bostäder. Det är 24 anställda i företaget vilka är fördelade på tjänstemän och 

fastighetsanställda. Där ingår förvaltare, reparatörer, bovärdar, ekonomi och uthyrning. I och 

med den intensiva nyproduktionen företaget är inne i har även en projektavdelning, med 

ansvar för nyproduktionen, tillkommit företaget (A. Karlsson, personlig kommunikation, 24 

april 2014). 
 

 

 Sandvikenhus AB 

 

Sandvikenhus är ett allmännyttigt bostadsföretag, de ingår i en koncern och ägs till 100 

procent av Sandvikens kommun. Företaget grundades år 1962 som en stiftelse och kom år 

1994 att ombildas till ett aktiebolag. De har 137 anställda inom verksamheten och omsätter 

omkring 440 miljoner kronor. Sandvikenhus förvaltar 4 100 lägenheter och har ett uppdrag 

gentemot kommunen, ett uppdrag som innefattar förvaltning av kommunens 

verksamhetslokaler samt kultur- och fritidsfastigheter (Anonym, personlig kommunikation, 

29 april 2014). 

 

 

 Håbohus AB 

 

Håbohus är ett helägt företag av Håbo kommun och har cirka 1 300 lägenheter belägna inom 

ett flertal områden i Bålsta. I detta nu har även 52 kombohus färdigställts och en upphandling 

på cirka 109 lägenheter ska till att börja. De har ett fastighetsbestånd som inte har något 

behov av renovering, där de nu är i slutskedet av en tioårsplan gällande en omfattande 
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renovering av ett bostadsområde. Företaget har i dagsläget 17 anställda, med en låg 

omsättning av personal. År 2013 hade de en omsättning på drygt 100 miljoner kronor (S. 

Staaf, personlig kommunikation, 5 maj 2014).  

 

 

 AB Gavlegårdarna 

 

Gavlegårdarna är ett allmännyttigt bostadsföretag med Gävle som verksamhetsområde. 

Företaget ingår i en koncern som ägs av Gävle kommun. De förvaltar i huvudsak bostäder 

men har även några få lokaler. Med sina drygt 15 000 lägenheter är de dominerande på 

marknaden med cirka var tredje Gävlebo som hyresgäst. Bostadsföretaget bildades år 1917 

och är en av de äldsta allmännyttorna i Sverige. De har ungefär 200 medarbetare fördelade på 

allt från kontorsfolk till rörmokare, målare och fastighetsskötare. (K. Wahlman, personlig 

kommunikation, 6 maj 2014). 
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4.  Intervjuer 

Det här avsnittet omfattar presentation av de svar som framkommit under de nio intervjuer 

som genomfördes i studien. Bilagan redogör varje enskilt företag var för sig med anledning 

att visa vad respondenterna inom respektive företag hade för ståndpunkt angående 

komponentmetoden. Det för att tydliggöra de enskilda åsikterna. För att studera vilka frågor 

som ställdes i intervjuerna se bilaga 1. 

 

 

 Tierpsbyggen 
 
De respondenter som deltog i intervjun var Anders Norrström, ekonomichef och Lena 

Hillbom, redovisningsansvarig. Sammanställningen av intervjun som presenteras nedan är 

baserad på deras åsikter och synpunkter angående komponentavskrivning. 

 
Tillämpning 

 

Tierpsbyggen håller vid intervjutillfället på att införa komponentmetoden, då reglerna gäller 

från den första januari år 2014. Ett flertal svårigheter har upplevts med införandet, där 

hanteringen av de ingående balanserna är en av dem. De ingående balanserna för året är 

förberedda men svårigheten ligger i att hitta ett lämpligt sätt att hantera dem på, det finns en 

osäkerhet för hur detta ska kunna utföras för att få det att fungera. Vilken nivå gällande 

komponentindelning företaget ska lägga sig på anses också vara en svårighet med införandet. 

Valet har blivit att lägga sig på en byggnadsnivå men det betraktas vara svårt att sia om vilka 

konsekvenser det kommer att ge i framtiden, med den fördelningen. Ett intensivt arbete med 

teknikerna har genomförts för framtagning av lämpliga komponenter, en svår process då det 

är en stor mängd komponenter som ska hanteras. Problematiken ligger i att fastigheterna inte 

ser lika ut, vilket innebär att samma komponenter inte kan användas konsekvent för alla 

fastigheter. Nu sker arbetet med att föra in 4 000 komponenter i systemet, vilka ska fördelas 

på tio till elva komponentgrupper. Det ska i sin tur delas upp på de tillgångar företaget har, 

cirka 70 fastigheter och 400 byggnader. I och med arbetet har det framkommit att det inte går 

att tillämpa det “by the book” varför det har funnits behov av schabloniseringar för att få en 

bättre överensstämmelse.  

 

En annan svårighet som uppkom vid arbetet inför implementeringen var avsaknad av ett 

ekonomisystem som kunde hantera metoden fullt ut. “Det är som vi sa senast igår man löser 

ett problem och så uppstår det två nya” och “nya frågor dyker upp så att visst är det 

frågetecken, det är ingenting som är klart, det finns ju inget facit”, två citat som visar på 

upplevelsen om att implementeringen av komponentmetoden är svår att tillämpa. Det upplevs 

också att det blir en svårighet för de som ska hantera fakturor och kontera dem. En faktura 

kan påverka flera byggnader och dessutom ska beloppet eventuellt fördelas på olika 

komponenter, det finns ett behov av att alla som har dessa arbetsuppgifter har ett liknande 

tankesätt. Att det hanteras lika av olika individer.  

 

Något som uppfattas vara ett stort problem och är en följd av införandet av 

komponentmetoden anses vara skillnaderna som uppkommer skattemässigt och 

redovisningsmässigt. Det kommer innebära mycket arbete att hålla isär dem då avskrivningar 

som redovisas i bokföringen kan skilja sig åt från vilka avskrivningar som får göras 

skattemässigt. Det kommer även att innebära en svårighet att hålla isär vad som 
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bokföringsmässigt ses som komponenter eller tillgångar men som skattemässigt betraktas 

som underhåll. Vilket är något som anses vara oklart om anläggningsregistret kommer att 

kunna hantera, att det tydligt kan urskiljas vad som är vad.  

 

Vad det gäller begreppen betydande och väsentligt, vad som kan ses som en komponent, har 

SABOs riktlinjer följts. Under arbetets gång har kontakt med andra allmännyttiga 

bostadsföretag upprätthållits, där det har diskuterats gällande tillämpningen. En diskussion 

gällande vilka tillvägagångssätt som kan anses vara lämpliga. Det har även förts en 

omfattande dialog med PwCs revisorer samt att flera av SABOs sammankomster har gästats, 

inspiration har hämtats från flera olika typer av organisationer. Hur indelningen av 

komponenter sker samt vilken gräns som ska gälla för aktivering har visats skilja sig åt 

mellan företag. Där vissa satt en gräns som för Tierpsbyggen skulle innebära att de endast 

skulle aktivera nyproduktioner. En för hög gräns anses leda till att metoden tappar en del av 

själva syftet. Vad som kan ses som en betydande och väsentlig del av deras fastigheter 

varierar eftersom fastigheterna ser olika ut. En fastighet kan bestå av ett fåtal bostäder 

samtidigt som en annan fastighet kan bestå av hundratals sådana. Företaget har valt att 

använda sig av en gräns på 25 procent som innebär att om mer än 25 procent av komponenten 

byts ut ses det som ett komponentbyte och är det mindre än 25 procent ses det som ett 

underhåll och kostnadsförs. Det finns även en gräns på 17 000 kronor som innebär att 

åtgärder som understiger beloppet kostnadsförs trots att det enligt gränsen på 25 procent ses 

som ett komponentbyte. De påpekar dock att gränsen kan komma att ändras om det inte 

fungerar som planerat. Samtidigt menar de att det krävs sunt förnuft i och med gränsen på 25 

procent, som de exemplifierar genom att säga att om de under en fem års period byter ut 20 

procent årligen av en komponent, skulle det innebära att hela komponenten är utbytt efter den 

tiden. Det är då läge för en bedömning huruvida ett undantag ska göras, om det ska redovisas 

som ett komponentbyte eller ej. De pekar på att det ska ge en rättvisande bild, vilket kan 

innebära att korrigeringar i redovisningen bör göras.  

 

Vilka avskrivningstider som ska gälla har helt lämnats åt teknikerna att avgöra. Det är 

teknikerna som besitter kunskapen om byggnaderna. De har gjort en bedömning med hjälp av 

den kunskap de har samt sett till SABOs anvisningar. Vad det gäller bedömningen av vad 

som anses var underhåll respektive investeringar har det påverkats genom att fler kostnader 

idag kommer att ses som investering snarare än underhåll. Till skillnad från tidigare kommer 

nu en tredjedel av det som tidigare kostnadsförts att aktiveras. Tabell 4, som visas nedan, 

åskådliggör de komponenter som anses vara lämpliga för verksamheten samt dess andel och 

livslängd. 
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Komponenter Andel Livslängd 

Stomme och grund 30 % 100 år 

Stomkompletteringar/innerväggar 19 % 50 år 

Värme, sanitet (vs) 12 % 50 år 

El 8 % 40 år 

Inre ytskikt och vitvaror (restpost) 7 % 15 år 

Fasad  

Varav; puts/tegel, 

Trä 

5 % 

 

 

 

50 år 

30 år 

Fönster 3 % 50 år 

Köksinredning 3 % 30 år 

Yttertak 2 % 40 år 

Ventilation 2 % 40 år 

Transport (ex hiss) 2 % 25 år 

Styr- och övervakning 1 % 15 år 

Restpost 6 % 50 år 

Tabell 13. Tierpsbyggens komponentindelning (A. Norrström, personlig kommunikation, 25 april 2014) 

I tabellen ovan kan det tydas att Tierpsbyggen, i tillämpningen av komponentmetoden, väljer 

att använda sig av tretton olika komponenter som anses lämpliga för deras verksamhet, en 

indelning som genomförs på byggnadsnivå. 

 
Upplevelse 

 

Den största nackdelen med avsaknad av reglering anses vara att möjligheten för jämförelse, 

mellan alla fastighetsbolag, minskar. I dagsläget samlar SABO in information, dock anses det 

inte lätt att jämföra denna information i dagsläget heller, då företag redovisar på olika sätt. De 

olika sätten kan till exempel vara kostnadsslagsindelad- eller funktionsindelad 

resultaträkning. Hade det varit mer reglerat är åsikten att det skulle vara lättare att finna 

lösningar till problem, då fler skulle arbeta i samma riktning. Det upplevs även bli stor 

skillnad mellan företagens bedömningar beroende på var i Sverige de är belägna. 

Uppfattningen är att de i storstäder har god ekonomi och kan exempelvis byta ut samtliga 

vitvaror i en byggnad vid ett och samma tillfälle, medan mindre orter inte anses ha den 

ekonomin. Där de tillgångarna ersätts vid behov.   

 

I stort har komponentmetoden inneburit en hel del extra arbete, mestadels på den 

administrativa biten. När ett projekt avslutats finns det numera behov av att de avslutas i 

samråd, innan de får rutin på det nya tankesättet. De administrativa kostnaderna uppfattas ha 

ökat på grund av implementeringen. En kostnad som framförallt är i form av tid. Där en 

ökning ses som en följd av bristande riktlinjer. Om ett år är tron att det kommer vara en stor 

skillnad, att den ökade kostanden endast var en engångskostnad som uppkom i samband med 

initierandet. De tror dock att det fortfarande kommer fordras mer av administrativ personal 

vid avslutade av ett investeringsprojekt då, än tidigare.   

 



83 

 

Syftet med att komponentmetoden ska ge en mer rättvisande bild anses vara lätt att förstå. 

Frågan de ställer sig är om komponentmetoden är för krånglig att det istället kommer leda till 

felaktigheter. Felaktigheter som bidar till att det inte blir rättvisande av andra orsaker än 

tidigare. De ger ett exempel på att redovisning i komponenter faktiskt uppfyller bilden av att 

vara mer rättvisande. Med den traditionella metoden kan en fastighet skrivas av tills dess att 

det inte återstår något bokfört värde och trots detta kan fastigheten fortfarande anses vara i 

toppskick. Det kan bero på att den genomgått en mängd underhåll. Underhåll som inte 

aktiverats utan kostnadsförts, som inneburit att det inte haft någon effekt på det bokförda 

värdet. Det är inte rimligt att en fastighet i toppskick inte har något bokfört värde, ett scenario 

som inte kan anses vara rättvisande. Ett annat exempel från den egna verksamheten som inte 

heller kan anses bidra till en rättvisande bild, var hur vitvaror tidigare skrevs av. Enligt 

tidigare regler och rekommendationer skrevs en fastighet, med diverse tillbehör däribland 

vitvaror, av som en enda enhet enligt den livslängd som fastigheten beräknades ha. Det 

innebar att vitvaror enligt traditionell metod skrevs av på 67 år, vilket inte kan ses som 

rättvisande då vitvaror i praktiken inte håller så länge. Frågan om det kommer att bli mer 

rättvisande eller inte beror på hur det kommer att tillämpas. Kommer en korrekt tillämpning 

att ske uppfylls syftet, men skulle det vara felaktigt kan det innebära att redovisningen inte 

alls får den effekten. 

 

Vad det gäller huruvida komponentavskrivning har påverkat jämförbarheten mellan företag är 

uppfattningen att metoden har påverkat till det sämre, att det kommer bli svårare att jämföra 

mellan företag. Det på grund av att samtliga företag kommer att tillämpa metoden efter deras 

egen tolkning, det vill säga att det kommer skilja sig åt mellan alla företag. Däremot bedöms 

det att hanteringen av metoden, i framtiden, kommer att bli allt mer homogen. Den mer 

likartade användningen kan dels bero på att företag tar efter sådana som lyckats använda sig 

av komponentmetoden på ett bättre sätt eller att det skett en korrigering i regelverket efter att 

de sett att tillämpningen är allt för åtskild. Trots de svårigheter som är en följd av 

implementeringen anses verksamheten vara lämpad för metoden. Finner företag en bra väg att 

tillämpa detta på anses det resultera i en mer rättvisande bild. Utan någon vidare fundering av 

frågan upplevs det som svårare ju större tillgångar som innehas. De menar att ett 

industriföretag som innehar maskiner, vilka har mer avgränsade komponenter, bidrar till att 

det blir enklare att tillämpa. Utrangerar du en maskin är den utrangerad, det är dock något 

som inte anses vara lika enkelt att konstatera i fastighetsbranschen. Då det oftast är en del av 

en hel tillgång som utrangeras, detta kan vara ett motiv till att branschen inte är lika väl 

lämpad för metoden som exempelvis industrin. Om fem år kanske de har en helt annan åsikt, 

detta beroende på utfallet. 
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 Östhammarshem 

 
Den person som representerade Östhammarshem var Hilkka Ek, ekonomichef på företaget. 

Sammanställningen av intervjun baseras på respondentens ståndpunkter inom området. 
 

Tillämpning  

 

Komponentmetoden infördes under början av år 2014 när jämförelsesiffror fanns att tillgå. 

Det började med ett initialt omfattande arbete att från början dela in alla fastigheter på olika 

komponenter. Där en av svårigheterna visade sig vara indelning av de äldre fastigheterna, 

med anledning av att de fastigheterna inte ansågs ha något värde kvar. Bedömningen var att 

det endast gick att dela upp dem på mark och stomme. En bedömning som har sitt ursprung i 

resonemanget att det finns en svårighet med att fastställa vilka reparationer som genomförts 

längre tillbaka i tiden, då de tidigare redovisats som kostnad. Det värde som då kvarstår anses 

vara för lågt för att det ska kunna delas ut på någonting annat.  

 

För att kunna börja med arbetet av implementeringen gällande komponentavskrivning har 

SABO och Fastighetsägarna Sveriges riktlinjer används som ett stöd i processen. Deras 

riktlinjer har tillsammans med bedömningar från företagets ledande befattningshavare blivit 

grunden till vad som idag kan anses vara betydande och väsentligt, det vill säga vad som kan 

betraktas som en komponent. Ett samarbete med andra allmännyttiga bostadsföretag har även 

varit aktuellt vad det gäller diskussioner kring riktlinjer och vilka tillvägagångssätt som kan 

vara lämpliga att använda i vissa svåra situationer. Den tekniska chefen på företaget hade ett 

stort inflytande i resonemanget då denne ansågs besitta den kunskap som är nödvändig för att 

göra den typen av bedömningar. Kunskap angående värdet och åldern på fastigheterna samt 

vad som tidigare har blivit ersatt på dem. 

 

Gränsen för vad som kan anses vara betydande och väsentligt har varit svår att fastslå, 

speciellt vad det gäller de äldre fastigheterna som knappt har något resterande värde kvar. 

Vad det gäller de äldre fastigheterna har det uttryckts att om en viss byggnadsdel redan är 

avskriven sedan tidigare på grund av husets ålder, har de inte sett till någon komponent 

överhuvudtaget. Därför har många av fastigheterna endast delats upp i stomme eller tak med 

tanke på att de har en längre livslängd än andra komponenter. Komponenter som i de här 

fallen redan anses vara helt avskrivna då det inte finns någon vetskap om de har blivit utbytta 

eller ej, eftersom fastigheterna är för gamla. Vid uppskattning av respektive komponents 

livslängd har SABO och Fastighetsägarna Sveriges riktlinjer haft stor betydelse. Deras 

riktlinjer har följts till fullo men menar att själva komponentbeloppet inte är rättvisande alla 

gånger och borde kanske vara högre på vissa hus än andra. Avvägningen av vilken 

avskrivningstid komponenterna ska ha har varit svår då många fastigheter inte har något 

betydande värde kvar, med tanke på att de redan har skrivits av på ett antal år. Däremot, har 

modellen kunnat tillämpas nästan exakt utifrån deras rekommendationer på de nybyggda 

husen. Tabell 5 visar hur komponentindelningen har skett, vilken andel och livslängd 

respektive komponent har. 
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Komponent Andel Livslängd 

Stomme och grund 47,7 % 100 år 

Stomkompletteringar/innerväggar 18,4 % 80 år 

Värme, sanitet 2,3 % 50 år 

El 0,6 % 40 år 

Inre ytskikt och vitvaror 0,4 % 15 år 

Fasad 6,8 % 50 år 

Fönster - 50 år 

Köksinredning 0,1 % 30 år 

Yttertak 3,9 % 40 år 

Ventilation 1,0 % 25 år 

Transport, hiss 0,2 % 25 år 

Styr- och övervakning - 15 år 

Restpost 1,7 % 50 år 

Uppskrivning 8,4 % 100 år 

Tabell 14. Östhammarshems komponentindelning (H. Ek, personlig kommunikation, 5 maj 2014) 

I tabellen visas fjorton olika komponenter som visar på tillgångarnas indelning. En indelning 

som kan anses vara hanterbar och passar verksamheten. I de fall komponenternas procentuella 

andel inte har angetts i tabellen är det på grund av att en sådan andel inte har tilldelats 

komponenterna i fråga. 

 
Under budgetarbetet har allt som ska göras under året diskuterats, om det ska ses som 

investering och aktiveras eller om det ska ses som underhåll och därför kostnadsföras. Det 

som framkommit i diskussionen försöker följas men menar på att det även kan uppkomma 

oförutsedda saker som måste åtgärdas. Om det skulle vara fallet tas då en diskussion huruvida 

det handlar om en reparation eller om det ska läggas på en komponent och därav aktiveras. 

Denna diskussion behöver föras då det inte finns någon bestämmelse för hur stor andel av till 

exempel ett tak som måste bytas ut för att det ska ses som underhåll eller som en komponent 

och därmed aktiveras. Någon specifik beloppsgräns har ej blivit fastställd för detta ändamål, 

då det är en bedömningsfråga inför varje enskilt fall. Handlar det till exempel om ett projekt 

på 50 000 kronor kommer det förmodligen inte att behandlas som en aktivering, utan det 

skulle behövas ett större projekt för att det ska betraktas som en komponent och därmed 

aktiveras. För att exemplifiera, om två fönster på en fastighet byts ut betraktas det som 

reparation, för att det ska ses som komponentbyte krävs det att samtliga fönster byts ut. Vad 

som kommer att aktiveras år 2014 är ett approximativt värde som ligger mellan fem och tio 

miljoner och är en ökning från tidigare år då aktiveringen legat under fem miljoner kronor. 

Det här kommer att variera för varje år som till stor del styrs av hur budgeteringen för det 

specifika året kommer att se ut, beroende på vilka åtgärder som ska ske under året. 

Aktiveringen för år 2014, detta år, är speciellt då ett nybyggnationsprojekt är igång som gör 

att det belopp som ska aktiveras kommer att öka markant. En nybyggnation som även enligt 

gamla regler skulle ses som en aktivering. 
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Upplevelse 
 

Komponentavskrivning anses vara en bra metod för fastighetsbranschen gällande hantering 

av tillgångar. Med anledning att fastigheter slits olika mycket och på olika sätt. Nackdelen 

med metoden anses vara hanteringen av äldre fastigheter, där det uppkommer en problematik 

angående indelning i komponenter av de fastigheterna. Detta då det är svårt att gå tillbaka för 

att se hur fastigheterna tidigare har hanterats. Vad det gäller nya fastigheter anses det vara 

mer naturligt då det än så länge inte har hänt något märkbart med fastigheten, det gör arbetet 

med indelning i komponenter mer tillämpbart. Framtiden betraktas föra med sig fler fördelar 

än nackdelar då det främst är initierandet med att få rätsida på hur det ska tillämpas, som är 

den stora utmaningen. Något som bedöms att med tiden ge med sig och bli till en rutin.  
 

För att en del av en tillgång ska ses som komponent ska den vara betydande och väsentlig i 

förhållande till hela tillgången i sig, något som inte finns reglerat i lagtext. Att den betydelsen 

inte är reglerad anses vara en nackdel då det har resulterat i många antaganden om hur 

hanteringen ska ske. Ett missnöje uttrycks om att komponentavskrivning inte riktigt är 

genomtänkt, speciellt vad det gäller hanteringen av äldre fastigheter. Det finns en bättre 

förståelse för vad det gäller nya fastigheter att det där är rimligt att dela in dem i olika 

komponenter då det finns en bättre överblick över vad som har hänt sedan de byggdes. 

Uppfattningen är att implementeringsprocessen hade underlättats om det hade funnits mer 

reglering och tydlighet kring fenomenet, varför de riktlinjer som finns att tillgå anses som 

användbara. En förutbestämd brytpunkt där ett specifikt byggnadsår sätter gränsen för vilka 

byggnader som ska hanteras av komponentmetoden, hade ansetts lämpligt. Till exempel att en 

fastighet byggd senare än år 2000 inte ska delas in i komponenter. Ett resonemang med 

ursprung i åsikten om att det är svårt att hantera äldre fastigheter. Det upplevs som att det i 

framtiden, om tio till femton år, kommer bli svårt att hålla reda på alla olika komponenter och 

detta trots besittning av bra anläggningsregister. Frågan kommer då ställas om tillämpningen 

av komponenterna verkligen har hanterats på ett korrekt sätt. 

 

Uppfattningen är att företagets resultat kommer att, de närmaste åren, bli bättre då mer 

aktiveras samtidigt som avskrivningarna kommer att öka. Den viktade avskrivningen ökar 

från att ha legat kring en procent till att hamna på cirka två procent. Vad som även kommer 

att påverkas är vad som egentligen kan ses som en komponent i framtiden, vilka projekt som 

ska anses vara aktivering eller underhåll. En bedömning som är svår att göra som också 

kräver att fler antaganden behöver göras då detta inte är reglerat. Initialt kommer de 

administrativa kostnaderna att påverkas då alla fastigheter ska studeras. Fastigheterna ska 

studeras för att bland annat kunna avgöra vilka komponenter som ska användas. Inför 

framtiden ser det dock ljusare ut då anläggningsregistret som används hanterar det mesta 

maskinellt, utan det är det initiala med att registrera allt som kommer att vara tidskrävande. 

Problematiken kommer att ligga hos leverantörerna att de kan ändra sina 

faktureringsprinciper, att det lättare kan urskiljas när det handlar om en komponent och vilken 

komponent det handlar om. För att det på ett enkelt sätt ska gå att få in det i systemet. Det 

med anledning att det inte ska innebära allt för mycket arbete i efterhand, att se till var 

kostnaderna ska hänföras. I budgeten har det planerats för de åtgärder som ska utföras under 

året, om de ska aktiveras respektive kostnadsföras. En planering som underlättar avgörandet 

om det är en komponent eller ej.  

 

Komponentavskrivning anses ge upphov till en rättvisare bild av företagets redovisning, 

framförallt vad det gäller tillgångarna och hur de värderas. De olika delarna i fastigheterna 

slits olika och på olika sätt vilket innebär att de, för att ge en rättvis bild över det verkliga 
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slitaget, inte kan hanteras på samma sätt. Ett fenomen som komponentavskrivningen tar 

hänsyn till. För att exemplifiera detta slits till exempel en träfasad snabbare än vad en 

tegelfasad gör. I dagsläget anses komponentavskrivning dock inte öka jämförbarheten, mellan 

företag, men eventuellt på sikt. Detta med argumentet att metoden hanteras olika av 

företagen, det innebär att komponenternas värden skiljer sig åt beroende på vilket företag som 

gjort bedömningen. Huruvida komponentmetoden anses vara lämpad för användning av 

fastighetsbranschen är beroende av fastigheternas ålder. Komponentavskrivning anses vara 

mer lämplig för nyproduktion, framförallt där de olika komponenterna tydligt kan urskiljas. 

Det kan tyckas handla om en vanesak, att kunna hantera system och tillgångar på det sättet. 

Bedömningen är att det föreligger en svårighet i att få fastighetens komponenter att värderas 

korrekt, att bli prissatta på rätt sätt. Det ses som en utmaning att få de som bygger att värdera 

hur mycket varje komponent är värd vid en nybyggnation. 

 

 

 Uppsalahem 
 
Uppsalahems ekonomichef, Mario Pagliaro, var den person som representerade företaget i 

intervjun. Sammanställningen av intervjun presenteras nedan och baseras på respondentens 

ställningstaganden. 
 
Tillämpning 

 

Implementeringen av komponentmetoden påbörjades den första januari 2014 i samband med 

införandet av K3-regelverket. Implementeringen förde med sig en rad svårigheter. Svårigheter 

som att förstå hur det ska hanteras, hur de rekommendationer som lämnats av K3-regelverket 

ska tolkas. En svårighet att avgöra vilken detaljeringsnivå som ska användas. Då Uppsalahem 

ingår i en koncern krävdes en diskussion mellan alla bolag för att komma fram till en 

gemensam lösning då alla inom koncernen måste redovisa efter samma redovisningsprinciper. 

 

Det ansågs var en svårighet att hitta en bra balans för att det inte skulle resultera i att en 

komponentavskrivningsavdelning behövde skapas för att kunna hantera metoden. 

Uppfattningen är att mindre företag med färre byggnader har lättare att komma ner på en mer 

detaljerad nivå. Uppsalahem har fastigheter och byggnader som är ganska homogena och med 

liknande egenskaper vilket har underlättat i arbetet. Uppfattningen är att företag med ett 

blandat fastighetsbestånd får det svårare i den här processen. I processen anses SABO och 

Fastighetsägarna Sveriges riktlinjer vara användbara då komponentindelningen har landat på i 

princip samma struktur som de rekommenderat. Vilket tillvägagångssätt som skulle användas 

diskuterades fram inom stadshuskoncernen där andra fastighetsbolag ingår, för att komma 

fram till en lämplig kategorisering av olika komponenter och vilken detaljeringsnivå som 

skulle användas. En diskussion som resulterade i att SABO och Fastighetsägarna Sveriges 

riktlinjer följdes.  

 

Förvaltarnas bedömningar utgör grunden för beräkningen av den kvarstående 

avskrivningstiden för varje komponent. Alla byggnader har haft en genomgång av respektive 

förvaltare som lämnat sina bedömningar gällande avskrivningstider. Utefter den kvarstående 

livslängden har en avskrivningstid fastställts. Blir bedömningen att taket har ett kvarstående 

värde på tre år skrivs det bokförda värdet, som är kvar, av på tre år. Det innebär att K3-

regelverket inte kommer in i bilden förrän det är dags för en återinvestering då det inte är 

förrän då den riktiga livslängden kommer att användas. I tabell 6 visas två olika 

komponentindelningar som de valt att använda, där de skiljt på fastigheter med och utan hiss. 
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Fastighet med hiss 

Komponenter Andel Livslängd 

Stomme och grund 34,37 % - 

Tak 5,09 % - 

Fasad 

Varav: tegel/puts/trä 

Fönster 

16,55% 

70% 

30% 

- 

Installationer 

Varav: hissar 

VVS 

Ventilation 

El 

18,71 % 

11 % 

37 % 

25 % 

27 % 

- 

Inre ytskikt 

Varav: badrum 

kök 

20,26 % 

40 % 

60 % 

- 

Byggnad/markinventarier 4,86 % - 

Övrigt 0,16 % - 

Hyresgästanpassning - - 

Fastighet utan hiss 

Komponenter Andel Livslängd 

Stomme och grund 34,37 % - 

Tak 5,09 % - 

Fasad 

Varav: tegel/puts/trä 

Fönster 

16,55% 

70% 

30% 

- 

Installationer 

Varav: VVS 

Ventilation 

El 

18,71 % 

42 % 

28 % 

30 % 

- 

Inre ytskikt 

Varav: badrum 

kök 

20,26 % 

40 % 

60 % 

- 

Byggnad/markinventarier 4,86 % - 

Övrigt 0,16 % - 

Hyresgästanpassning - - 
Tabell 15. Uppsalahems komponentindelning (M. Pagliaro, personlig kommunikation, 22 april 2014) 

I tabellen ovan belyses skillnader mellan två olika indelningar som tillämpas på 

verksamhetens fastigheter. Varav en indelning är för fastigheter med hiss respektive utan hiss, 

där skillnaden föreligger som en underkomponent till komponenten installationer. För övrigt 

är det åtta huvudkomponenter som används för samtliga fastigheter. Indelningen är i 

dagsläget på byggnadsnivå. Angående livslängden för de olika komponenterna har de ännu ej 

blivit fastställda inom koncernen, varpå de inte finns tillgängliga och kan presenteras i 

tabellen. 

 

Vad som är väsentligt och betydande har diskuterats fram inom verksamheten samt att det 

varit aktuellt att titta på hur andra allmännyttiga bostadsföretag har hanterat fenomenet. 

Genom ett försök av att vara pragmatiska, att se vad de har vetskap om, har resulterat i en 
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mall som visar på vad resonemanget har lett till. I mallen ingår de tio komponenter som är 

grunden för SABO och Fastighetsägarna Sveriges riktlinjer samt att några ytterligare 

underkomponenter har adderats för en bättre anpassning. Ställning har även tagits till 

komponenters uppbyggnad där en skillnad på olika material har tagits i beaktande. Detta 

eftersom olika material har olika livslängder, vilket gäller för exempelvis takbeläggning och 

fasad. För att det ska betraktas som betydligt och väsentligt och därmed aktiveras är till 

exempel när alla fönster i en byggnad byts ut. Byts endast ett fåtal fönster ut, i en 

flerfamiljsbostad, betraktas det istället som en kostnad. Fördelen med det här resonemanget 

anses vara att det inte kommer att resultera i någon form av omställning, då detta resonemang 

redan implementerades i verksamheten år 2008 när IFRS aktiveringsprincip anammades. 

Varpå det redan har tagits en ställning för de underhållsprojekt som fastigheterna kräver 

gällande om de ska aktiveras eller kostnadsföras. Huvudprincipen har varit att titta på husets 

ålder för att därefter se om det ska aktiveras eller inte, handlar det om ett 50 år gammalt hus 

kommer allt att aktiveras.  

Varje byggnad har delats in i komponenter och komponenternas anskaffningsvärden har 

därefter beräknats utifrån schabloner. Schabloner har använts då det idag anses vara svårt att 

veta vad till exempel ett tak kostade när huset byggdes år 1960. För att kunna göra denna 

uppskattning anlitades tre olika entreprenörer, verksamma inom produktion, för att ge deras 

bedömningar om vad de olika komponenterna vanligtvis kostar. Bedömningar som sedan 

viktats ihop till en schablon. Uppskattningen av vad som anses vara underhåll respektive 

investeringar är praktiskt taget oförändrad då IFRS aktiveringsprincip har använts sedan år 

2008. Det innebär att synsättet av vad som ska kostnadsföras eller aktiveras inte kommer att 

påverkas. Sättet att arbeta med underhåll skiljer sig mellan olika företag, där Uppsalahems 

filosofi är att avvakta med underhåll tills det är tid för även annan renovering. Filosofin 

innebär att de då istället i princip genomför en nyproduktionsstandard. 
 

Upplevelse 

Det uttalas om att allmännyttiga bostadsföretag har haft en tendens att kostnadsföra mycket 

underhåll för att de på det sättet ska kunna argumentera för en hyresförhöjning. Även sådant 

som haft längre livslängd än ett år har tidigare kostnadsförts. Det orsakade också att 

allmännyttor blev mindre jämförbara med privata fastighetsägare. Fördelen med 

komponentavskrivning är att dessa fenomen har förbättrats av införandet. Mindre underhåll 

kostnadsförs för att istället aktiveras, där det i jämförelsematerial kan tydas att 

underhållskostnaden i alla allmännyttiga bostadsföretag minskar. När det kommer till 

resultaträkningen talas det om två poster vilka är underhåll och avskrivningar. Många företag 

befarade att de skulle se ett skifte i kostnadsposten för vad det gäller underhåll kontra 

avskrivningar, att avskrivningsbeloppet skulle öka och underhållskostnaderna skulle minska i 

takt med att företagen aktiverar mer av underhållsarbetet. Vad det gäller Uppsalahem är 

bedömningen att det inte kommer att bli någon märkbar skillnad då, som tidigare nämnts, de 

redan år 2008 började att arbeta utifrån IFRS för vad det gäller aktivering. Aktivering har 

skett då det har varit frågan om en komponent. Vad det gäller avskrivningar har det 

diskuterades fram och tillbaka, där även förvaltarnas bedömningar varit viktiga. Det landade 

till slut på en viktad avskrivning på 2,1 procent för hela koncernen, en marginell differens 

från tidigare då den varit kring två procent. Implementeringen av komponentavskrivning har 

dock inte påverkat företaget märkbart vad det gäller de administrativa kostnaderna då 

metoden har kunnat hanteras med de befintliga resurser som finns att tillgå. 

I jämförelse med andra metoder är uppfattningen att användning av komponentavskrivning 

kommer att ge en rättvisare bild. Det kommer ge stimulans för bättre underhållsplaner än vad 
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som finns idag och kommer leda till att det blir tydligare gentemot hyresgästerna. Eftersom de 

kan erhålla en tydligare bild om när saker och ting ska renoveras. Det som dock anses vara 

det som är mest intressant för verksamheten är hur kassaflödet ser ut, vad som kommer in och 

ut i verksamheten. Det är kassaflödesöverskottet som är intressant då målsättningen är att 

nyproducera så mycket som möjligt. Något som inte kommer att förändras med införandet av 

komponentavskrivning. Metoden anses också öka jämförbarheten mellan företag, framförallt 

gentemot de privata fastighetsföretagen. I större städer har allmännyttan varit dominerade, i 

och med att en ny lag, allvill-lagen, infördes från år 2011. Lagen krävde bättre möjligheter till 

jämförelser mellan allmännyttan och privata företag. Det påstods att de inte konkurrerade på 

samma villkor, att kommunerna kan stödja allmännyttan och därmed inte gå i konkurs. Därav 

ska företag agera enligt affärsmässiga grunder och nu verkar företagen på en konkurrensutsatt 

marknad. Däremot finns det en viss tvekan om en ökad jämförelse bidrar till någon nytta då 

företag har olika förutsättningar, ett företag kanske drar nytta av att de är belägna närmare en 

storstad än ett annat företag. Det vill säga, företag befinner sig på olika marknader, vilket 

ändå gör det svårt att göra en jämförelse. Något som K3-regelverket saknar är redovisning till 

verkligt värde som anses vara ett bättre verktyg för en tydligare jämförbarhet än vad det 

bokförda värdet kan erbjuda. Inom fastighetsbranschen sker köp och sälj av fastigheter till 

marknadsvärdet vilket innebär att det bokförda värdet är av mindre betydelse. Detsamma 

gäller inom finansieringsverksamheter där belåning bedöms utefter husets marknadsvärde. 

Om det bokförda värdet överstiger marknadsvärdet skapas ett nedskrivningsbehov, dock  

inte om situationen är den omvända. För fastighetsbolag där skillnaden mellan det bokförda 

värdet och marknadsvärdet kan vara betydande varför ett alternativt K3 hade varit att  

föredra. Ett K3-regelverk där det redovisas till verkligt värde och där komponentavskrivning 

inte används. Det hade inneburit att det blir mer affärsnyttigt, något som är attraktivt för 

fastighetsbranschen med inriktning på transaktionsmarknaden. 

Huruvida komponentavskrivning är en lämplig metod att använda sig av inom 

fastighetsbranschen anses vara en svår fråga att svara på. Med anledning att det ses som en 

svårighet att förstå vilken nytta metoden kommer att ha för verksamheten. I dagsläget finns 

det en uppfattning om att det omfattande arbetet kommer att överstiga nyttan. 

 

 Älvkarlebyhus 
 
Intervjun med Älvkarlebyhus representerades av företagets ekonomichef samt en ekonom, 

vilka var Martin Svaleryd respektive Inga-Lill Lindholm. Utefter respondenternas svar har en 

sammanställning av intervjun genomförts och åskådliggörs nedan. 

 
Tillämpning 

 

Komponentmetoden infördes i och med den tvingande lagstiftningen som började gälla vid 

årsskiftet. Redan från år 2007 har företaget tänkt i termer av komponenter och förändrade 

även då synen gällande aktivering. I processen med implementeringen och dessförinnan 

uppkom det aspekter som ansetts vara svårigheter. En svårighet var att finna ett 

ekonomisystem som kunde hantera metoden. Det eftersom deras leverantör av 

ekonomisystem klargjorde, redan i ett tidigt stadium, att de inte hade för avsikt att ta fram 

någon K3-anpassning. Det innebar att företaget redan under våren 2013 började leta efter ett 

system som kunde anses lämplig, där ett kriterium var att det skulle kunna hantera både 

bokfört värde och skattemässigt värde. När ett val gällande system hade beslutats och 

processen fortlöpte uppkom ytterligare en svårighet, vilken uppdelning och hur många 
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komponenter som skulle tillämpas. Eftersom det inte finns någon reglering kring hur 

uppdelningen ska ske, gav det utrymme för användarna att själva fatta beslut kring det. Vilket 

innebar att det inte fanns något självklart svar för hur tillämpningen skulle hanteras. De 

riktlinjer som getts ut av SABO ansågs inte som givna att tillämpa fullt ut. Riktlinjerna 

studerades tillsammans med andra riktlinjer som fanns att tillgå, innan en indelning för 

verksamheten kunde fastslås. Ytterligare ett faktum som uppfattas som en problematik är att 

det i riktlinjer finns information kring komponenter och avskrivningstider men inte angående 

vilka utgifter som ska belasta balans- respektive resultaträkningen. Det upplevs som en viktig 

fråga då den rådande normen hos respektive bolag, innan införandet, troligtvis inte 

överensstämmer med regelverket från FAR och Bokföringsnämnden. Eftersom enbart utgifter 

som motsvarar ett förbättrat driftnetto eller avser förbättringar av fastigheterna kan 

balanseras.  

  

För att komma fram till hur hanteringen av komponenter ska tillämpas studerades det till en 

början hur företag, inom samma bransch, genomförde det. Förutom att se till andra företag 

har de även sett till SABOs rekommendationer. Utgångspunkten var att hålla nere antalet 

komponenter. Något som underlättade diskussionen var att deras fastighetsbestånd till stor del 

består av fastigheter som är äldre än 25 år. Då det är tämligen stor skillnad i komponenternas 

ingående funktionalitet och kostnadsfördelning mellan nya och äldre hus. Tabellen nedan 

visar vilka komponenter som fastslagits. 

Komponent Andel Livslängd 

Stomme och grund 50 % 80 år 

Yttre skal 20 % 40 år 

Installationer (hiss, eldragningar, 

ventilationstrummor) 
10 % 40 år 

Badrum 15 % 40 år 

Kortare installationer (centralfläktar, 

tvättlistesystem) 
5 % 15 år 

Tabell 16. Älvkarlebyhus komponentindelning (M. Svaleryd, personlig kommunikation, 23 april 2014) 

Som kan tydas i tabellen tillämpas fem komponenter utöver mark och markanläggningar. 

Utgångspunkten vid fastställandet var att en komponent ska vara tydligt identifierbar, det vill 

säga att den enkelt ska gå att urskilja. Vidare har såväl fönster, fasad och tak angetts som en 

komponent, trots det anses indelningen ändå bli tillräckligt detaljerat eftersom redovisningen 

sker per huskropp. Komponenten badrum är ett exempel på en komponent som antagits då de 

sett till vilka faktiska aktiviteter som sker i verksamheten. Det konstaterades att en betydande 

del av underhållet som utförs i verksamheten är stamrust, ett underhåll som placeras på 

komponenten badrum. Däremot skulle denna komponent inte kunna betraktas som tydligt 

identifierbar vid en nyproduktion vilket skulle innebära att den då inte skulle tillämpas. 

Ytterligare en aspekt som beaktades vid indelning av komponenter var att redovisningen 

skulle vara hanterbar även på längre sikt. En för detaljerad komponentindelning anses 

medföra en risk att arbetet kommer te sig ohanterligt i framtiden, då det är alldeles för 

omfattande. 

 

Avseende gränsen för vad som är betydande och väsentligt, det vill säga vad som kan 

betraktas som en komponent, är beroende på om åtgärden anses vara underhåll eller ej. För att 

det ska ses som en komponent och därmed aktiveras ska det vara en mer omfattande åtgärd, 

det ska även överstiga en summa på 100 000 kronor. För att det ska betraktas som en 
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aktivering ska det avse ett utbyte av en komponent, det vill säga det som byts ut ska avse en 

betydande del av komponenten och med betydande menas ”minst nästan hela”.    

 

När det skulle beslutas om komponenternas livslängd såg de främst till tidigare erfarenheter. 

Erfarenheter som säger att en stomme i deras fastigheter inte håller i 100 år, varpå de anser att 

en avskrivningstid på 80 år är lämpligare. Därefter räknar de med att resterande komponenter, 

förutom korta installationer, byts ut två gånger under fastighetens livslängd, vilket medför en 

avskrivningstid på 40 år. Avskrivningstiden för det yttre skalet framkom genom en 

genomsnittlig beräkning av den sammanlagde avskrivningstiden för de komponenter som 

ingår i det yttre skalet, en avskrivningstid som landande på 40 år. I den beräkningen tog de 

bland annat hänsyn till att fönster förmodligen behöver bytas ut flera gånger under 

komponentens livslängd, samtidigt som exempelvis en tegelfasad inte byts ut överhuvudtaget 

under hela fastighetens nyttjandeperiod. De korta installationerna beräknas däremot ha en 

livslängd på 15 år. 

 

Avsaknaden av tydliga riktlinjer angående hur utgifter ska hanteras anses bidra till att varje 

enskild verksamhet kan göra en bedömning huruvida det är reparation och underhåll eller 

aktivering. Det ger generellt möjligheter att styra om en utgift ska aktiveras eller 

kostnadsföras. I och med införandet av komponentavskrivning har synen på aktivering 

respektive kostnadsföring förändrats. Från att ha aktiverat en tredjedel av kostnaderna har 

aktiveringen nu ökat till två tredjedelar, vilket innebär att mindre utgifter kommer att 

kostnadsföras gentemot tidigare. 

 

Upplevelse 

 

Företaget anser att komponentmetoden endast för med sig fördelar. Upplevelsen är att det blir 

enklare att följa de investeringar som tidigare skett samt de utrangeringar som blir en följd av 

att en komponent byts ut. Det betraktas även som en fördel att utgifterna i större del kommer 

att belasta balansräkningen, vilket medför att de kommer att redovisa ett högre resultat. Ett 

högre resultat som i sin tur ger ett ökat utrymme för investeringar, på kort sikt, trots detta kan 

de ändå uppfylla ägarnas avkastningskrav. Att begreppen betydande och väsentligt inte är 

reglerat i lagtext upplevs likväl som en fördel, eftersom det lämnar utrymme för egna 

bedömningar om vad som ska betraktas som aktivering respektive kostnadsföring. 

Komponentmetoden kommer som sagt påverka företaget i aspekt av ett ökat resultat. Poster 

som tidigare belastat resultaträkningen kommer nu att hamna i balansräkningen och är sådant 

som utförs i och med införandet av metoden. Vad det gäller de administrativa kostnaderna får 

de endast en knapp märkbar effekt, då det handlar om en oväsentlig ökning, som kommer av 

det nya ekonomisystemet.  

Vad det gäller rättvisande bild innebär komponentmetoden en förbättring till skillnad från 

tidigare regelverk. Men det upplevs dock vara långt kvar innan det kan anses ge en 

rättvisande bild av företagets redovisning. För att det ska bli möjligt att bidra till en bättre bild 

finns det en åsikt om att värdering bör ske med hjälp av marknadsvärde snarare än 

anskaffningsvärdet då marknadsvärdet följer fluktuationer på marknaden bättre. 

Komponentavskrivning anses inte heller öka jämförbarheten mellan företag i någon större 

omfattning, eventuellt att en liten förbättring sker. Det anses bli svårt att göra en korrekt 

jämförelse då företag hanterar metoden på skilda sätt. Eventuellt skulle det kunna förbättras 

på längre sikt, dock förmodas det att regelverket hinner förändras. Trots att metoden inte 

anses förbättra varken rättvisande bild eller jämförbarheten i någon större omfattning, upplevs 
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den ändå föra med sig en rad fördelar. Fördelar som bidar till att metoden kan anses vara 

lämpad för branschen, då uppfattningen är att det är relativt lätt att definiera en fastighets 

olika komponenter. Det som skulle kunna tala emot detta är att fastigheter har relativt långa 

avskrivningstider, som gör att det endast resulterar i uppskattade värden.   
 

 

 Hebygårdar 
 
Intervjun genomfördes med företagets ekonomiansvarige, Christina Perman. 

Sammanställningen av intervjun baseras på respondentens svar, hur den upplevs och 

tillämpas. 

 

Tillämpning 

 

Implementeringen av komponentmetoden har i dagsskedet framskridit till den tidpunkt då det 

är dags att konvertera in alla uppgifter i systemet. Svårigheten med implementeringen upplevs 

vara det förberedande arbetet, att inhämta information om hur den nya metoden ska hanteras 

för att det ska ge ett bra utfall. För övrigt infinns en trygghet över det affärssystem som 

används, ett system som heter Incit. Vilket är ett verktyg som anses kunna hantera 

komponentavskrivning på ett bra sätt. Det bedöms vara ett hinder beträffande svårigheten att 

veta vilken påverkan komponentavskrivningen kommer att ha på verksamheten.  

 

För ungefär ett år sedan började arbetet med informationshämtningen, vilket gjordes genom 

att gå på informationsträffar, kurser och utbildningar, allt för att skaffa sig en övergripande 

bild om vad metoden skulle komma att innebära. Under hösten träffades några allmännyttiga 

bostadsföretag, som är lika till storlek, för att diskutera och byta idéer. Detta ansågs vara 

nyttigt, då alla är nybörjare när det kommer till hantering av komponentavskrivning. Det gav 

en bra diskussion som var ett stöd till det då kommande arbetet. En annan situation då det 

uppkommit en problematik är vid bedömningen av var en komponent slutar, till exempel att 

bedöma hur långt ner ett tak går, eller vad som är stomme och fasad. Även om det är 

detaljerat är det endast antaganden. Vad det gäller nybyggnationer anses det vara lättare att 

bedöma, då det avgörs utifrån offerter vad varje enskild del kostar. 

 

En komponent är endast en komponent om den är betydande och väsentlig till hela tillgången 

i sig. Vad begreppen betydande och väsentligt avser är inte reglerat och fick därmed 

diskuteras fram mellan ledande befattningshavare. De beslutade sig för en procentuell andel 

som gräns, det vill säga en komponent betraktas som betydande om den är minst fem procent 

av en byggnads totala värde. I diskussionen skedde även en genomgång av varje enskild 

fastighet, för att bedöma vilka komponenter de kan brytas ner i. En Excelfil användes för 

ändamålet, där en markplätt var ett överliggande objekt, för att sedan ta fastighet för fastighet 

och bryta ner dessa i komponenter. De riktlinjer som SABO och Fastighetsägarna Sverige har 

tagit fram har ansetts användbara och har tillämpats som ett stöd vid indelningen av 

komponenter och avskrivningstider. Riktlinjerna har främst använts för de äldre fastigheterna, 

dock med vissa modifieringar för en bättre anpassning. Vad det gäller nybyggnationerna har 

kostnaden för bygget använts för att beräkna värdet på fastigheterna, fastighetschefen har 

varit involverad i det här arbetet då denne besitter kunskap om ingångsvärden för den 

tekniska livslängden. Avskrivningstiderna kan variera från fastighet till fastighet beroende på 

till exempel fasadbeklädnad, där en tegelfasad har längre hållbarhet än en putsad, för att 

nämna ett exempel. På grund av nybyggnationerna fanns det ett behov av nedskrivningar 

innan projektet med K3 kunde ta form. Detta då det blev en stor differens mellan 
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marknadsvärdet och det bokförda värdet som medförde ett nedskrivningsbehov, vilket annars 

skulle resultera i för höga avskrivningar. Vilken viktad avskrivning det har resulterat i är svårt 

att förutsäga. Tidigare låg den kring två procent men beräknas öka, till vad är ännu oklart. 

Nedan i tabell 8 visas vilka komponenter som anses vara lämpliga att använda sig av, vilken 

andel de har i förhållande till hela tillgången i sig samt dess livslängd. 

 

Komponent Andel Livslängd 

Stomme 30 % 100 år 

Stomkompletteringar 20 % 50 år 

Yttertak 3 % 40 år 

Fasad 5 % 30-100 år 

Installationer 25 % 40 år 

Fönster 3 % 50 år 

Hiss 2 % 25 år 

Hyresanpassningar 0 % Kontraktstid 

Styr- och regler 7 % 25 år 

Restpost 5 % 100 år 

Tabell 17. Hebygårdars komponentindelning (C. Perman, personlig kommunikation, 24 april 2014) 

I tabellen ovan kan det tydas att Hebygårdar använder sig av ett tiotal olika komponenter för 

indelning av deras fastigheter. Gällande komponenten fasad finns ingen specificerad livslängd 

då den är beroende av vilken typ av fasad det handlar om. Beroende på om det till exempel är 

en trä-, tegel- eller putsad fasad skiljer sig livslängden åt då de inte uppfyller samma fysiska 

och funktionella förutsättningar. Indelningen av komponenter sker på fastighetsnivå men är 

något som kan komma att ändras utefter att komponenter byts ut. 

 
Det finns ett stort underhållsbehov på deras fastigheter som hela tiden växer, ett 

underhållsbehov som finns kvar oavsett vilken metod som används. Vad det gäller 

investeringar kommer det att betraktas med försiktighet. Det har under en tid pågått 

nybyggnationer vilket har kostat mycket pengar och har medfört att en nedskrivningskostnad 

direkt har tagits med i kalkylen då kostnaderna har blivit för höga. Eftersom hyror inte kan tas 

ut i den utsträckningen att det skulle motsvara kostnaden har det medfört ett behov av en 

direkt nedskrivning. Behovet av nedskrivningar kan handla om kunskapsbrist, då det är 

styrelsen och politikerna som fattar beslut. Vilka säkerligen inte tar hänsyn till 

komponentavskrivning vid beslutsfattandet, utan det är andra faktorer som styr. Hur mycket 

som ska aktiveras respektive kostnadsföras är svårt att besvara, då implementeringen ännu 

inte är fullständig.  
 

Upplevelse 

 
Bristen på kännedom om årets utfall anses vara en av de största nackdelarna med 

komponentavskrivning. När effekterna för året kommer till kännedom blir det lättare att 

kunna förutsäga hur nästkommande år kommer att te sig, då det finns något att jämföra med. 

Något som däremot upplevs som positivt är att metoden kommer föra med sig mer struktur, 

det vill säga ordning och reda på saker och ting. Att ha utrymme att kunna överblicka varje 
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fastighet, där rapporteringen för varje fastighet blir mer noggrann och detaljrik. Men för att 

kunna få den överblicken finns det ett stort behov av ett system som kan hantera det här på ett 

bra sätt, vilket affärssystemet Incit kan erbjuda.  

 

Att en komponent ska vara betydande och väsentlig i förhållande till hela tillgången i sig 

finns inte reglerat i lagtext, vilket anses vara en fördel. Då det lämnar utrymme för egna 

bedömningar. De som känner till byggnaden det vill säga husvärdar, fastighetschef och 

förvaltare är ju de som besitter kunskapen om fastigheterna i fråga, vilket innebär att de är de 

som är mest lämpliga för att göra bedömningar om vad som kan ses som betydande och 

väsentligt. 

 

Införandet av komponentmetoden påverkar företaget genom ökade avskrivningar. Det 

kommer även medföra en ökad aktivering som resulterar i att tillgångarna bokföringsmässigt 

ökar i värde. Vad det gäller de administrativa kostnaderna kommer de initialt att påverkas, på 

grund av att implementeringen för med sig ökade kostnader. Kostnader av att konvertera över 

allt till det nya systemet. I övrigt uppkommer det även en ökad kostnad i form av tid för att få 

metoden att fungera i verksamheten vilket leder till att annat blir oprioriterat. I dagsläget 

upplevs den ökade kostnaden som att den är en engångsföreteelse och betraktas som en följd 

av implementeringen. Vidare upplevs det fortsatta arbetet innebära mer resurser i form av tid, 

dock kommer det mesta att skötas maskinellt. Vid nybyggnationer läggs det in i systemet 

efter den modell som valts ut och anses vara mest lämplig. I övrigt anses det vara svårt att 

förutsäga vilka effekter metoden för med sig, då den är för komplex. 

 

Det anses vara svårt att avgöra om komponentmetoden ger en mer rättvisande bild av 

företagets redovisning, eftersom det ännu inte finns någon vetskap om vad utfallet kommer 

att bli. Det har dock konstaterats att det kommer bli en mer detaljrik redovisning över 

tillgångarna som kommer ge en bättre inblick i vad varje del är värd. Då det är SABOs 

rekommendationer som följs är uppfattningen ändå att det kommer att visa på en mer 

rättvisare bild. Detta eftersom rekommendationerna har utvecklats under flera år av aktörer i 

besittning av sådan kunskap som är nödvändig för de typer av bedömningar som krävs. Det 

kommer även att visa på det stora underhållsbehov som fastigheterna är i behov av. Vad det 

gäller jämförbarheten mellan företag anses den initialt att bli sämre. Eftersom hantering av 

metoden kommer skilja sig åt mellan företag då det finns en frihet att själv komponera sina 

egna modeller. En skillnad som beror av osäkerheten om vilket tillvägagångssätt som ska 

användas. Det är något som anses kunna bli bättre med tiden, då företag eventuellt kommer 

att hantera metoden på ett mer liknande sätt. Detta dels för att allmännyttan kan ta hjälp av 

varandra, se hur andra gör och influeras av det, men även för att många följer SABOs 

rekommendationer. Det innebär att hanteringen naturligt kommer att efterlikna hur andra 

tillämpar metoden.  

 

Möjligheten att kunna utforma en egen modell till komponentmetoden leder till en uppsjö av 

olika utfall. Detta leder till en svårighet, gentemot tidigare, att jämföra exempelvis företag 

som är av liknande storlek. Tidigare var avskrivningstiderna mer homogena då tillgångarna 

hade en mer homogen uppdelning. Trots att det är svårt att avgöra om metoden ger en mer 

rättvisande bild och att jämförbarheten till en början försämras anses metoden vara lämplig att 

använda på de fastigheter som innehas av Hebygårdar. Men vad det gäller den kommunala 

verksamheten som sporthallar och liknande uppfattas den som mindre lämplig. Eftersom att 

det är en koncern måste dock K3-reglerna tillämpas konsekvent inom hela koncernen. Men 

som sagt vad det gäller det affärsmässiga är metoden lämplig för verksamheten. Fastän 

åsikten att metoden är lämplig för företaget finns det en tro om att K3-regelverket inte 
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kommer att tillämpas om tio år. Antagandet är att regleringen då kommer att ha återgått till de 

redovisningsprinciper som användes innan införandet av K3. Bedömningen är att redovisning 

enligt K3 kommer ha stora effekter till en början, men om ett decennium kommer det ha 

stabiliserats vilket kommer att resultera i att effekten i slutändan blir liten. Det vill säga att 

nyttan inte kommer att vara ett tillräckligt stort motiv för att tillämpa metoden. 

 

Åsikten om att värdera till marknadsvärde är negativ, anskaffningsvärdet anses vara ett bättre 

redskap att använda sig av i bokföringen. Detta kan bero på att bostadsföretaget verkar i en 

mindre kommun, med flera utflyttningsorter, där det kan vara svårt att bestämma  

ett marknadsvärde. Hade de istället haft sin verksamhet belägen i Stockholm, som är en  

stad med stor inflyttning, hade åsikten troligen kunnat vara en annan. 
 

 

 Enköpings Hyresbostäder 
 
Den person som representerade företaget var dess ekonomichef, Anna Karlsson. Innehållet 

som presenteras nedan är de åsikter som framkommit under intervjun. 

 
Tillämpning 

 

Arbetet inför implementeringen av komponentmetoden började redan år 2013 genom 

förberedelser, för att sedan i början av detta år ha möjligheten att inleda processen på allvar. 

Som ekonom anses det ofta finnas tydliga ramar att arbeta inom. Med det som utgångspunkt 

uppfattas arbetet med komponentavskrivning bli svårt då det finns en avsaknad av tydliga 

regler för hur det ska gå tillväga, vilket förhållningssätt som ska eftersträvas. Det föregående 

är en gängse uppfattning bland de som arbetar med implementeringen i företaget, det finns en 

osäkerhet om hur metoden ska hanteras. Det finns inget facit utan det handlar om att göra 

antaganden. Antaganden som leder till att det kommer att tolkas på olika sätt beroende på 

vem som gör antagandet i fråga. Det system som sedan tidigare användes, med innevarande 

anläggningsregister, visade sig ganska snabbt inte kunna hantera komponentmetoden. Detta 

trots en K3-anpassning. Ett nytt system köptes därför in i början på året som heter Poängen, 

även det med en K3-anpassning, det anses vara ett program som är mer lätthanterligt och 

överskådligt bland användarna. Något större arbete, förutom inmatning av 2013 års ingående 

balanser, har ännu inte genomförts men är på gång. 

 

SABOs vägledningar har varit ett stort stöd i arbetet med komponentavskrivning, där även 

aktörer i företagets projektavdelning har varit med och haft synpunkter. De har varit delaktiga 

i det här arbetet eftersom de besitter kunskap gällande byggnation och fastigheter, vilket har 

varit en bra tillgång i processen. De fick i uppdrag att se till vilka typer av fastigheter 

företaget hade, vilken livslängd de hade och vilka respektive komponenter de skulle delas in 

i. Ett förslag tillhandahölls men visade sig ha för höga avskrivningar ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Det resulterade i att komponenterna bröts ner till ytterligare ett antal 

komponenter. Det för att undvika de markanta skillnader som annars skulle bli en följd av det 

hela. Utgångspunkten har varit att hamna någonstans kring två procent i avskrivningar, en 

procentsats som även har varit den historiska avskrivningstakten. 

 

Vad det gäller avskrivningstiderna är det aktörerna i projektavdelningen som har gjort en 

bedömning av varje enskild komponents förmodade nyttjandeperiod, där stommen till 

exempel kommer att skrivas av på hundra år. De få markanläggningar som finns skrivs 

nuvarande av på trettio år, något som kommer att förbli oförändrat. Verksamheten innehar 
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bara ett fåtal markanläggningar då beståendet mestadels består av byggnader. Som ekonom är 

uppfattningen att det är svårt att göra bedömningar gällande nyttjandeperioder då den 

kunskapen inte innehas. Tillförlitligheten ligger hos aktörerna i projektavdelningen som är i 

besittning av den kunskapen och erfarenheten för att kunna göra sådana typer av bedömningar 

eller uppskattningar. Slutresultatet gällande avskrivningar kommer att hamna omkring 2 till 

2,1 procent och är inte någon speciell skillnad från tidigare då den viktade avskrivningen har 

varit 2 procent. När den pågående nyproduktionen är färdigställd kan läget förändras, hur stor 

förändringen kommer att bli är ännu inte fastställd. Vilken komponentindelning som de valt 

att använda sig av kan tydas i tabell 9, nedan. 

Komponenter Andel Livslängd 

Stomme och grund 30 % 100 år 

Fasad 7 % 70 år 

Stomkompletteringar/innervägg 20 % 100 år 

Kök  2 % 30 år 

Yttertak 3 % 50 år 

Fönster 3 % 40 år 

Inre ytskikt 4,5 % 30 år 

Vitvaror 4,5 % 15 år 

VVS, ventilation (inkl. WC) 12 % 30 år 

Styr- och övervakning, el 10 % 40 år 

Hiss 2 % 35 år 

Restpost 2 % 50 år 

Tabell 18. Enköpings Hyresbostäders komponentindelning (A. Karlsson, personlig kommunikation, 24 

april 2014) 

Den här indelningen av komponenter är en av de Enköpings Hyresbostäder tillämpar, totalt 

har de sju olika indelningar beroende på fastighetens utseende. Exempelvis är den här 

indelningen ovan på ett låghus (2-4 våningar) med hiss. Det som skiljer sig från övriga 

indelningar är att den här indelningen har en fasad som skrivs av på 70 år, då den är av puts 

eller tegel. Hade fasaden istället varit av trä hade livslängden varit 50 år. Skillnaden medför 

en differens i procentuell andel, vilket då justeras med komponenten restpost. Samma sak 

gäller om byggnaden inte skulle inneha någon hiss. Fördelningen av komponenter är på 

fastighetsnivå men i de fastigheter där det finns ett flertal hustyper har de kompletterat med 

separata underbyggnader och angett vilka adresser som omfattas. 

 

Resonemanget om vad som är betydande och väsentligt, det vill säga vad som kan ses som en 

komponent, har haft sin utgångspunkt i SABO och Fastighetsägarna Sveriges riktlinjer. De 

riktlinjerna har studerats men även aktörerna i projektavdelningen har haft synpunkter. 

Förändringar tillkom för att sedan utöka beståndet till ytterligare komponenter för en bättre 

anpassning till verksamheten. I dagsläget finns det sju typfastigheter vilka bland annat har 

fasader och avskrivningstider som skiljetecken. Typfastigheterna kan bland annat bestå av 

punkthus, fastighet med hiss och fastighet utan hiss. Hur många komponenter fastigheterna är 

uppdelade i varierar mellan tio till tolv stycken beroende på vilken typ av fastighet det 

handlar om. Ambitionen har varit att inte ha allt för många komponenter med anledningen att 

det inte anses bli hanterbart om det kommer ner på en allt för detaljerad nivå. Siktet ligger 

framåt och inte bakåt i tiden, ett avstamp gjordes för vilken väg som skulle följas, där åsikten 

är att ingen väg är rätt eller fel då det inte är reglerat. Vilken gräns som ska sättas för 



98 

 

begreppet betydande och väsentligt är ett beslut som ännu inte fastställts. Det är ett pågående 

arbete som framtiden får utvisa, det lutar dock mot en procentuell gränsdragning men 

ingenting är ännu beslutat. 

 

När implementeringen in i det nya programmet är färdigställt kommer årets utförda underhåll 

att kontrolleras för att då eventuellt göra justeringar i efterhand. Det vill säga att tillföra 

ytterligare komponenter, göra utrangeringar och sådana åtgärder beroende på hur utfallet ter 

sig. Innan det föregående sker ska instruktioner upprättas, en internutbildning och eventuell 

en extern utbildning ska hållas med berörda parter, för att på så sätt skapa en trygghet för hur 

saker och ting ska hanteras. Att känna trygghet anses vara viktigt då det även kan minska 

eventuella diskussioner som annars kan uppkomma inför varje enskilt projekt, om vilket 

tillvägagångssätt som ska användas. Diskussioner kommer ändå att uppstå men graden av 

dem kan minska om tryggheten infinns. Att ha möten flera gånger i veckan, för att sitta och 

diskutera om vad som är vad, anses vara ett tungt sätt att hantera det på. I början kommer det 

att te sig på det sättet men när vanan är inne för hur saker och ting ska hanteras kommer det 

att bli en rutin. Vad det gäller aktivering och kostnadsföring finns det i dagsläget inget belägg 

för hur det kommer att se ut, en bedömning är att aktiveringen dock kommer att öka med 

omkring 20 procent av vad som i dag kostnadsförs. 

 

Upplevelse 

Grundtanken med komponentavskrivning anses vara god då det förhoppningsvis kommer 

leda till en bättre överblick av företagets tillgångar. Vilka åtgärder som behöver göras 

kommer att bli tydligare med hjälp av underhållsplaner och bedömningar som genomförts av 

varje fastighets skick. Det kommer bli en skarpare bild över fastigheternas värden, trots detta 

finns ett önskemål om tydligare och striktare ramar för hur saker och ting ska hanteras. En 

nackdel med bristen på reglering är att alla företag hanterar komponentmetoden olika. Då 

vissa företag har varit noggrannare och gjort grundligare efterforskningar bakåt i tiden där de 

tittat i gamla underlag och konteringar. Medan andra tagit ett avstamp nu för att sedan arbeta 

framåt. Det leder till att en jämförelse blir svårare att utföra vad det gäller resultaträkningar 

och nyckeltal. Fördelarna är förhoppningsvis att när det här väl har etablerats kommer det 

leda till att företag i framtiden har en samsyn gällande hanteringen. Vad det gäller 

differenserna i avskrivningar mellan företag, där vissa ligger på 1,5 och andra mellan 4 och 6 

procent, bedöms som att det kommer jämna ut sig med tiden. 

Att innebörden av betydande och väsentligt inte är reglerat anses vara en nackdel, då det 

försvårar arbetet. Det är vagt och otydligt där ett önskemål om reglering uttrycks, då många 

olika synsätt förekommer. Under en endagskurs med SABO diskuterades olika synsätt där det 

visade sig att många företag tänker olika för vad som kan ses som väsentligt och betydande. 

Någon hade satt en gräns vid fem miljoner, en annan vid tio tusen och en tredje såg på 

väsentlighet och betydande som tjugofem procent av det ursprungliga anskaffningsvärdet. 

Vilket visar på hur olika företag sinsemellan tänker kring de här begreppen. En skillnad som 

anses kunna vara beroende av företagens storlek och andra bakomliggande faktorer. 

Kontinuitet är något som eftersträvas och anses vara viktigt. Att det finns en tanke bakom 

vilken gräns som fastställs, dock anses rena beloppsgränser som en svårighet. Eventuellt att 

en procentuell andel av anskaffningsvärdet kan bli aktuell men det är ingenting som i 

dagsläget är beslutat. När en genomgång har utförts och de inmatningar som är nödvändiga är 

avklarade kommer en avstämning med revisorn att genomföras för att få dennes syn på 

situationen. Sedan kommer en instruktion, för förvaltare och andra som arbetar inom 

verksamheten, att iordningställas. Det ska finnas tydliga anvisningar gällande vilket 

tillvägagångssätt som råder. 
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Initialt har komponentavskrivningen påverkat verksamheten genom att en mängd resurser har 

avsatts på implementeringen. Det har krävts en stor arbetsinsats gällande fördelningen samt 

att en mängd avstämningar och liknande har genomförts. Hur det kommer att påverka 

resultatet är oklart, huruvida underhållskostnaderna kommer att minska och om 

investeringarna kommer att öka. Ökar resultatet anses det bli svårt att motivera de 

hyresjusteringar som är nödvändiga inför Hyresgästföreningen, det finns dock förhoppningar 

om att de kommer ha förståelse för att det numera kommer handla om kassaflöde och 

likviditet snarare än resultat. De effekter som är en följd av komponentavskrivning bedöms 

inte visa sig förrän om flera år, hur det verkligen kommer att påverka de olika företagen. Där 

nyckeltal som belåningsgrad och driftnetto, vilka används kontinuerligt, kommer att påverkas 

av tillgångarnas ökade värden. Hur de administrativa kostnaderna har påverkats är mestadels 

genom den tid ledande befattningshavare har lagt ner. De förvaltare som har hand om 

underhållsprojekten behöver också få bättre inblick, vilket kommer resultera i en initialt 

tyngre administration de närmaste åren med förhoppningar om att det med tiden kommer att 

underlättas. Detta då de blir tryggare med gränsdragningar och hantering av det nya systemet. 

På sikt anses det bli bättre när det nya systemet blir till en del av vardagen, precis som allt 

annat som hanteras. 

 

Det anses finnas fördelar med såväl redovisning enligt anskaffningsvärden i bokföringen och 

marknadsvärde. Det anses vara viktigt att vara medveten om differensen mellan de två 

värdena, om den minskar eller ökar. I och med att det aktiveras mer i dagsläget än vad som 

tidigare skett bidrar till att det bokförda värdet ökar och därmed närmar sig marknadsvärdet. I 

detta fall skulle det inte bli någon större förödelse om differensen minskar, men det krävs 

dock en uppsikt. Skulle marknadsvärdet understiga det bokförda värdet innebär det ett 

nedskrivningsbehov, något som vill undvikas. För små företag som redan innan ligger på 

gränsen, kan det innebära att nedskrivningsbehovet blir ett faktum.  

 

Komponentavskrivning anses ge en mer rättvisare bild över tillgångarnas värden. Eftersom 

det blir tydligare att kunna urskilja vad som faktiskt höjer värdet på fastigheten respektive vad 

som ska ses som rent underhåll. Metoden anses tillhandahålla en bättre överblick av 

respektive fastighet. Vad det gäller jämförelse är uppfattningen att företag med tiden kommer 

ha en tendens att efterlikna varandra gällande hanteringen av komponentmetoden. Med tiden 

är uppfattningen att det kommer behövas ett flertal justeringar i användningen av 

komponentavskrivning, då det kommer att uppkomma olika anledningar till att det antingen 

tvingas eller frivilligt kommer revideras för hur alla såg på det. Hur hanteringen sker kommer 

att påverkas av hur andra hanterar det och kommer innebära att det är spretigt inledningsvis, 

till att bli mer homogent med tiden. Fördelen med fastighetsbranschen anses vara att aktörer i 

företag kan ta hjälp av varandra då de inte konkurrerar på samma marknad. Det finns inget att 

förlora på att stötta varandra i den här processen. På sikt anses det kunna leda till att 

jämförbarheten ökar. I dagsläget är det dock inte aktuellt då det ser allt för olika ut. 

 

Fastighetsbranschen betraktas som lämpad för användning av komponentavskrivning, då det 

inte anses vara rimligt att skriva av exempelvis stommen kontra inre ytskikt med samma 

procentsats. Svårigheten ligger dock i att avgöra hur många komponenter en fastighet ska 

delas in i för att det ska anses riktigt, fastigheter kan delas in i många komponenter respektive 

få komponenter beroende på vad det har beslutats för. Inget sätt kan anses vara rätt eller fel.  
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 Sandvikenhus 
 
I denna intervju valde respondenterna att vara anonyma men tillät användning av företagets 

namn. Det som framkommit under intervjun, som sammanställts nedan, är baserat på 

respondenternas åsikter. 

 
Tillämpning 

 

Processen inför implementeringen började för ganska exakt ett år sedan. För att skaffa sig 

kunskap om fenomenet besöktes informationsträffar anordnade av SABO. Därefter har det 

samspråkats med andra bostadsföretag som verkar inom allmännyttan. Med införandet av 

metoden uppkom svårigheter som bland annat berörde implementering av nya 

tillvägagångssätt i verksamheten. Komponentavskrivning är en nyhet för många 

verksamheter, en nyhet som medför att många anpassningar behöver ske. Den största 

svårigheten med implementeringen anses vara sökandet efter ett lämpligt system som kan 

hantera metoden på ett bra sätt. Efter försök att använda verksamhetens ursprungliga system 

utan framgång ersattes det av ett system vid namn Poängen, som betraktas erbjuda en bra 

uppdelning, överblick och struktur och som även tar hänsyn till det skattemässiga aspekterna. 

Efter att flera referenser studerats beslutade de sig för att anta systemet. Stockholmshem har 

varit med och utvecklat Poängen vilket kändes som en trygghet, då de är ett stort 

bostadsföretag.  

 

Följden av komponentavskrivning är ett ökat resultat vilket kommer att påvisas av det 

underlag som presenteras till hösten. Det ökade resultatet leder till en svårighet att motivera 

inför Hyresgästföreningen att hyreshöjningar behöver göras, detta trots att resultatet indikerar 

på en ökning med flera miljoner kronor. Ett ökat resultat innebär inte nödvändigtvis att de 

resurserna finns att tillgå, kassaflödet kommer att förbli oförändrat. Information om vilka 

effekter komponentavskrivning har på verksamheten och vad det innebär behöver gå ut till 

alla berörda parter, såsom Hyresgästföreningen och styrelse. Det för att de ska få möjlighet 

till en bättre förståelse för hur det verkligen ser ut. 

 

SABO och Fastighetsägarna Sveriges riktlinjer har ansetts vara användbara och utgör grunden 

för företagets komponentindelning. En komponentindelning som har modifierats för en bättre 

anpassning till verksamheten. Vad som kan anses vara betydande och väsentligt har 

diskuterats fram genom att studera fastigheternas storlek och deras uppbyggnad. Det har även 

förekommit ett samråd angående begreppen med ett annat allmännyttigt bostadsföretag, där 

det visat sig att båda företagen har haft liknande synsätt för hur det ska hanteras. Vilket har 

varit en trygghet då hanteringen av tillgångar på det här sättet är en nyhet för verksamheten. 

Var gränsen går för vad som ska anses vara betydande och väsentligt betraktas som en 

avvägningsfråga och är beroende av fastigheternas bokförda värde. Den väsentliga delen har 

bedömts utefter varje fastighet och innebär att en fast gräns inte kan bestämmas.  

 

SABOs riktlinjer innehåller även rekommendationer gällande avskrivningstider, vilka har 

använts som utgångspunkt i det samarbete som skett med verksamhetens byggavdelning. Ett 

samarbete för att fastslå vilka avskrivningstider som är mest lämpliga för fastigheterna. Den 

viktade avskrivningen kommer till en början att hamna på omkring tre procent och är en 

ökning med en procentenhet från tidigare. Tabell 10 visar hur resonemanget kring 

komponentindelning ser ut, vilken andel och livslängd som tillämpas. 
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Komponenter Andel Livslängd 

Stomme 40 % 80 år 

Tak och fasad 20 % 40 år 

Installationer (el, rör mm) 15 % 50 år 

Badrum (stam) 15 % 40 år 

Installationer (maskindelar, 

ventilation) 
- 25 år 

Installationer (larm, passage mm) - 10 år 

Inre ytskikt - 10 år 

Hyresgästanpassning - Kontraktstid 

Restpost 10 % 50 år 

Tabell 19. Sandvikenhus komponentindelning (Anonym, personlig kommunikation, 29 april 2014) 

Som tabellen indikerar används nio olika komponenter för indelning av fastigheter som 

innehas av verksamheten. Komponenten hyresgästanpassning har inte någon specifik 

livslängd då den är beroende av kontraktstiden. Samtliga komponenter har ej tilldelats en 

procentuell andel varpå de inte finns med i tabellen.  

 
Bedömningen om vad som kan anses vara underhåll och investeringar har påverkats av 

införandet av komponentmetoden. En stor del av det planerade underhållet, periodiska 

underhållet, kommer idag att aktiveras. Det resterande underhållet som inbegriper till 

exempel målning och dylikt kommer att motiveras som reparationer. Som det ser ut i 

dagsläget är uppfattningen att ungefär 45 miljoner av det planerade underhållet på cirka 65 

miljoner kommer att aktiveras, en ökning med ungefär 2/3 mer än vanligt. En aktivering som 

kommer få effekter på resultatet. En effekt som kommer att reduceras till viss del i och med 

de ökade avskrivningarna. 

 

Upplevelse 

 

Bortsett från att det har varit tidskrävande och kostsamt att implementera komponentmetoden 

i allt vad det innebär, infinner det sig en positiv känsla angående framtiden. En positiv känsla 

eftersom metoden anses ge en bättre uppdelning och struktur, vilket ger en bättre överblick av 

tillgångarna, hur varje komponent ser ut då de har olika nyttjandeperioder. För att en del av 

en tillgång ska ses som komponent ska den vara betydande och väsentlig i förhållande till 

hela tillgången i sig. Det finns inte reglerat i lagtext och betraktas som en fördel. En fördel då 

de själva får tolka vad som är väsentligt i varje enskilt fall, eftersom begreppet väsentligt är 

beroende på vad som åtgärdas och i vilken omfattning det sker. Ingen tydlig gräns har 

konstaterats då det anses vara en bedömningsfråga. Något som är väsentligt på en specifik 

fastighet behöver inte vara väsentligt på en annan fastighet. 

 

Komponentavskrivning kommer ha relativt stora effekter på verksamheten, en effekt är ett 

ökat resultat. Det ökade resultatet kommer av att en stor del av underhållet nu kommer att 

aktiveras i balansräkningen, vilket medför att det som ursprungligt varit en kostnad minskar. 

Då det bokförda värdet ökar, som är en följd av den ökade aktiveringen, kan det även 

innebära att det skapas ett nedskrivningsbehov. Ett fenomen som i dagsläget inte kan 

konstateras. I och med komponentavskrivning skapas även nya rutiner som kommer att 

påverka administrationen. Ur ett administrativt perspektiv kommer det främst att påverkas då 

det är resurskrävande vad det gäller personal och tid. Initialt kommer även systemet att kosta 

en del men det uppfattas ändå som positivt att gå över till komponentavskrivning. 
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Införandet av komponentmetoden bedöms ge en rättvisare bild över företagets redovisning, 

då de olika delarna nu kan hanteras i relation till deras olika nyttjandeperioder. Däremot är det 

svårt att avgöra hur jämförbarheten mellan företag kommer att bli. Det upplevs som att det 

kan bli svårare att jämföra mellan företag eftersom alla hanterar metoden olika, då det inte 

finns reglerat för vilket tillvägagångssätt som ska användas. I framtiden kan det eventuellt 

resultera i åtstramningar av regelverket om det tenderar att bli allt för stora skillnader företag 

emellan. Vilket endast framtiden kan utvisa. Huruvida det är en nackdel att det blir mindre 

jämförbart kan vara betydande för analytiker. Metoden anses dock vara lämpad för 

användning inom fastighetsbranschen eftersom det betraktas som en fördel att dela upp 

tillgångarna på olika komponenter.  
 

 

 Håbohus 
 
Den respondent som intervjuades vad företagets ekonomichef, Sören Staaf. 

Sammanställningen av vad som framkom under intervjun och som presenteras nedan är 

baserat på respondentens åsikter. 

 
Tillämpning 

 

Komponentmetoden började implementeras i verksamheten vid årsskiftet. Arbetet inleddes 

med att föra in de ingående balanserna för året. En process som ännu inte är färdigställd. De 

mindre områdena har hanterats, det återstår dock ett stort område som har renoverats och som 

upplevs vara mer svårhanterligt. Bedömningen är att det området behöver hanteras med ett 

annat tillvägagångssätt som är mer lämpligt. Komponentavskrivning ansågs till en början vara 

enkel, under det fortsatta arbetet uppenbarade det sig att metoden inte gick att genomföra på 

det sätt som var tänkt. Det resulterade i att arbetet fick göras om på nytt. Vad det gäller de 

äldre fastigheterna kommer arbetet att fortsätta i samma linje som tidigare, angående 

betraktelsen av begreppen betydande och väsentligt. För nybyggnationer kommer istället 

offerterna att begäras ha en uppdelning för vilken procentuell andel som ska belasta varje 

specifik komponent, för att underlätta processen. Det upplevs som en svårighet att inte veta 

hur stora skillnader det kommer att bli beträffande avskrivningar, då bedömningen av vad 

som idag ses som betydande och väsentligt troligtvis kommer att skilja sig från hur det 

hanterades tidigare. Om det skulle visa sig att det leder till stora skillnader kan det resultera i 

stora differenser i avskrivningar, vilket inte tas i beaktande när en kalkyl upprättas. Vilket kan 

vara en orsak till att kalkylen, överenskommen med Hyresgästföreningen, i slutändan inte 

kommer att gå ihop. I kalkylen har det räknats på en viktad avskrivning på två procent.  

 

Vad det gäller ett passande system som kan hantera metoden används Akribi, ett system som 

ligger långt fram i processen med anläggningsregister och anses kunna hantera metoden. 

Varpå det beslutades för en fortsatt användning av ekonomisystemet. Det betraktas även som 

en trygghet att flera av systerbolagen, det vill säga andra allmännyttiga bostadsföretag, 

upplever att programmet fungerar bra. Därav har de ej upplevt någon svårighet med att hitta 

ett K3-anpassat system som fungerar och kan anses som lämpligt.  

 

När det gäller komponentindelning anses SABO och Fastighetsägarna Sveriges riktlinjer vara 

användbara. Riktlinjerna har studerats för att därefter kunna upprätta en egen mall. Det har 

bedrivits en bra dialog med författaren till riktlinjerna där de dessutom har kunnat använda 

sig av varandras kunskaper och uppfattningar. Den mall som utformats inom företaget har 
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generellt ett liknande upplägg för samtliga fastigheter. För de fastigheter som genomgått en 

renovering eller om det byggts nytt, inom de senaste 20 åren, har en justering av upplägget 

uträttats för att på så vis erhålla en bättre anpassning. Vad som kan anses vara betydande och 

väsentligt, det vill säga vad som är en komponent är en bedömningsfråga och har diskuterats 

fram inför varje projekt om det kan ses som väsentligt eller ej. Vad det gäller byte av till 

exempel fönster i tre lägenheter i en trappuppgång kan det inte ses som väsentligt. Beslut 

huruvida åtgärder ska ses som väsentligt har skett i dialog med företagets revisor. Det 

framkom att gränsen för vad som kan anses som betydande och väsentligt i förhållande till 

verksamhetens tillgångar ligger mellan tre- och fyrahundratusen kronor. Vid beslutet ansågs 

det inte vara givande att studera hur systerbolagen valt att hantera begreppet, då det visade sig 

vara stora skillnader i såväl komponentindelningens detaljeringsnivå samt vilken gräns som 

fastställts angående begreppen betydande och väsentligt. Avskrivningstiderna för de olika 

komponenterna är hämtade ur de riktlinjer som SABO och Fastighetsägarna Sverige har gett 

ut. Det betraktades som passande att använda sig av dessa riktlinjer men med vissa justeringar 

för att bättre lämpa sig för verksamhetens fastighetsbestånd. Tabell 11, här nedan, visar på 

den komponentindelning som det har beslutats för, vilken andel de har i förhållande till hela 

tillgången samt dess livslängd. 

Komponenter Andel Livslängd 

Stomme 30 % 100 år 

Stomme, uppskrivning 2002 0 % 40 år 

Stomkompletteringar/innerväggar 18 % 50 år 

Värme, sanitet 12 % 50 år 

El 8 % 40 år 

Inre ytskikt och vitvaror 2 % 15 år 

Fasad 6 % 50 år 

Fönster 3 % 50 år 

Köksinredning 3 % 30 år 

Yttertak 3 % 40 år 

Ventilation 4 % 25 år 

Transport 2 % 25 år 

Restpost 9 % 50 år 

Tabell 20. Håbohus komponentindelning (S. Staaf, personlig kommunikation, 5 maj 2014) 

Tabellen visar att Håbohus använder sig av tretton olika komponenter för indelning som i 

dagsläget är på byggnadsnivå men kan komma att ändras. En indelning som anses passa deras 

fastighetsbestånd. 

 
Bedömningen om vad som kan ses som investeringar och underhåll har skett i en dialog med 

företagets revisor. Det påpekas dock att bedömningen inte uppfyller vad som generellt kan 

anses som en investering. Detta gäller främst en pågående byggnation där det avtalats att de 

hyror som betalas in ska betraktas som underhållspengar och inte som det egentligen bör, det 

vill säga som investering. Vilket omfattar de åren som förhandlingen inbegriper. Med de 

nybyggnationer som sker kommer en mer allmänt accepterad bedömning mellan de två 

begreppen att tillämpas. I jämförelse med tidigare kommer en liten ökning av aktiveringar att 

ske, men det kommer dock inte bli några betydande skillnader. Det innebär att det inte 

kommer leda till betydande skillnader i resultatet heller. Det bedöms inte som något problem 
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gentemot Hyresgästföreningen, då företaget har en bra dialog med dem, där de är medvetna 

om företagets siffror. 

 

Upplevelse 

 

Det upplevs såväl fördelar som nackdelar med metoden. En av fördelarna anses vara, om 

metoden tillämpas grundligt, att det speglar fastighetens bestånd bättre. Det visar på  

vad fastigheten har för behov och vad dess värde är. Det upplevs också ge en bättre 

uppdelning, för när i tiden något har genomförts och att flerårsplaner förbättras. Att det 

tydligare visar beståndet, när det är dags att byta ut exempelvis vitvaror. Nackdelen är att 

komponentmetoden upplevs föra med sig betydligt mer arbete, hade det funnits tydligare 

direktiv skulle processen med implementeringen troligtvis underlättats. Metoden anses inte 

vara väl motiverad för användning då det krävs att de skattemässiga avskrivningarna, på två 

procent, särskiljs. Ska komponentmetoden tillämpas anses det nödvändigt att reglerna 

skattemässigt och i bokföringen harmoniserar. Det finns ett mycket större behov av resurser i 

dagsläget för att kunna särskilja det som ska aktiveras i bokföringen och som skattemässigt 

ses som underhåll. Denna nackdel bedöms kvarstå tills dess att skattelagstiftningen förändras. 

Med den anledningen anses de medföljande nackdelarna av komponentavskrivning överstiga 

den nytta metoden förväntas generera. För att en del av en tillgång ska anses som en 

komponent, ska den vara betydande och väsentlig i förhållande till hela tillgången. Att detta 

inte finns reglerat i lagtext uppfattas som en fördel, då beslutet kan anpassas till deras egna 

åsikter. Det anses vara en bedömningsfråga som därför diskuterats inför varje projekt om det 

kan ses som väsentligt eller ej.  

 

Innan införandet av metoden förekom det ganska höga avskrivningar då annuitetsmetoden 

användes. Det förändrades för cirka fem år sedan då beslutet om en avskrivning på två 

procent fattades, en överensstämmelse med skattereglerna. Vissa delar hade sedan tidigare 

redan skrivits av med två procent medan andra inte, det innebar att de delarna behövde ökas i 

avskrivningar för möjlighet att komma ikapp resterande. Något som resulterade i att den 

viktade avskrivningstiden redan innan införandet av komponentmetoden låg kring 2,3  

till 2,4 procent. Denna viktade avskrivningstid bedöms uppskattningsvis i dagsläget  

minska till 2 eller 2,1 procent. De administrativa kostnaderna upplevs inte påverkas i någon 

större utsträckning, då de varken anlitat någon konsult för ändamålet eller bytt 

ekonomisystem. Det som upplevs är att det krävt tid av de resurser som finns att tillgå och har 

inneburit att annat fått läggas åt sidan och inte prioriterats. Det finns en förhoppning om att 

komponentmetoden kan ge en rättvisare bild av företagets nybyggnationer, dock är 

uppfattningen att det inte kommer kunna ge en rättvisande bild på de äldre fastigheterna. Det 

anses vara omöjligt att avgöra vilka kostnader som spenderats på åtgärder i fastigheterna för 

till exempel tjugo år sedan. Vilket leder till att endast antaganden, berörande de äldre 

fastigheterna, kan åstadkommas. Det anses även vara svårt att avgöra för en fastighet som 

byggdes för cirka fem år sedan, då det endast framgår vad byggkostnaden är och inte dess 

uppdelning mellan komponenter. Däremot, kan en offert med indelning på de olika 

komponenterna efterfrågas på det som idag är i ett inledande skede. 

 

Det finns en övertygelse om att metoden i framtiden kommer att bli mer reglerad, med 

anledning av att det, i stort sätt, finns lika många skilda hanteringar som det finns företag. Att 

det kommer att hanteras på skilda sätt bidrar till att det blir problem när det kommer till 

jämförbarhet. Antagandet är att jämförbarheten inte kommer att förändras till det bättre, 

eventuellt att det skulle kunna bli lättare att jämföra företag om det tillkommer mer 

regleringar. Det finns en tro om att användning av verkligt värde skulle kunna leda till en mer 
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rättvisande bild. En användning som även skulle kunna leda till att jämförbarheten mellan 

företag ökar, dock finns aspekten på var i landet verksamheten är belägen, då det är olika 

förutsättningar beroende på position. Det innebär att jämförbarheten eventuellt blir 

oförändrad men det kan förmodligen få en positiv effekt på synen av rättvisande bild.  

 

Metoden betraktas ej vara lämpad för användning inom verksamheten. Det anses handla om 

vilka resurser som finns till förfogande. För att det ska kunna bidra till någon nytta krävs det 

en väl fungerade fastighetsdel, vilken har koll på tidsaspekterna. För en ekonom kan metoden 

däremot inte betraktas föra med sig några fördelar, då det anses vara för krångligt. 

 
 

 Gavlegårdarna 
 
Intervjun med Gavlegårdarna genomfördes med Kenth Wahlman, controller inom företaget. 

Den text som presenteras nedan är baserat på det respondenten angivit, dennes synpunkter 

och åsikter kring metoden. 

 
Tillämpning 

 

Komponentmetoden infördes till årsskiftet då jämförelsesiffrorna var färdigställda redan i 

höstas. Arbetet med implementering av K3 är färdigt men införandet av ett nytt 

ekonomisystem har ännu inte påbörjats. Uppfattningen är att arbetet med implementeringen 

har gått relativt bra då respondenten, som är controller på företaget, har kunnat avsättas för att 

ägna sin fulla uppmärksamhet åt implementeringen av metoden. Denne har erfarenhet som 

projektledare på tekniska och även som ekonomichef inom företaget, vilket innebär att det 

finns tillgång till en kunskap gällande både ekonomi, fastigheter och byggnation. En kunskap 

som ansetts vara till fördel under den pågående processen med implementeringen. De 

uppfattas vara en av de första i landet med att börja studera vilka komponenter som skulle 

användas. Valet av komponenter ansågs inte vara någon svårighet. Det började även se till 

vilka konsekvenser som kunde bli en följd av implementeringen, vilka effekter det skulle 

komma att få på både balans- och resultaträkning. Påverkan på balans- och resultaträkning har 

inverkan på hyresförhandlingarna. Ett högre resultat innebär en svårighet att kunna motivera 

hyresförhöjningar.  

 

En annan svårighet som upplevts med arbetet bedöms vara bristen på någon att fråga som är 

kunnig inom ämnet. Revisorerna har funnits till hands men har dock inte kunnat erbjuda 

någon omfattande kunskap gällande den nya avskrivningsmetoden. Det uppkommer hela 

tiden nya frågor, vilket det även gjorde tidigare men då ansågs det vara enklare i jämförelse 

med i dagsläget. Tidigare kunde de använda sig av samma aktiveringsprincip som nyttjades 

skattemässigt. Svårigheten anses nu bli att hålla isär vad som bokföringsmässigt är aktivering 

och som samtidigt är skattemässigt avdragsgill som underhåll. Det har till viss del ansetts vara 

en svårighet att dela in de äldre fastigheterna i komponenter. Med anledning av att det inte 

finns tillgång till någon stor mängd underlag för de kostnader som tidigare belastat 

fastigheterna. För ett hus som byggdes för ett par år sedan finns det däremot ett större 

underlag. Ett underlag som ger bättre möjlighet till fördelning av kostnader på byggnadens 

olika delar och dess livslängd. Hur de kostnaderna ska fördelas har skett i samråd med 

projektledare. Utifrån vad som framkom där skapades en matris. Matrisen kom att testas mot 

såväl äldre som nybyggda hus och visade på liknande resultat. Det bidrog till att denna mall 

kunde tillämpas på alla företagets fastigheter.  
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Företaget planerar att byta ekonomisystem under året, däremot förväntas en fortsatt 

användning av de system som sedan tidigare redan tillämpas. Det finns tillgång till ett 

anläggningsregister som hanterar alla verksamhetens investeringar. Dessutom innehas ett 

underhållsplaneringssystem, som är K3-anpassat, i detta framgår vad som ska bytas och vid 

vilken tidpunkt. Vad som ska betraktas som en komponent framkom dels genom att ha 

studerat SABO och Fastighetsägarna Sveriges riktlinjer men även genom diskussioner med 

andra allmännyttiga bostadsföretag som ingår i samma nätverk. Vid de samtalen har det 

diskuterats om vilka komponenter som kan tänkas användas. De komponenter som i dag 

tillämpas är fem komponenter som framförallt kommer att användas på fastigheterna som de 

ser ut idag. Det kommer kanske i framtiden att ändras då det eventuellt kan tillkomma 

underkomponenter vartefter de olika komponenterna byts ut. I dagsläget ingår till exempel 

taket i en större komponentgrupp, när taket senare byts ut kan det tillkomma en 

underkomponent. En underkomponent som specifikt endast omfattar taket. Resonemanget ter 

sig på detta vis för att det överhuvudtaget ska gå att hantera metoden.  

 

Gränsen för vad som kan ses som en komponent har ännu ej fastställts, om det ska handla om 

en procentuell andel eller ett specifikt belopp. Ett ungefärligt belopp på 100 000 per fastighet 

skulle kunna anses som betydande men det är ingenting som i dagsläget är beslutat. 

Uppfattningen är att det kommer bli en bedömningsfråga utefter varje enskild situation, 

huruvida det ska ses som en aktivering eller kostnadsföring. Bedömningar som kommer vara i 

samråd med revisorer. Vad det gäller byte av fönster har det redan konstaterats när den 

åtgärden ska ses som byte av komponent eller ej. Resonemanget är att samtliga fönster 

behöver ersättas för att det ska kunna betraktas som byte av komponent, i övrigt kostnadsförs 

det som underhåll.  

 

I processen att bedöma avskrivningstiden på de olika komponenterna, har SABO och 

Fastighetsägarna Sveriges riktlinjer studerats. De har även sett till deras egna tider, som 

tidigare tillämpats. De ansåg att den avskrivningstid som tidigare använts, det vill säga femtio 

år på en byggnad, borde vara rimlig även fortsättningsvis. När komponenterna tilldelades en 

avskrivningstid utifrån riktlinjerna, landade den viktade avskrivningen på femtio år. En 

branschbok som behandlar underhållsplanering har också studerats, i boken anges 

bytesintervall och priser för en byggnads olika delar. Bedömningen av vad som anses vara 

underhåll och investeringar har påverkats. Påverkats på det sätt att underhållet och 

investeringarna kommer att minska respektive öka, i och med införandet av 

komponentmetoden. Investeringarna beräknas öka med ungefär 40 procent av vad som 

tidigare betraktats som underhåll. En siffra som kommer variera med åren beroende på vilka 

åtgärder som planeras för de specifika åren. Tabell 12 beskriver den komponentindelning som 

används, vilka andelar de har samt dess livslängd. 

Komponenter Andel Livslängd 

Stomme 30 % 80 år 

Installationer (el, värme, ventilation, 

hiss mm) 
15 % 50 år 

Yttre skal (tak, fasad, fönster mm) 30 % 40 år 

Badrum 15 % 40 år 

Övrigt (restpost) 10 % 50 år 

Tabell 21. Gavlegårdarnas komponentindelning (K. Wahlman, personlig kommunikation, 6 maj 2014) 
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Som tabellen ovan visar använder Gavlegårdarna sig av en komponentindelning på fem olika 

komponenter, en indelning som ligger till grund för alla deras fastigheter. 

 

Upplevelse 

 

Upplevelsen av komponentmetoden är till stor del positiv, den anses ge en mer rättvisande 

bild av fastigheten. Eftersom det på ett tydligare vis avspeglas i fastigheten när en del är 

avskriven och är i behov av att bytas ut. Metoden medför även en större arbetsbörda för det 

administrativa arbetet. Angående de administrativa kostnaderna är uppfattningen att det 

endast kommer innebära en liten påverkan detta år, i fortsättningen bedöms det inte bli några 

vidare problem. Eftersom det anses bli en del av det dagliga arbetet precis som övriga 

arbetsuppgifter. Bedömningen är dock att det kommer att innebära mer arbete för 

ekonomerna då de kommer att behöva blanda sig i mer av projekthanteringen. Detta då 

byggprojektledare inte har kunskapen om vilka kvarstående värden komponenterna har, de 

besitter inte kunskapen om hur komponenterna då ska utrangeras. Det leder till att 

ekonomerna kommer bli mer involverade i ombyggnationer och nybyggnationer samt får ta 

eventuella beslut angående utrangeringar. Bedömningen är exempelvis att ett läckande tak 

måste bytas ut trots kvarstående värden, om sådana händelser skulle inträffa är det 

konsekvenser som då får tas om hand. 

 

Företaget arbetar inte efter att få ett sådant högt resultat som möjligt, de strävar efter att 

företaget ska kunna solideras, som även är en av orsakerna till att komponentmetoden upplevs 

positivt. Däremot kommer förändringarna leda till att deras resultat som presenteras för 2014, 

enligt uppskattning, nästintill kommer att fördubblas. En effekt som uppmärksammades redan 

i det inledande skedet av implementeringen. Det ökade resultatet ansågs medföra ett 

eventuellt problem att kunna motivera en hyresförhöjning inför Hyresgästföreningen. Det 

anordnades en samssittning på Högskolan i Gävle med Hyresgästföreningen och en av 

skolans professorer, för att diskutera de förändringar den nya metoden medförde. Att mötet 

genomfördes ansågs positivt, då Hyresgästföreningen verkade förstå innebörden av metoden, 

med det visar sig om det uppstår problem vid kommande hyresförhandlingar. Förändringarna 

i regleringen leder även till att den viktade avskrivningen kommer att förändras, dock inte i 

någon större utsträckning. Den kommer att öka från två procent till att uppskattningsvis 

hamna på 2,4 procent. Däremot är bedömningen att den kommer öka mer i framtiden, då det 

kommer att ske utbyten av komponenter. 

De riktlinjer som SABO och Fastighetsägarna Sverige gett ut har tillsammans med annan 

vägledning och information upplevts som användbar. Eftersom arbetet med 

implementeringen startade i ett tidigt skede, var det svårt att hitta information, vilket har 

inneburit att i stort sätt all tillgänglig information har studerats. De riktlinjer som SABO och 

Fastighetsägarna Sverige gav ut, har ansetts vara till stor hjälp och har i princip anammat de 

modeller som finns, till fullo. Innan de började applicera sitt eget bestånd på modellerna 

skedde en avstämning med dess revisorer, gällande hanteringen. Att begreppen betydande och 

väsentlig inte är reglerat anses vara en fördel då det ger användaren mer spelrum för hur saker 

och ting ska bedömas. Detta samtidigt som uppfattningen är att hela processen hade blivit 

enklare om det fanns mer reglering berörande hanteringen. För mycket reglering anses i 

sammanhanget som sämre då företag kan tvingas att aktivera sådant som för verksamheten 

anses vara obetydligt och oväsentligt, det vill säga aktivera sådant som anses vara underhåll. 

Komponentmetoden anses till viss del ge en mer rättvisande bild av företagets redovisning, 

eftersom redovisning kan anses aningen godtyckligt. Två företag kan tillämpa metoden på 
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samma sätt men fortfarande tolka regleringen på skilda sätt. Att tolka regleringen på skilda 

sätt förekom även tidigare och exemplifieras genom att; en renovering kunde kostnadsföras 

av ett företag, en annan betraktade det som en investering och en tredje behandlade det delvis 

som en investering och kostnadsförde endast en del av renoveringen. Det anses alltså redan 

innan K3 ha funnits en skevhet i bedömning gällande rättvisande bild. Detsamma gäller 

jämförbarheten mellan företagen, att skevheten bedömts som ett problem även tidigare. Då 

kunde hanteringen angående hur mycket som placerades i balans- respektive 

resultaträkningen bero på vilken ekonomisk status företaget hade. Den rättvisande bilden och 

jämförbarheten kommer även att försvåras ytterligare mellan K2 och K3 företag, då det 

förstnämnda regelverket har annorlunda regleringar kring vad som ska kostnadsföras. 

Däremot finns det en förhoppning om att jämförbarheten kommer bli bättre med tiden, då en 

eventuell åtstramning i regelverket skulle kunna förenkla en jämförelse mellan företag. 

Verksamheten anses dock vara lämpad för användning av metoden, framförallt med 

anledning av de antal komponenter som valts ut. Det anses inte användbart att använda sig av 

allt för många komponenter då det inte blir hanterbart. 
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5. Sammanställning av komponenter 

 

Komponenter 
Tierps-

byggen 

Östhammars-

hem 

Uppsala-

hem 

Älvkarleby-

hus 

Heby-

gårdar 

Enköpings 

Hyresbostäder 
Sandvikenhus Håbohus 

Gavle-

gårdarna 

Stomme och 

grund 
30 %, 100 år 47,7 %, 100 år 34,7 % 50 %, 80 år 

30 %, 

100 år 
30 %, 100 år 40 %, 80 år 

30 %,   

100 år 
30 %, 80 år 

Stom- 

kompletteringar 
19 %, 50 år 18,4 %, 80 år   

20 %, 

50 år 
  

18 %,  

50 år 
 

Stomme 

uppskrivning 
 8,4 %, 100 år      0 %, 40 år  

Värme och 

sanitet 
12 %, 50 år 2,3 %, 50 år      

12 %,  

50 år 
 

VVS och 

ventilation 
     12 %, 30 år    

Ventilation 2 %, 40 år 1 %, 25 år      4 %, 25 år  

El 8 %, 40 år 0,6 %, 40 år      8 %, 40 år  

Inre ytskikt och 

vitvaror 
7 %, 15 år 0,4 %, 15 år      2 %, 15 år  

Inre ytskikt   20,26 %   4,5 %, 30 år 0 %, 10 år   

Vitvaror      4,5 %, 15 år    

Kök/köks- 

inredning 
3 %, 30 år 0,1 %, 30 år    2 %, 30 år  3 %, 30 år  

Tak och fasad       20 %, 40 år   

Fasad 5 %, 30-50 år 6,8 %, 50 år 16,55 %  
5 %, 

30-100 år 
7 %, 70 år  6 %, 50 år  

Fönster 3 %, 50 år 0 %, 50 år   3 %, 50 år 3 %, 40 år  3 %, 50 år  
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Yttertak 2 %, 40 år 3,9 %, 40 år 5,09 %  3 %, 40 år 3 %, 50 år  3 %, 40 år  

Yttre skal    20 %, 40 år     30 %, 40 år 

Transport 2 %, 25 år 0,2 %, 25 år      2 %, 25 år  

Styr och 

övervakning/ 

regler 

1 %, 15 år 0 %, 15 %   7 %, 25 år 10 %, 40 år    

Hiss     2 %, 25 år 2 %, 35 år    

Installationer   18,71 % 10 %, 40 år 
25 %, 

40 år 
 

15 %, 50 år 

0 %, 25 år 

0 %, 10 år 

 15 %, 50 år 

Kortare 

installationer 
   5 %, 15 år      

Badrum    15 %, 40 år   15 %, 40 år  15 %, 40 år 

Restpost 6 %, 50 år 1,7 %, 50 år   
5 %, 

100 år 
2 %, 50 år 10 %, 50 år 9 %, 50 år  

Övrigt   0,16 %      10 %, 50 år 

Hyresgäst- 

anpassningar 
  Kontraktstid  

Kontrakts-

tid 
 Kontraktstid   

 
 


