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Förord 
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Sammanfattning  
Examensarbete, ekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid 
Linnéuniversitetet, företagsekonomi, 2FE40E, VT 2012  
Författare: Martin Jäderlund och Christian Sondell 
Handledare: Petter Boye  
Titel: Två sidor av samma mynt – Komponentansatsens vara eller inte vara 
 
Bakgrund: Sedan 2004 arbetar Bokföringsnämnden (BFN) med att ta fram fyra 
kategorier av ett förenklat och samlat regelverk för företag i Sverige. K3-regelverket 
som utgör ett av dessa fyra regelverk och just nu utarbetas kommer att vara det 
huvudsakliga regelverket för alla onoterade företag som inte valt att tillämpa den så 
kallade IAS-förordningen. Vid ett sammanträde som hölls i juni 2010 beslutades att 
förslaget till ett nytt allmänt råd med vägledning om Upprättade av årsredovisnig 
(K3) skulle gå ut på remiss. Det som ledde till många kritiska remissvar var K3s 
kapitel om materiella anläggningstillgångar, mer specifikt, den så kallade 
komponentansatsen. 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera aktörer med olika perspektiv på 
externredovisning av fastighetsförvaltande företag och som aktivt har yttrat sig 
angående komponentansatsen i utkastet till K3-regelverket. Deras syn på 
komponentansatsen kommer att beskrivas samt analyseras och förklaras utifrån ett 
kostnads- och värderesonemang. 
 
Metod: En undersökning av attityder och värderingar har genomförts med ett antal 
aktörer som identifierats. Detta har åstadkommits med en kvalitativ metod där primärdata 
inhämtats genom intervjuer samt sekundärdata från artiklar och internet.   
 
Resultat, slutsatser: Som resultat av undersökningen så har två olika synsätt 
framkommit. Dessa synsätt har olika perspektiv på vilket värde och kostnad som en 
komponentansats kommer att medföra. Genom att se förbättring av 
redovisningsinformation som grund för gemensamt värdeskapande för företagets olika 
intressenter så dras slutsatsen att det totala värdet av en komponentansats överstiger de 
kostnader som den medför. 
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1 Introduktion 
I följande kapitel ges en bakgrund för det valda forskningsområdet. Kapitlet 

beskriver de bakomliggande faktorerna som rör området. Därefter förs en diskussion 

kring problematiken och syftet med uppsatsen samt avslutningsvis redovisas de 

frågor som vi har valt att fokusera och svara på.  

 
1.1 Bakgrund till K3-regelverket 
Redovisningen har under en längre tid reglerats och utvecklats nationellt, vilket 

medfört betydande skillnader gällande länders redovisningsutformning. Då behovet 

av jämförbarhet mellan länder växte, ökade också behovet av en övergripande 

harmonisering av redovisningen. Det var med denna bakgrund som organet 

International Accounting Standards Committee (IASC) grundades.0F

1 År 2001 

genomfördes en omfattande omstrukturering och IASC ombildades till International 

Accounting Standards Board (IASB). Vid denna tidpunkt hade IASC hunnit ge ut 41 

stycken standarder med benämningen International Accounting Standards (IAS). De 

standarder som IASB nu tar fram går under samlingsnamnet International Financial 

Reporting Standards (IFRS) och kan innehållsmässigt ha baserats på tidigare utgivna 

IAS.1F

2 Syftet med IFRS har dock en direkt koppling till kapitalmarknaderna, vilket 

skapade frågor kring de företag som inte är noterade. Detta ledde till att IASB 

utformade en nytt alternativt regelverk kallad IFRS for SMEs för små och medelstora 

företag och som är en förenkling av IFRS, men bygger på samma grundläggande 

principer2F

3.  

 

                                                 
1 Marton, Lumsden, Lundqvist, Pettersson & Rimmel (2010) 
2 Marton et al. (2010) 
3 Drefeldt & Lundqvist (2010) 
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IFRS for SMEs som gavs ut av IASB 2009 är också och det regelverk som ligger till 

grund för K33F

4. Ett regelverk som håller på att utformas av det för Sverige 

normgivande organet Bokföringsnämnden (BFN). De har sedan 2004 arbetat med att 

ta fram fyra kategorier av ett förenklat och samlat regelverk för företag, K-projektet 4F

5. 

Med det så kallade K-projekt kommer all befintlig kompletterade normgivning från 

BFN att ersättas med de nya redovisningsregelverken. K3-regelverket 5F

6 som just nu 

utarbetas av BFN kommer att fungera som en betydelsefull del hos den 

kompletterande normgivningen då det anges vara det huvudsakliga regelverket för 

upprättade av årsredovisning. K3 kommer också att samla samtliga företagsformer 

under ett och samma regelverk, något som skiljer sig från K2 där separata regelverk 

har upprättats för varje företagsform. 6F

7 

Vid ett sammanträde som hölls den 8 juni år 2010 beslutades att förslaget till ett nytt 

allmänt råd med vägledning om Upprättade av årsredovisnig (K3) skulle gå ut på 

remiss 7F

8. Det som ledde till många kritiska remissvar var K3s kapitel om materiella 

anläggningstillgångar, mer specifikt, den så kallade komponentansatsen8F

9. I utkastet 

till K3 föreslås det att delar till materiella anläggningstillgångar som förbrukas på 

väsentligt olika sätt ska skrivas av över särskilda nyttjandeperioder. Därmed finns ett 

strikt krav på komponentuppdelning/komponentavskrivning på samtliga materiella 

anläggningstillgångar.9F

10 

Komponentansatsen som bland annat beskrivs RR 12 Materiella Anläggnings-

tillgångar p 24, BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar 

avsnitt 6.3 och BFN U 90:13 Redovisning av maskinanläggningar och reservdelar tar 

                                                 
4 Marton et al. (2010); Lennartsson (2012); Holmström (2012); Drefeldt & Lundqvist (2010) 
5 Marton et al. (2010); FAR (2012); Bokföringsnämnden (BFN)  (2010) 
6 Större företag som upprättar årsredovisning. Enligt ÅRL 1:3 definition ska ett större företag uppfylla 
mer än ett av följande kriterier: Medelantalet anställa ska överstiga 50, balans-omslutningen ska uppgå 
till mer än 40 miljoner kronor och nettoomsättningen ska uppgå till mer än 40 miljoner kronor.  
7 Drefeldt & Lundqvist (2010) 
8 BFN (2012) 
9 Hellman, Nordlund & Pramhäll (2011) 
10 Drefeldt & Lundqvist (2010) 
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avstamp i att väsentliga delar av en betydelsefull tillgång behöver bytas ut 

regelbundet. Dessa ska om så är möjligt, redovisas och skrivas av som separata delar 

då de har en väldigt olik nyttjandeperiod och därmed avskrivningstid än tillgången i 

övrigt, det vill säga komponentavskrivning. Komponentansatsen som också finns 

skriven i IASBs standard för IFRS for SME p 17.16 säger att: 

“If the major components of an item of property, plant and equipment have 

significantly different patterns of consumption of economic benefits, an entity shall 

allocate the initial cost of the asset to its major components and depreciate each such 

component separately over its useful life.”10F

11 

 
1.2 Problemdiskussion 
Hellman et al. anser att den nuvarande praxisen som bygger på 

prestandahöjandeansatsen är alltför missvisande och förespråkar därför 

komponentansaten, då det väsentligt skulle förbättra redovisningen 11F

12. Skillnaden 

mellan de båda ansatserna grundar sig i att komponentansatsen utgår från det skick 

som tillgången hade omedelbart före det att utgiften drabbade företaget, medan 

prestandahöjandeansatsen går tillbaka till det ursprungliga anskaffningstillfället 12F

13.  

 

 
Dock har invändningar mot komponentansatsen inkommit från olika håll och det är 

framför allt representanter för fastighetsbranschen som anser att kostnaden överstiger 

nyttan13F

14. Fastighetsbranschen är också den bransch som framförallt kommer att 

beröras, vilket kommer att påverka såväl bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltande 

företag och företag som driver sin verksamhet i egenägda lokaler14 F

15. SABO pekar på i 

sitt remissyttrande att införandet av komponentavskrivningen kommer ”kraftigt öka 
                                                 
11 IASB (2009, s. 94) 
12 Hellman, Nordlund & Pramhäll (2011) 
13 Nordlund (2010) 
14 Hellman, Nordlund & Pramhäll (2011) 
15 Lundqvist (2011) 



 

 

 

4 
 

den administrativa bördan för fastighetsföretagen”15F

16. Castellum ställer sig också 

kritiskt till förslaget och pekar också på att det skulle bli ”mycket administrativt 

betungande”16F

17. Vidare skriver Fastighetsägarna Sverige i sitt remissyttrande att: 

 

”Företag som tillämpar K3-regelverket kommer inte att få redovisa 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Det innebär att det stora flertalet 

ickenoterade fastighetsföretag skulle bli tvungna att tillämpa komponentavskrivning 

på sina fastigheter. Fastighetsägarna vill återigen understryka att den ökade kostnad 

och det merarbete som detta skulle medföra måste anses  oskälig i förhållande till 

den eventuella nytta eller mervärde som en komponentavskrivning skulle kunna 

ge.”17F

18 

 

Åsikterna kring komponentavskrivning hos fastighetsbranschen är att regeln ska tas 

bort och att det istället för ett tvingande krav ska omformuleras till en frivillig regel 

för samtliga företag, vilket är fallet idag. Det har också framförts åsikter där vissa 

anser att det ska vara tvingande för större företag och frivilligt för mindre företag. 18F

19  

 

Till följd av detta råder det delade meningar kring komponentansatsen i utkastet till  

K3:s kapitel om materiella anläggningstillgångar. Problemet som fastighetsbranschen 

pekar på är att komponentavskrivning finns med som ett krav i K3, vilket därmed 

bidrar till en kostnadsökning som överstiger det värde som komponentansatsen 

medför. Avvägningen mellan nyttan av en mer rättvisande och bättre redovisning 

samt den ökade administrativa kostnaden resulterar i ett mätproblem. Hur kan den 

nytta som skapas genom att använda sig av komponentavskrivning mätas? 

 

  

                                                 
16 Eliasson (2010, s. 1) 
17 Danielsson (2010, s. 1-2) 
18 Reinhold & Werkell (2010, s. 1) 
19 Lundqvist (2011) 
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Syftet med redovisning är att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska 

situation för dess olika intressenter samt att kostnaden inte får överstiga dess nytta. 

Var dras då gränsen för vad som är att betrakta som tillräcklig nytta i förhållande till 

dess kostnadsökning? Hur kan värdet av en rättvisande bild mätas? 

 

Detta visar på de motsatta åsikter om komponentansatsen som framkommit bland 

annat i remissvar och artiklar i tidskrifter. Där har olika aktörer givit sin syn på 

komponentavskrivning. Aktörer som har god kunskap och insyn i utkastet till K3-

regelverket.  Ämnet har även aktualiserats i och med att K3-regelverket inom en snar 

framtid ska vara klart. Ovan nämnda motsättning samt att ämnet är väldigt aktuellt 

gör att det finns ett stort intresse av att analysera problemområdet. 

 
1.3 Frågeställning 
Detta leder fram till uppsatsens forskningsfråga: 

 

• Hur väljer olika aktörer att se på komponentansatsen i utkastet till K3-

regelverket ur ett värde och kostnadsperspektiv? 

 
1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att identifiera aktörer med olika perspektiv på externredovisning 

av fastighetsförvaltande företag i Sverige och som aktivt har yttrat sig angående 

komponentansatsen i utkastet till K3-regelverket. Deras syn på komponentansatsen 

kommer att beskrivas samt analyseras och förklaras utifrån ett kostnads- och 

värderesonemang. 
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1.5 Disposition 
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2 Metod  
Detta avsnitt presenterar hur arbetet med uppsatsen har gått till. Den kvalitativa 

metod som använts ska presenteras, förklaras och motiveras. Den data som har 

använts kommer även att motiveras och diskuteras. I anslutning till detta kommer 

även att beskrivas hur aktörerna, vars åsikter ligger till grund för en stor del av 

empirikapitlet, har identifierats. 

 
2.1 Val av kvalitativ metod 
För att uppfylla studiens syfte och besvara våra problemfrågor så har en kvalitativ 

metod använts. Det innebär enligt Patel och Davidsson att fokus ligger på mjuk data, 

med tolkning som analys 19F

20. Bryman och Bell uttrycker detta som att kvalitativ 

forskning handlar mer om ord än om siffror20F

21. 

 

Denzin och Lincoln definierar kvalitativ forskning som: 

 

”… a situated activity that locates the observer in the world. Quantitative research 

consists of a set of interpretive, material practices that makes the world visible. These 

practices transform the world. They turn the world into a series of representations, 

including fieldnotes, interviews, conversations, photographs, recordings and memos 

to the self. At this level, qualitative research involves an interpretive, naturalistic 

approach to the world. This means that qualitative researchers study things in their 

natural settings, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of the 

meanings people bring to them.”21F

22 

  

  

                                                 
20 Patel och Davidsson (2003) 
21 Bryman och Bell (2005) 
22 Denzin & Lincoln (2011, s. 3) 
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Denna beskrivning stämmer väl in på den metod som använts för denna uppsats. 

Kvalitativ metod ger undersökningen möjlighet och förutsättning att visa och 

analysera de skiftande svar som intervjuerna har gett. Olika typer av 

insamlingsmetoder för kvalitativ data har använts för att på så sätt ge en bättre bild 

och analys av vårt problem. Kvalitativa intervjuer har genomförts med olika personer 

som är väl insatta i både redovisningsteori och komponentavskrivning. Det har även 

samlats in sekundärdata, främst genom internet. Denzin och Lincoln skriver ovan att 

kvalitativa forskare ofta använder sig av olika tekniker både för insamling av data och 

för analys för att skapa en bättre förstående för ämnet 22F

23. Genom vår datainsamling så 

har begreppet komponentavskrivning omvandlats till berättande ord som kan tolkas 

och analyseras för att människor ska kunna förstå och se problemet med nya ögon. 

Varje intervju har gett nya insikter och beskrivit problemet på ett nytt sätt och därmed 

tillfört något som övriga intervjuer missat. Valet av kvalitativ metod för uppsatsen 

var därmed något självklart redan från början. 

 

Jämfört med kvantitativ forskning så är kvalitativ forskning mera mångfacetterad och 

varierande. Merriam hänvisar till Lancy som liknat kvantitativ forskning vid en enda 

stor ek, och kvalitativ forskning vid en blandskog23F

24. Merriam menar dock att något 

som all kvalitativ forskning har gemensamt är synsättet att människor konstruerar 

världen de lever i genom interaktioner i den sociala världen som de delar24F

25. Ett sådant 

sätt att betrakta den sociala världen som något som konstruerats kallas 

konstruktionism25F

26. Konstruktionismen betraktar världen som konstruerad av och 

genom deltagande samarbete och samförstånd och den är alltid under ständig 

förvandling26F

27. Detta anser vi är något som i hög grad gäller för redovisningen som 

utvecklas genom gemensamma regler och praxis. Bakgrunden till uppsatsen har 

klargjort detta och resonemanget ska inte upprepas här. Denna syn på världen delas 

                                                 
23 Denzin och Lincoln (2011) 
24 Merriam (1998) 
25 Merriam (1998) 
26 Bryman & Bell (2005) 
27 Lincoln, Lynham & Guba (2011) 
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av oss och var antagligen en underliggande orsak till att kvalitativ metod valdes, då vi 

inte i förväg var insatta i kunskapsteori. 

 

Kvantitativ metod handlar enligt Bryman och Bell om mera än bara siffror och 

kvantifiering av olika begrepp27F

28. De menar att denna metod får till följd att forskaren 

har en syn på den sociala världen som ofta är objektivistisk. Med objektivism menar 

författarna att den sociala verkligheten är något som är oberoende av aktörerna och 

som ligger utanför aktörernas egen existens. Detta ontologiska synsätt får ofta till 

följd att forskaren har en positivistisk syn på kunskap. Positivism innebär enligt Patel 

och Davidsson att kunskap ska grunda sig på vad som är verkligt 28F

29. Med detta menar 

de att kunskap ska kunna uppfattas av våra sinnen. Genom att formulera hypoteser 

och sedan testa dessa empiriskt skulle positivismen göra slut på det som kallades 

pseudovetenskaper. De ger exemplet fysiken som mall och ideal för positivistismen. 

 

Hade en kvantitativ metod använts av oss i vår forskning så hade det först och främst 

varit svårt, eventuellt ogörligt, att besvara våra forskningsfrågor. Vi anser att 

användandet av en kvantitativ metod skulle ta bort alla olika nyanser av 

respondenternas syn på komponentavskrivning. Detta eftersom en kvantitativ metod 

skulle reducera respondenternas svar till siffror för att kunna användas i statistiska 

beräkningar som underlag för att hävda en sann syn på fenomenet 

komponentavskrivning. I och med att komponentavskrivning inte var obligatoriskt 

för förvaltningsfastigheter då regelverket för K3-bolag inte var klart eller hade trätt i 

kraft, så hade det dessutom varit väldigt svårt att hitta tillräckligt med respondenter 

för att generera tillräckligt med data för att de statistiska beräkningarna skulle bli 

tillförlitliga. Den arbetsinsats som skulle krävts för att hitta så många respondenter 

som behövts och sedan fått dessa att medverka ligger utanför uppsatsens tidsram. 

Sammanlagt och som konsekvens av ovan förda resonemang och argumentation så 

                                                 
28 Bryman och Bell (2005) 
29 Patel och Davidsson (2003) 
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anser vi därför att en kvantitativ metod skulle innebära en nyanslös och ”fattig” 

analys, med resultat som varit tveksamt underbyggda statistiskt sett. 

 
2.2 Relation mellan teori och forskning 
Genom att samla in data, empiri, om verkligheten så arbetar forskare enligt Patel och 

Davidsson med att skapa ny kunskap om den verklighet som studeras och denna 

empiri ska förhålla sig på något sätt till de teorier forskaren har29F

30. Här finns det två 

möjligheter att arbeta, antingen deduktivt eller induktivt. Deduktivt innebär enligt 

Bryman och Bell att forskaren utifrån sin kunskap den har inom ett område ställer 

upp hypoteser för hur något förhåller sig i verkligheten 30F

31. Sedan utför den olika tester 

genom att samla in empiri i verkligheten och undersöka hur dessa data förhåller sig 

till de hypoteser som den ställt upp. Deduktion innebär därmed teoribekräftelse, eller 

teoriförkastelse om den insamlade empirin inte stödjer teorierna. 

 

Den andra möjligheten är induktion som innebär teorigenerering. Bryman och Bell 

formulerar detta som att: ”Med ett induktivt angreppssätt är teorin resultatet av en 

forskningsinsats.”31F

32. Ett arbetssätt som enligt Dubois och Gadde är induktivt är det 

som kallas Grounded theory32F

33. Forskaren arbetar då med att samla in empiri för att 

utifrån denna kunna bygga en teori systematiskt som berättar hur verkligheten är 

förskaffad33F

34. Bryman och Bell 34F

35 menar dock att båda dessa förhållningssätt innehåller 

ett visst mått av sin motsats. Dubois och Gadde nämner i sin artikel att Strauss, som 

skrev om induktion i Grounded theory, senare vände sig emot att förutsättningslöst 

forska35F

36. Deduktion och induktion ska därför ses som ytterligheter på en löpande 

                                                 
30 Patel och Davidsson (2003) 
31 Bryman och Bell (2005) 
32 Bryman & Bell (2005, s. 25) 
33 Dubois och Gadde (2002) 
34 Dubois & Gadde (2002) 
35 Bryman och Bell (2005) 
36 Dubois och Gadde (2002) 
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skala, och inte absoluta förhållningssätt som inte får överskridas. Det finns då en 

mellanväg mellan dessa ytterligheter där forskaren fritt kan arbeta med teori och 

empiri parallellt 36F

37. Dubois och Gadde kallar detta arbetssätt för ”systematic 

combining grounded in abductive logic” 37F

38. Enligt deras artikel så ska inte empiri 

anpassas till forskarens förutbestämda modeller, utan kategorier ska få växa fram som 

ett resultat av empirin, ”theory development, rather than theory generation” 38F

39. Detta 

möjliggör en levande forskningsprocess där forskaren kan ändra riktning om det 

skulle krävas för att ge en bättre bild av verkligheten. 

 

En levande process är något som eftersträvats i arbetet med denna uppsats. 

Komponentavskrivning i sig är inget nytt, men att det aktualiserats av ett eventuellt 

tvång på komponentavskrivning för förvaltningsfastigheter gör att 

komponentavskrivning på förvaltningsfastigheter är något som inte så många är 

insatta i. Med en forskningsprocess som tillåts ändras och utvecklas under arbetets 

gång så genereras ett resultat som är bättre än vad som hade varit fallet med en 

fastställd arbetsprocess. I arbetets början avsågs att utarbeta något slags best practice 

för hur en komponentavskrivning av förvaltningsfastigheter skulle gå till. Efter en 

initial undersökning av regelverk och företag visade det sig att knappt några 

förvaltningsfastigheter använde sig av komponentavskrivning, beroende på att 

komponentavskrivning inte är obligatoriskt. Riktningen på vår undersökning 

ändrades då mot ett mer teoretiskt perspektiv på komponentavskrivning och hur det 

förhåller sig till redovisningsteori. Intervjuerna har dessutom utarbetats med öppna 

frågor för att respondenterna ska kunna ge rika svar som kan leda in på förbisedda 

spår och generera nya frågor och idéer hos oss. Efter varje intervju så har resultatet 

diskuterats och om nya frågor uppstått så har respondenten kontaktats på nytt. De nya 

frågorna har även ställts till kommande respondenter om det bedömts att 

respondenten är kvalificerad att svara på de nya frågorna. Vi anser därmed att vi 

                                                 
37 Bryman & Bell (2005) 
38 Dubois & Gadde (2002, s. 553) 
39 Dubois & Gadde, (2002, s. 559) 
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arbetat induktivt i vår forskningsprocess, i det att vår teoribildning fortlöpande vuxit 

fram och diskuterats under arbetets gång. 

 
2.3 Primärdata 
Primärdata är enligt Patel och Davidsson förstahandsrapporteringar39F

40. Det betyder att 

forskaren själv på något sätt varit involverad vid datainsamlingen. Den kan ha utfört 

intervjuer eller samlat in data via enkäter. För denna uppsats har primärdata samlats 

in genom intervjuer via telefon samt ansikte mot ansikte 

 
2.3.1 Val av respondenter 
Urval innebär enligt Merriam den process där forskaren väljer ut var den ska inhämta 

data till undersökningen40F

41. Hon menar att det finns två grundtyper av urval, 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Flyvbjerg kallar den senare typen för 

informationsorienterat urval och innebär att istället för någon form av 

slumpmässighet så väljs respondenter ut efter den information som de förväntas 

kunna bidra med41F

42. Eftersom denna studie inte har som avsikt att generalisera till en 

population så har inget behov av sannolikhetsurval funnits. Att slumpmässigt välja ut 

personer och intervjua dessa om komponentavskrivning anser vi inte skulle generera 

användbar information, då ämnet är så specialiserat att det krävs att respondenter är 

insatta i redovisning för att kunna medverka i en undersökning om ämnet. Hade 

uppsatsens urval varit slumpmässigt men begränsats till organisationer som använder 

sig av komponentavskrivning så hade urvalet kallats stratifierat urval 42F

43. Även om ett 

sådant urval hade kunnat användas för att ge svar på vissa frågor om 

                                                 
40 Patel och Davidsson (2003) 
41 Merriam (1998) 
42 Flyvbjerg (2011) 
43 Flyvbjerg (2011) 
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komponentavskrivning så hade det inte gått att ge svar på de frågor denna uppsats 

behandlar. Därför användes inte heller denna typ av urval för denna uppsats. 

 

Hartman skriver att eftersom kvalitativ forskning arbetar med en mycket mindre 

mängd respondenter så blir urvalet av desto större vikt 43F

44. Detta beror enligt honom på 

att påverkan på resultatet från varje enskild respondent ökar ju mindre mängd 

respondenter som ingår i urvalet. Flyvbjerg menar att det räcker med en enda noga 

utvald källa i urvalet för att kunna generalisera resultat till andra situationer44F

45. Dock 

så valdes fler än en respondent ut för denna uppsats. Genom att välja ut flera 

respondenter så får uppsatsen både större bredd och djup 45F

46. 

 

De aktörer som valdes ut för att ingå i vår forskningsstudie identifierades på olika 

sätt. Flertalet av våra respondenter upptäcktes genom att vara medförfattare till 

artiklar rörande K3-regelverket och komponentavskrivning. Övriga aktörer som 

också ansågs intressanta ingick i de remissinstanser som lämnade kritiska synpunkter 

på komponentansatsen till BFN. Vissa respondenter kontaktades genom lokala 

redovisningsbyråer som förmedlade vår förfrågan om intervju till en kvalificerad 

person inom organisationen. 

 

Alla respondenter valdes efter ett antagande om att de kunde tillföra många 

intressanta aspekter på problemet i uppsatsen. Detta kallar Merriam ändamålsenligt 

urval 46F

47. Detta slags urval finns i många olika varianter och flera av dessa har använts 

i denna uppsats. Det som kallas unik sampling innebär att personer väljs uteslutande 

efter de egenskaper eller kunskaper de besitter och som gör dem unika för 

undersökningen. De respondenter där direktkontakt togs valdes på detta sätt ut då det 

ansågs att deras kunskaper om ämnet var i stor grad unika. Både respondenter som är 

                                                 
44 Hartman (2004) 
45 Flyvbjerg (2011) 
46 Dubois och Gadde (2002) 
47 Merriam (1998) 
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positiva och negativa till komponentavskrivning har valts ut för intervju. Detta kan 

liknas vid det som kallas maximal variation 47F

48. Detta innebär att respondenterna 

skiljer sig åt betydligt i en dimension. Seidman menar även att detta är den 

effektivaste urvalsstrategin för undersökningar som bygger på intervjuer48F

49. I denna 

uppsats valdes respondenter ut just för att kunna visa och analysera denna skillnad. 

Vissa av respondenterna hittades genom att de rekommenderades av de personer som 

först togs kontakt med. Detta kallas för snöbollsteknik 49F

50. Detta är enligt Trost en form 

av bekvämlighetsurval 50F

51. Bekvämlighetsurval innebär att urvalet baseras på att det 

inte krävs någon större ansträngning för att hitta och välja respondenter51F

52. Även den 

intervju som genomfördes i Kalmar kan klassas som ett slags bekvämlighetsurval. 

Merriam menar att det ofta finns ett inslag av bekvämlighetsurval i varje urval, men 

att är det inte får bli den främsta orsaken till att en respondent väljs ut 52F

53. I de fall där 

snöbollsmetoden använts i urvalet till denna uppsats så har det varit personer som 

hänvisat till mer kvalificerade personer, vilket enligt vår mening bara förbättrat 

uppsatsen. 

 
2.3.2 Intervjumetod 
I de intervjuer som genomfördes för denna undersökning så användes det som kallas 

semi-strukturerad intervju53F

54. Det innebär att intervjuaren på förhand arbetar fram 

frågor som ska besvaras eller områden som ska förklaras. Den som intervjuas kan 

själv välja hur den ska svara. Detta var anledningen till att intervjuerna utformades 

semi-strukturerat. Intervjuer har även olika grad av standardisering54F

55. Med detta 

menas i vilken utsträckning som frågorna är likadana från intervju till intervju. Under 

                                                 
48 Flyvbjerg (2011); Seidman (2006); Merriam (1998) 
49 Seidman (2006) 
50 Seidman (2006) 
51 Trost (2010) 
52 Merriam (1998) 
53 Merriam (1998) 
54 Bryman & Bell (2005) 
55 Trost (2010) 
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intervjuerna för denna uppsats så användes något som skulle kunna kallas semi-

standardisering. Frågorna i den intervjuguide55F

56 som användes var likadan men 

granskades innan varje intervju för att kontrollera om någon fråga behövde ändras 

eller bytas ut baserat på de erfarenheter som tidigare intervjuer gett. Frågorna 

användes under intervjuerna till stor del som stolpar och vägledning. Om 

respondenterna själva besvarade en fråga som skulle ställas senare enligt 

intervjuguiden så ändrades ordningen om löpande under intervjuerna. Denna 

flexibilitet visades även i de fall då respondenten gav ett svar som väckte nya frågor. 

De nya frågorna ställdes då omedelbart efter respondentens svar och gav på det sättet 

många nya inblickar som annars kunde ha förbisetts. Sådana nya frågor kallas av 

Merriam för inträngningsfrågor56F

57. Detta leder till vad Dubois och Gadde kallar för 

aktiv data57F

58. Den sortens data kan inte på förhand förutsägas utan upptäcks under 

intervjun i motsats till passiv data som är det som eftersöks av intervjuaren. De slår 

fast att en väldigt aktiv intervjuare endast kan hitta passiv data, medan en mera passiv 

intervjuare krävs för att komma över aktiv data. Under intervjuerna i denna 

undersökning användes ofta tystnad och det gav ofta bra utdelning. Även Merriam 

nämner att tystnad kan användas i inträngningssyfte58F

59. 

  

Intervjuerna utformades enligt vad Patel och Davidsson kallar tratt-teknik 59F

60. Det 

innebär att de startar med öppna övergripande frågor för att senare bli mer konkreta. 

Merriam menar att svaren på de inledande öppna frågorna kommer att utgöra en 

grund för senare frågor om respondentens värderingar och åsikter60F

61. I denna 

undersökning ombads alla respondenter först presentera sig själva och därefter berätta 

allmänt om komponentavskrivning. Senare övergick intervjuerna till att handla om 

vad respondenten såg för nytta och kostnad med komponentavskrivning. I slutet av 

                                                 
56 Bilaga 9.1. 
57 Merriam (1998) 
58 Dubois och Gadde (2002) 
59 Merriam (1998) 
60 Patel och Davidsson (2003) 
61 Merriam (1998) 
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varje intervju ställdes övriga frågor som dykt upp under intervjun men som av olika 

anledningar inte ställts tidigare. Alla intervjuer avslutades med att tacka för tiden och 

respondenterna frågades om det gick bra att kontakta dem igen utifall att någon ny 

fråga väcktes. 

 
2.3.3 Inspelning 
Trost menar att det finns både fördelar och nackdelar med att spela in intervjuer61F

62. 

Till fördelarna hör att det går att transkribera intervjuerna för att kunna läsa dem och 

att det även går att lyssna igenom intervjuerna för att uppfatta nyanser som ordval 

och betoningar. Bryman och Bell skriver att vissa respondenter upplever obehag av 

att bli inspelade62F

63. Trost tycker att det tar mycket tid i anspråk att spela fram och 

tillbaka för att hitta rätt avsnitt63F

64. Alla intervjuerna i denna undersökning spelades in. 

Telefonintervjuerna genomfördes via så kallad ip-telefoni över internet och ett 

datorprogram användes för inspelning. Intervjun som genomfördes ansikte mot 

ansikte i Kalmar spelades in med inspelningsfunktion i en smartphone. Alla 

intervjuerna kunde sedan spelas upp i ett datorprogram för ljudeditering som 

effektiviserade processen med att transkribera. Då de negativa aspekterna som 

nämndes ovan på detta sätt minimerades så översteg fördelarna med inspelning av 

intervjuerna nackdelarna. 

 
  

                                                 
62 Trost (2010) 
63 Bryman och Bell (2005) 
64 Trost (2010) 
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2.4 Sekundärdata 
Sekundärkällor är alla källor som inte är primärkällor64F

65. Det innebär att den inte 

primärt framställts av forskaren för den undersökning som den utför. Ett slags 

sekundärdata är det som Merriam kallar för dokument och är allt som kan inkluderas 

i en bred definition av kommunikation65F

66. Hon menar även att fördelen med dokument 

är att datan i dessa redan är färdig. Det behövs i och med det en minimal insats av 

forskaren för att tillgodogöra sig denna, jämfört med om den skulle producera datan 

själv. I många fall, liksom i fallet med denna uppsats, kan det även vara omöjligt för 

forskaren att själv ta fram denna datan som primärdata. De sekundärdata som använts 

i denna uppsats är i formen av dokument och är Bokföringsnämndens utkast till K3-

regelverk och de remissvar som inkom som svar på detta utkast. All sekundärdata 

hämtades direkt från Bokföringsnämndens hemsida. Eftersom Bokföringsnämnden är 

ett normgivande organ som i stor grad styr Sveriges redovisningsnormer66F

67 så är de 

sekundärdata som inhämtades att betrakta som tillförlitlig. 

 
2.5 Kvalitetsaspekter i undersökningen 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som används för att bedöma kvaliteten på en 

undersökning67 F

68. Begreppen kommer ursprungligen från kvantitativ forskning68F

69. 

Forskare tvistar om huruvida begreppen bör reserveras för denna typ av forskning 

och att istället bör alternativa begrepp användas för kvalitativa undersökningar69 F

70. I 

denna uppsats kommer begreppet validitet att användas då ingen konsensus över 

alternativa begrepp finns inom forskarkåren samt att de alternativa begreppen inte 

ansetts medföra en avsevärd förbättring. Reliabilitet kommer att förklaras och ett 

alternativt synsätt kommer motiveras. 
                                                 
65 Patel & Davidsson (2003) 
66 Merriam (1998) 
67 BFN (2012) 
68 Patel & Davidsson (2003) 
69 Trost (2010) 
70 Lincoln et al. (2011); Merriam (1998); Patel & Davidsson(2003); Bryman & Bell (2005) 
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Merriam tar i sin bok upp två olika slags validitet, intern och extern, varav det först 

nämnda är en förutsättning för det sista70F

71. Hon menar att intern validitet handlar om i 

vilken utsträckning en undersökning avbildar verkligheten. Ett tips som hon ger för 

att förbättra den interna validiteten är att använda sig av det som kallas triangulering 

och som innebär att något som framkommit i undersökningen styrks med någon 

annan källa. Bara för att något på detta sätt har bekräftats av flera källor kan det inte 

automatiskt dras några allmänna generaliseringar, något som Dubois och Gadde i sin 

artikel varnar för att göra i multipla fallstudier, men som vi anser är giltigt även för 

triangulering71F

72. Undersökningens generaliserbarhet på miljöer och situationer utanför 

det som undersökts kallas för extern validitet 72F

73. Generaliserbarhet i kvalitativa studier 

är ett omtvistat ämne och forskare, ofta kvantitativt inriktade, menar att det inte går 

att generalisera enstaka fall utanför det som studerats. Flyvbjerg73 F

74 motbevisar detta i 

sin artikel med exemplet med Galileos gravitationsexperiment74F

75. Detta visar att 

urvalet i en kvalitativ studie måste vara noga genomtänkt. Detta bekräftas av Dubois 

och Gadde som skriver att “Case studies cannot build on statistical inference. They 

have to rely on analytical inference. As was discussed in the section on boundaries, 

this puts very particular demands on the ‘sampling’ procedure.” 75F

76 

 

Reliabilitet står för graden av en undersöknings replikerbarhet. Vid hög 

replikerbarhet så ska undersökningen vid en upprepning enligt samma metod ge 

samma resultat som originalundersökningen76F

77. Merriam hävdar att det är omöjligt för 

kvalitativa studier att uppvisa det som generellt kallas reliabilitet eftersom dessa 

fokuserar på den sociala verkligheten och denna verklighet är under ständig 

                                                 
71 Merriam (1998) 
72 Dubois och Gadde (2002) 
73 Merriam (1998) 
74 Flyvbjerg (2011) 
75 Galileos visade med ett noga utvalt fall att fallhastigheten är konstant och inte är beroende av 
massan hos ett objekt. 
76 Dubois och Gadde (2002, s. 559) 
77 Bryman & Bell (2006) 
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förvandling77F

78. Det resultat som därför framgått i en kvalitativ undersökning kommer 

därför inte vara detsamma vid en upprepning av undersökningen. Patel och 

Davidsson skriver att reliabilitet på detta sätt närmar sig validitetsbegreppet och är så 

närstående att kvalitativa forskare inte brukar använda begreppet reliabilitet 78F

79. 

Merriam hänvisar istället till Lincoln och Guba som hävdar att det viktiga är inte att 

samma resultat uppstår vid en replikation, utan att resultaten är en naturlig följd av de 

data som insamlats 79F

80. 

 

I denna uppsats har triangulering använts genom insamlingen av både primär- och 

sekundärdata i form av intervjuer och dokument. De svar som respondenterna gett 

under intervjuerna ger en bild av verkligheten så som de uppfattar den. I flera fall så 

stöds intervjusvaren av det som personen skrivit i artiklar eller i de remissvar som 

personen varit med och författat. Intervjupersonerna var noga utvalda och ger en god 

grund för analysen av komponentavskrivning ur ett nytta och kostnadsperspektiv då 

respondenter som är positiva eller negativa till komponentansatsen intervjuats. Detta 

gör att en generalisering av analysen är möjlig till företag som kommer att använda 

K3-regelverket. Uppsatsens analys bygger till stor del på intervjuer som genomfördes 

under april och maj 2012. Om dessa intervjuer skulle genomföras på nytt är det inte 

säkert att samma svar skulle erhållas från respondenterna. Därför uppvisar inte denna 

uppsats hög reliabilitet. Den insamlade datan från intervjuerna och dokumenten samt 

tolkningen av dessa bildar en logisk helhet. Vi anser att den analys och de resultat 

som framkommer i denna uppsats därför är trovärdiga och överensstämmande med 

respondenternas bild av verkligheten. 

  

                                                 
78 Merriam (1998) 
79 Patel och Davidsson (2003) 
80 Merriam (1998) 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer de teoretiska begrepp som har använts för att förklara 

motiven till komponentansatsen att presenteras. Dessa begrepp kommer sedan att 

ställas samman till en undersökningsmodell som förklarar sambanden mellan 

begreppen och komponentansatsen. 

 
3.1 Rättvisande bild 
Skillnaden mellan olika länders redovisningsutformning och reglering kan variera. 

Det beror på ett antal faktorer som exempelvis kultur, politik, rättsystem, sambandet 

mellan beskattning och redovisning. Något som alla redovisningssystem dock utgår 

ifrån är ett antal grundläggande principer. Svensk redovisningstradition utgår i likhet 

med flertalet länder i Europa från en modell där principerna ligger till grund för 

riktlinjerna och målen, men lämnar den detaljerade utformningen åt praxis som 

utvecklas av redovisningsprofession, normgivare och användare. I den andra 

modellen som bland annat USA tillämpar ligger istället principerna till grund för ett 

stort antal detaljerade regler. 80 F

81 Detta då redovisningsfrågor i en större utsträckning 

blivit föremål för civilrättegångar. Det har därmed legat i redovisningsbyråernas 

intresse att upprätta ett regelverk som skyddar de själva såsom sina klienter. 81F

82 

 

Den svenska redovisningen regleras alltjämt med utgångspunkt från 

redovisningsprinciperna genom olika ramlagar, vars innehåll innefattar generella 

regler som rör bokföring och redovisning. De lagar som är av betydande vikt inom 

just redovisningen är bokföringslagen (BFL 1999:1078) och årsredovisningslagen 

(ÅRL 1995:1554). Det är också utifrån dessa ramlagar och principer som olika 

auktoritativa organ ger ut rekommendationer till företag i syfte att leda dem i rätt 

riktning rörande deras arbete med redovisning och bokföring. Men ramlagarna 

                                                 
81 Grönlund, Tagesson & Öhman (2010) 
82 Smith (2006) 
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hänvisar också till två övergripande begrepp. I lägen då redovisningsprinciper står i 

konflikt med varandra används ett överordnat begrepp kallat god redovisningssed. I 

och med EU-inträdet det skrevs in ytterligare ett övergripande begrepp i ÅRL, 

nämligen rättvisande bild.82F

83 Ett begrepp som blev en övergripande princip i EGs 

redovisningsdirektiv i och med Storbritanniens inträde i EG83F

84. Dess ursprung 

kommer ur engelsk rätt och har länge använts i engelska årsredovisningar84F

85. 

 

Begreppet rättvisande bild som är en direkt översättning från engelskans ”true and 

fair view” innebär att kompletterande information som rör företaget kan lämnas i 

tilläggsupplysningarna. Rättvisande bild är således ett övergripande mål med 

upplysningar som ges till intressenter via årsredovisningen och ska hjälpa läsaren att 

inte bli vilseledd. Företaget ska med hjälp av noter och finansiella rapporter på ett 

rättvisande sätt avbilda dess nuvarande och tidigare ekonomiska ställning och 

resultat, men vad som är att betrakta som rättvisande är dock i viss mån subjektivt. 85F

86 

 

Då redovisningen kännetecknas av två väsentligt skilda redovisningstraditioner, den 

anglosaxiska (Storbritannien, Holland, Irland och USA) respektive den kontinentala 

traditionen (Länderna i Västeuropa utom Storbritannien, Holland och Irland), så har 

det också inneburit att begreppet rättvisande blivit föremål för skiftande tolkningar. 

Enligt den kontinentala tolkningen innebär rättvisande bild att redovisningens 

upprättande ska ske i enlighet med standarder och lagar, medan den anglosaxiska 

tolkningen som framförallt företräds av Storbritannien säger att det ska vara möjligt 

att avvika från standarder och lagar, om det anses tvunget för att företagets 

avbildning ska bedömas som rättvisande. 86F

87 

 

                                                 
83 Grönlund, Tagesson & Öhman (2010) 
84 Smith (2006) 
85 Edenhammar & Thorell (2009) 
86 Grönlund, Tagesson & Öhman (2010) 
87 Smith (2006) 
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Trots att EG-direktivet är gemensamt för alla medlemsstater inom EU, så skiljer sig 

implementeringen av direktivet medlemsstaterna åt 87F

88. I Sverige ska företagen 

garantera och ansvara för att rättvisande bild och god redovisningssed efterlevs i den 

principbaserade redovisningen. Intressenterna som tar del av årsredovisningen måste 

kunna lita på att årsredovisningen har blivit upprättad enligt konstens alla regler. Dels 

att den är gjord i enlighet med god redovisningssed samt att den ger en sann och 

rättvis bild av företaget.88F

89 

 

Den övergripande målsättningen som ska vara uppfylld med en årsredovisning 

upprättad i enlighet med god redovisningssed är att den ska ge en rättvis bild av 

företags resultat och ställning89F

90. Det vill säga att relevansen ska vara god hos 

redovisningen 90F

91. Vad därtill är att anse som rättvisande beror på vem användaren är, 

det förväntade informationsutbytet från företaget och dess tillvägagångssätt. Det är 

således av största vikt att det finns en vetskap om vem mottagaren är91F

92. 

 

Kravet som ibland uppkommer gällande rättvisande bild att användaren själv ska 

avgöra vad som är anses som rättvisande är en omöjlighet i den praktiska 

tillämpningen. Det som krävs av en årsredovisning för att vara rättvisande är att den 

har blivit upprättad i överenstämmelse med de allmänt accepterade 

redovisningsprinciperna, det vill säga den kompletterade normgivningen.92 F

93 

 

 

  

                                                 
88 Edenhammar & Thorell (2009) 
89 Grönlund, Tagesson & Öhman (2010) 
90 Grönlund, Tagesson & Öhman (2010) 
91 Lönnqvist (2011) 
92 Edenhammar & Thorell (2009) 
93 Edenhammar & Thorell (2009) 
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3.2 Jämförbarhet 
Jämförbarhetskriteriet har två aspekter, något som egentligen kan ses som två 

egenskaper då de enligt vissa saknar flera likheter med varandra. De två aspekterna är 

jämförbarhet mellan företag och jämförbarhet över tiden. Det senare avser det 

specifika företaget. 93F

94 

 

Kopplingen mellan relevans och jämförbarhet mellan företag är uppenbar. För att 

aktiemarknadens investerare ska kunna välja aktier utifrån olika redovisningsmått, 

exempelvis räntabilitet och soliditet, krävs det att dessa är jämförbara. 

Jämförbarhetens grundläggande betydelse är också att lika händelser och tillstånd 

skall redovisas på samma sätt. Innebörden borde således vara att, vid lika händelser, 

åtaganden och resurser, borde det summerade värdet hos respektive företag vara 

densamma hos övriga företag, en innebörd som kan tänkas vara självklar. Dock är det 

lätt att påvisa att tillgångsvärdenas normalt använda mått, i en principiell mening, inte 

uppfyller kravet jämförbarhet.  

 

Strikt menat innebär jämförbarhetskravet att händelser samt tillstånd ska redovisas på 

samma sätt. 

 

3.3 Väsentlighet 
Huruvida en utgift ska kostnadsföras direkt eller fördelas över ett antal 

redovisningsperioder avgörs av väsentlighetsprincipen. Dess definition är dock inte 

helt klart definierad, men innebär ändå att resurser av oväsentlig betydelse ska 

betraktas som förbrukade i anslutning till anskaffningen och kostnadsföras direkt. 

Detta trots att dess livslängd sträcker sig över flera år. 94F

95 Väsentlighet kan också 

                                                 
94 Smith (2006) 
95 Gröjer (2002) 
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förklaras av att informationen ska vara så pass betydelsefull att den kan ligga till 

grund för beslut. 95F

96 

 

”Endast utgifter och inkomster som uppgår till större belopp behöver periodiseras. 

Mindre utgifter kan kostnadsföras …, även om de omfattar flera perioder.”96F

97 

 
3.4 Nytta och kostnad 
Det arbete som läggs ner för att ta fram redovisningsinformation för företag 

frambringar en ekonomisk aktivitet, då det finns en kostnads- och intäktssida med i 

bilden.  Intäktssidan är värdet av de förbättrade besluten som annars inte hade tagits 

om informationen inte hade varit tillgänglig, medan kostnadssidan innefattar de 

kostnader som rör produktion, kommunikation och informationsanvändning. En 

breddad eller kvalitativt förbättrad redovisningsinformation är således inte tillräckligt 

för bättre beslutstagande. Vad som därutöver krävs är att de förbättrade beslutens 

värde överstiger den kostnad som det innebär för att vidga och förbättra 

informationen. 97F

98 

 

Kriteriet att värdet ska överstiga kostnaden är i allmänna termer lätt att formulera, 

dock ter det sig mycket svårt att konkretisera. Att uttrycka värdet av en viss 

redovisningsförändring i kronor är i sig omöjligt, även om förändringen vore 

relevant. Vad som därför måste göras är att avvägningen mellan kostnader och 

intäkter sker på mera intuitiva grunder. Ytterligare en svårighet är fördelningen av 

kostnaderna och intäkterna mellan företagets olika intressenter, då det finns en risk att 

dessa fördelas ojämnt. Företaget kan exempelvis låta kunderna och sedermera 

                                                 
96 Smith (2006) 
97 Grönlund, Tagesson & Öhman (2010, s. 24) 
98 Smith (2006) 
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konsumenterna uppbära kostnaderna för den förbättrade redovisningsinformationen 

medan fördelarna i form av förbättrade beslut tilldelas aktieägarna. 98 F

99 

 
3.5 Intressentmodellen 
Företag som bedriver någon form av affärsverksamhet i Sverige kan se olika ut 

gällande storlek, verksamhet och ägandeform. Dock finns det egenskaper och 

faktorer som de alla delar, vilket innefattar framställningen av varor eller tjänster. 

Detta medför att många intressenter kommer i indirekt eller direkt kontakt med 

företaget. Dock särskiljer sig ägarnas intresse från övriga intressenter då de på ett 

eller annat sätt bidragit med kapital i verksamheten och därmed har en förväntan om 

kapitaltillväxt på satsat kapital. Övriga intressenter som på något sätt gör affärer med 

företaget är leverantörer, finansiärer och kunder. Finansiärernas roll består i att 

tillhandahålla kapital som lånas ut till företaget medan leverantörerna bidrar med 

utrustning, komponenter eller kunskap. Kunderna utgör sedan den intressent som 

väljer att inhandla företagets utbud av varor och tjänster. Utöver nyss nämnda 

intressenter intresserar sig även samhället för företaget. Bortsett från direkta eller 

indirekta skatteintressen erbjuds företagen infrastruktur och olika sorters stöd- och 

bidragsformer.99F

100 

 

Det direkta utbytet som sker mellan företaget och de olika intressenterna pekar på en 

givande och tagande situation. Genom att bidra med någonting erhålls något i retur. 

Det kan exempelvis vara ett utbyte där den anställde erhåller lön mot utförd 

prestation och kunder som betalar för företagets tjänster eller varor. Det finns dock 

intressegrupper som visar intresse för ett företag, men där det finns en avsaknad av 

utbyte parterna emellan. Denna sort av intressenter som inte väljer att etablera en 

direkt kontakt med företaget kan exempelvis vara konkurrenter, massmedier och 

                                                 
99 Smith (2006) 
100 Grönlund, Tagesson & Öhman (2010) 
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politiska organisationer.100F

101 Företaget befinner sig således inte i ett vakuum, utan 

interagerar med sin omgivning. 

 

 

Figur 1. Intressentmodellen. 101F

102  

 
Oavsett förväntningar och behov från de olika intressenterna, så ska de mottaga 

information rörande de ekonomiska konsekvenser som är ett resultat av företagets 

affärer. Information som kommuniceras av företaget via den upprättade 

redovisningen. Dock skiljer sig kraven på redovisningen beroende på intressent och 

företagsform. Kraven är högre ställda hos aktiebolag än hos exempelvis enskilda 

firmor och handelsbolag där ägarfördelningen är mer koncentrerad. När 

ägarstrukturen inte enbart omfattar personer hos företagets ledningspositioner, så 

ställs det särskilt höga krav på redovisningen. Detta då ägarna är att anse som den 

viktigaste intressegruppen.  

Redovisningen spelar därmed en viktig roll. Dels som en kommunikationskanal, men 

också som ett sätt att tillgodose intressenterna med ekonomisk information rörande 

företagets nuvarande ställning och resultat. 102F

103 

                                                 
101 Grönlund, Tagesson & Öhman (2010) 
102 Grönlund, Tagesson & Öhman (2010, s. 15) 
103 Grönlund, Tagesson & Öhman (2010) 
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3.6 Värdestjärna 
Värde skapas av företagen genom olika aktiviteter. Enligt ett inflytelserikt synsätt så 

skapas detta i en lång rad av aktiviteter där företaget intar en viss position, och dess 

egna aktiviteter börjar med inköp och avslutas med försäljning. Denna modell kallas 

för värdekedja och lanserades av Michael Porter 1985. 103F

104 Enligt Normann och 

Ramírez så fångar inte denna bild av värdeskapande den mångfacetterade 

verkligheten ute bland dagens företag104F

105. I dagens samhälle sker inte värdeproduktion 

i en rak kedja utan den skapas genom olika handlingar som utförs samtidigt hos, och i 

interaktion mellan, olika aktörer. Detta får som resultat att produktionen av värde 

måste delas upp i en rollfördelning mellan aktörerna som samtidigt och tillsammans 

skapar värdet. Relationerna mellan alla aktörer som är inblandade avbildas av 

författarna i en stjärna. I denna så har aktörerna inte bara kontakt med de närmaste 

före och efter sig enligt en värdekedja, utan med alla andra aktörer i modellen. De 

skriver att:  

 

”Ett effektivt erbjudande är således utformat så att samtliga deltagare utför de 

uppgifter som är de rätta för dem, vilket genererar värdeskapande för båda, eller 

snarare alla, parter. Rätt aktiviteter är sådana som på effektivast möjliga sätt 

matchar, passar och/eller kompletterar de aktiviteter som de övriga aktörerna kan 

och vill utföra.”105F

106  

 

Normann ger exemplet med EF språkresor som satte samman outnyttjade resurser 

under sommaren för att skapa mervärde för alla parter106F

107. Dessa resurser var lärare 

som var lediga, tomma klassrum, barn som behövde lära sig engelska och hem i 

England som hade lediga rum för uthyrning. Detta exempel avser att förtydliga att en 

värdestjärna fungerar bättre som modell än en värdekedja. Detta hänger samman med 

                                                 
104 Bengtsson & Skärvad (2008); Normann & Ramírez (1998) 
105 Normann & Ramírez (1998) 
106 Normann & Ramírez (1994, s. 83f) 
107 Normann (2001) 
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att det är svårt att sätta alla inblandade i exemplet i en kedja med start och slut, trots 

att deras roller och intressen är klart angivna. Det framgår även klart att alla 

inblandade kan både räknas som leverantör och kund, något som även det är svårt att 

avbilda i en värdekedja, då leverantören är uppströms i kedjan och kunden är 

nedströms 107F

108.  

I citatet ovan så använder Normann och Ramírez ordet erbjudande istället för att 

använda orden vara och tjänst då de anser att det bättre återspeglar verkligheten 108F

109. 

  

“… any product or service is really the result of a complicated set of activities: 

myriad economic transactions and institutional arrangements among suppliers and 

customers, employees and managers, teams of technical and organizational 

specialists. In fact, what we usually think of as products or services are really frozen 

activities, concrete manifestations of the relationships among actors in a value-

creating system. To emphasize the way all products and services are grounded in 

activity, we prefer to call them offerings” 109F

110 

 

De anser att gränsen mellan varor och tjänster är diffus och otydlig eftersom varor 

ofta säljs med inkluderade tjänster och vice versa. Exempelvis så kan nya bilar säljas 

med fri service de första åren eller motsvarande mil. 110F

111 

 

Värdet hos erbjudanden hänger samman med värdet av de resurser som lagts ner eller 

infogats i erbjudandet när det erbjuds kunden. Därtill tillkommer ett annat värde som 

är det mervärde som skapas när ett erbjudande möjliggör för en användare att öka sitt 

värdeskapande. Denna ökning skapas genom att antingen avlasta eller möjliggöra för 

kunden. Avlastning innebär att kunden slipper utföra något som den tidigare tvingats 

göra, och möjliggörande betyder att kunden kan göra saker den inte tidigare kunnat 

eller att göra saker på bättre sätt. Graden av möjlighet för kunden att öka sitt eget 
                                                 
108 Normann & Ramírez (1998) 
109 Normann & Ramírez (1994) 
110 Normann & Ramírez (1993) 
111 Normann & Ramírez (1998) 
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värdeskapande kallas hävstångseffekten. Ju mer som erbjudandet möjliggör eller 

avlastar hos kunden desto större är denna hävstång. 111F

112 

 

”Minimipriset för ett erbjudande kommer därför att stå i relation till kostnaden för 

sammanställningen av de aktiviteter (eller delar därav) som finns lagrade i 

erbjudandet. Maximalpriset baseras på i vilken grad erbjudandet ger upphov till 

värdeskapande hos kunden.”112F

113 

 

Detta betyder att en större hävstång gör att företaget kan ta ut ett högre pris och att 

kunder kan vara beredda att betala detta högre pris, eftersom större möjliggörande 

innebär att erbjudandet upplevs som mera värdefullt. 

 
3.7 Undersökningsmodell 
Som anförts ovan så tillgodoser företagets externredovisning dess intressenters 

informationsbehov. Därmed så möjliggörs för intressenterna att utifrån redovisningen 

bedöma företagets ekonomiska ställning. Med denna information som grund så 

skapas även förutsättningar för intressenterna att interagera med varandra. 

Exempelvis så kan en finansiär godkänna ett lån till en leverantör om leverantören 

kan uppvisa ett lukrativt långtidskontrakt med ett företag som har en god ekonomisk 

ställning, enligt företagets externredovisning. Möjligheten att använda redovisningen 

innebär därför ett värde för alla intressenter.  Och ju fler intressenter som använder 

externredovisningen desto större blir det sammanlagda värdet av den. Om dessutom 

kvaliteten på företagets redovisning ökar så kommer det sammanlagda värdet öka 

ytterligare. Kvaliteten på företagets redovisning ökar om den kan uppvisa en mer 

rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Kvaliteten ökar även om 

förbättringar genomförs som ökar jämförbarheten mellan olika företag eller mellan 

                                                 
112 Normann & Ramírez (1998) 
113 Normann & Ramírez (1994, s. 89) 
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olika perioder. Men enligt tidigare avsnitt så måste kostnaden av förändringar i 

redovisningen understiga värdet av dessa för att kunna motiveras. De värden som 

aktiveras i redovisningen måste dessutom vara väsentliga, enligt 

väsentlighetsprincipen. Vad som är viktigt att komma ihåg är att det är det totala, 

sammanlagda värdet för alla intressenter som ska mätas. 

 

 

Figur 2. Undersökningsmodell. 

 

Argumentationen ovan med synsättet att värdet av externredovisningen byggs upp 

gemensamt av företaget och dess intressenter gör att intressentmodellen omvandlas 

till det som Normann och Ramírez kallar för en värdestjärna113 F

114. 

 

I fallet med externredovisning så innebär fördelning av aktiviteter att företaget, som 

ensamt har inblick i sin redovisning, blir tilldelad hela arbetet. Kostnaderna för detta 

arbete delas i mycket liten utsträckning med intressenterna då redovisningen är 

offentlig för de flesta företag. För företag som inte har offentlig redovisning så kan 

intressenten antingen kräva att få se redovisningen för att inleda samarbete med 

                                                 
114 Normann & Ramírez (1998) 
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företaget eller så kan företaget erbjuda intressenten att få se redovisningen. Värdet av 

redovisningen uppstår hos alla parter och detta innebär en diskrepans mellan nytta 

och kostnad för företagen. För att företagen ska producera detta kunderbjudande trots 

att företaget själv står för hela kostnaden så har samhället lagstiftat om att vissa 

redovisningsregler måste följas. Detta kan ses som att staten vill garantera att 

företagets intressenter får en viss miniminivå av nytta från externredovisningen. 

Dessa regler är strängare för större företag eftersom större företag har fler 

intressenter. 

 

I den undersökningsmodell som använts i denna uppsats så innebär ökad 

jämförbarhet och en mera rättvisande bild en ökad nytta av redovisningen hos 

användarna. Användarna kan genom detta fatta bättre beslut med redovisningen som 

grund och detta har möjliggjorts av förbättringarna. Detta möjliggörande innebär ett 

ökat värde för alla intressenter. Om intresset i intressentmodellen byts ut till värde så 

skapas en värdestjärna. Enligt teorin för en värdestjärna så ska alla inblandade tjäna 

på samarbetet. Som anförts ovan så är inte det fallet med redovisningen. Denna 

undersökning ska med hjälp av undersökningsmodellen analysera empirin som 

samlats in för att förklara de olika ståndpunkter som har kunnat urskiljas. 

 

 

Figur 3. Teoretisk sambandsmodell. 
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4 Normperspektivet 
Följande kapitel redogör för utkastet till BFNs K3-regelverk, upprättandet av 

årsredovisning, som ämnas trädas i kraft i juni 2012 114F

115 samt ingående beskriva 

gällande avskrivningsregler för materiella anläggningstillgångar. Syftet med kapitlet 

är att ge en presentation av den normdokumentation som hittills finns upprättat 

rörande valt ämnesområde. Redogjort underlag kommer sedan att knytas samman 

med aktörsperspektivet och vår teoretiska referensram. Detta kommer sedan att 

utgöra grunden för vår analys. 

 
 
4.1 Kategori 3 (K3) - Upprättande av årsredovisning 
Bokföringsnämnden (BFN) slutsats att det nuvarande regelverket för icke-noterade 

företag är alltför onödigt komplext var också den drivande kraften bakom arbetet att 

utforma ett förenklat regelverk för företag i Sverige115F

116. Genom att frångå systemet 

med olika regler per ämnesområde utvecklar BFN nu ett samlat regelverk för olika 

företagskategorier där basen utgörs av företagsstorlek och form 116F

117. Det finns således 

en ambition att ersätta all befintlig kompletterande normgivning från BFN som avser 

årsredovisningsfrågor samt det tidigare Redovisningsrådet rekommendationer, RR 1-

29117F

118.  Indelningen av de icke-noterade företagen görs i fyra olika kategorier, 

Kategori 1 (K1) till Kategori 4 (K4). 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Drefeldt & Lundqvist (2010) 
116 Marton et al. (2010) 
117 Marton et al. (2010); BFN (2008) 
118 Drefeldt & Lundqvist (2010); Abrahamsson, Arnell & Overud (2011) 
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Figur 4. BFNs regelverk och dess förhållande till lagstiftning och varandra. 118F

119 

 

I juni 2010 publicerades ett utkast till Kategori 3 (K3) som utgör en av de fyra  
Figur 4. Illustrering av BFNs regelverk och hur dessa förhåller sig till lagstiftningen och varandra. 119F

120 
kategorierna. Enligt utkastet ska dels de onoterade företag som inte frivilligt valt att 

tillämpa IAS-förordningen samt de företag som avslutar den löpande redovisningen 

med en årsredovisning120F

121 använda sig av K3-regelverket 121F

122. Tanken med K3 är att det 

                                                 
119 BFN (2009, s. 2) 
120 BFN (2009, s. 2) 
121 ÅRL 6 kap. 1§ 
122 Drefeldt & Lundqvist (2010) 
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ska utgöra BFNs huvudregelverk där mindre företag122F

123 frivilligt kan välja att upprätta 

årsredovisning i enlighet med reglerna i Kategori 2 (K2), vilket är en ytterligare 

förenkling jämfört med K3 123F

124. Se figur 4. K2 som har upprättade regelverk för 

separata företagsformer skiljer sig från K3 där samtliga företagsformer återfinns 

under ett och samma regelverk 124F

125.  

Det som ligger till grund för BFNs K3-regelverk är IASBs regelverk för små och 

medelstora företag, IFRS for SMEs125F

126. Rent strukturellt liknar de båda regelverken 

varandra med ett kapitel för respektive ämnesområde. BFN har rent praktiskt översatt 

IASBs regelverk till svenska, men gjort en anpassning till svensk normering och 

nationell lagstiftning. Anpassningarna är i synnerhet gjorda på grund av 

årsredovisningslagen, associationsrätten och skatterätten. 126F

127 

 

K3s omfattning är relativt stort och inrymmer 35 kapitel med tillhörande kommentar 

samt exempel. Det totala antalet sidor för BFNs utkast till K3 uppgår till dryga 230 

sidor, vilket kan komma att förändras.127F

128 Det slutgiltiga beslutet om K3 är planerat 

enligt BFN till juni 2012. Detta innebär i så fall att alla aktiebolag och ekonomiska 

föreningar måste från och med 2014 välja att antingen tillämpa K2 eller K3 då de 

nuvarande allmänna råden från BFN dras tillbaka128F

129. Se figur 5. Dock kommer 

förslagen till kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärde 

och kapitel 12 Finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till verkligt 

värde i K3 att åter skickas ut på en förnyad remiss efter sommaren 2012. Detta efter 

beslut taget vid ett sammanträde den 20 april 2012. 129F

130 

 

                                                 
123 Mindre företag är företag som inte är större företag (1 kap. 3§ ÅRL) 
124 Marton et al. (2010); BFN (2008) 
125 Drefeldt & Lundqvist (2010) 
126 FAR (2012); Drefeldt & Lundqvist (2010); Lennartsson (2012); BFN (2009) 
127 Drefeldt & Lundqvist (2010) 
128 Drefeldt & Lundqvist (2010) 
129 Drefeldt & Pramhäll (2012) 
130 BFN(2012) 
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Figur 5. Införandet av K2 och K3. 130F

131 

 
K3 är principbaserat till skillnad från K2 och kräver därmed att tillämpningen sker 

hos företagsledningen i form av bedömningar och antaganden. Om en fråga redan har 

behandlats i Årsredovisningslagen (ÅRL), är detaljerna begränsade i vissa av K3s 

kapitel. Det medför att K3 bör läsas tillsammans med ÅRL. 131F

132 

 

Värderingsreglerna i K3 är i flertalet avseenden samma som idag, där de i stor 

utsträckning liknar det som anges i RR 1-29 och BFNs allmänna råd för större 

företag.  För förvaltningsfastigheter är utgångspunkten att de ska värderas enligt 

anskaffningsprincipen. De får därmed inte redovisas till verkligt värde, men måste 

däremot lämna upplysningar om det verkliga värdet. 132F

133 

 

För att en rättvisande bild ska erhållas samt återspegla den ekonomiska innebörden, 

uttalar utkastet också att en relevant och tillförlitlig princip ska eftersträvas för 

användarna som underlag för beslut. Årsredovisningen ska dessutom vara grundad på 

försiktiga bedömningar och fullständig information. 133F

134 

                                                 
131 BFN (2008, s.3) 
132 Drefeldt & Lundqvist (2010) 
133 Drefeldt & Lundqvist (2010) 
134 Lundqvist (2011) 
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BFN har i sitt utkast till K3 föreslagit att de delar av materiella anläggningstillgångar 

som förbrukas på väsentligt olika sätt ska skrivas av över skilda nyttjandeperioder. 

Innebörden blir att anskaffningsvärdet för varje väsentlig del ska delas upp för 

respektive del/komponent. Ett restvärde ska sedan tillföras delarna/komponenterna 

som slutligen skrivs av över skilda nyttjandeperioder. 134F

135 Detta innebär att det finns ett 

krav på komponentavskrivning för samtliga materiella anläggningstillgångar. 

Komponentansatsen uttrycks i p. 17.13 s. 93 i BFNs utkast till K3 

”Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgång betydande 

delar vara väsentlig ska tillgångens anskaffningsvärde fördelas på dessa delar. Varje 

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

skrivas av som en helhet över nyttjandeperioden.” 135F

136 

 
4.2 Avskrivningar – Materiella anläggningstillgångar 
 
4.2.1 Avskrivningsfaktorer 
Om en materiell anläggningstillgång har en begränsad nyttjandeperiod så ska dessa 

skrivas av. I enlighet med matchningsprincipen ska en tillgångs anskaffningsvärde 

delas upp som en kostnad över de ekonomiska förbrukningsperioderna. Det finns 

dock vissa tillgångstyper som antas ha ett bestående värde och är därmed inte föremål 

för avskrivning. Då marktillgångar är av denna kategori, innebär det att en fastighet 

måste särskilja mellan byggnad och mark. Byggnaden är således endast föremål för 

avskrivning och ska därmed skrivas av över sin nyttjandeperiod. 136F

137 

 

Det avskrivningsbara beloppet som utgör skillnaden mellan restvärdet och 

anskaffningsvärdet är det belopp som avskrivningarna grundar sig på. Det ska på ett 

systematiskt sätt fördels över nyttjandeperioden. Det vill säga det tidsutrymme som 
                                                 
135 Lundqvist (2011) 
136 BFN (2010, s. 93) 
137 Marton et al. (2010) 
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företaget avser nyttja tillgången. Att på förhand bedöma en nyttjandeperiods längd är 

dock svårt, vilket orsakar uppskattningar baserade på tidigare erfarenheter med 

likartade tillgångstyper. Det skall också tilläggas att nyttjandeperioden inte ska 

förväxlas med teknisk eller ekonomisk livslängd som många gånger kan vara längre. 

Avseende restvärdet så kan det förekomma om en tillgång avses säljas vid 

nyttjandeperiodens slut eller om tillgången innehar ett skrotningsvärde som erhålls 

vid ett framtida avyttringsförfarande. Vidare ska det inte göras några avskrivningar 

på restvärdet då detta belopp förväntas tillfalla företaget vid en framtida 

avyttringstidpunkt. Restvärdet har också betydelse för det totala 

avskrivningsbeloppet. Ett lägre restvärde medför att avskrivningsbeloppet blir högre 

och tvärtom. Flertalet företag delar dock inställningen att restvärdet är något 

svårberäknat eller rent av obetydligt. Detta medför att de allt som oftast inte tar med 

restvärdet i sina beräkningar. Det ska vidare tilläggas att restvärden ska kunna 

bestämmas om tillgångarna betingar höga värden och kan avyttras efter användning 

mot ett erhållet belopp. I fall där en tillgångs verkliga värde är högre än det 

redovisade värdet så ska avskrivningar göras, men inte då restvärdet överstiger det 

redovisade värdet.137F

138 

 

Valet av kortare avskrivningstider gör att det belopp som belastar resultaträkningen 

varje år blir högre, men belastar företaget under en kortare period och tvärtom. I 

händelse av avvikelser mellan avskrivningstiden och nyttjandeperioden blir följden 

att resultatet kommer att belastas med antingen högre eller lägre avskrivningar. 

Avskrivningssumman blir dock totalt sett aldrig större än anskaffningsvärdet 

reducerat med eventuellt restvärde. 138 F

139 

 
  

                                                 
138 Marton et al. (2010) 
139 Marton et al. (2010) 
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4.2.2 Komponentavskrivning 
Komponentavskrivning som avskrivningsmetod innebär att en tillgång ska delas upp i 

olika så kallade komponenter. Dessa ska sedermera redovisas och skrivas av separat, 

även om förvärvet av tillgången gjordes som en enhet. Detta avser dock väsentliga 

komponenter vars anskaffningsvärde är betydande jämfört med det sammanlagda 

anskaffningsvärdet hos tillgången. Vidare uttrycks det krav på aktualiserade 

anläggningsregister samt välfungerande rutiner, då mängden värden i registren att 

hålla reda blir avsevärt fler. 139F

140 

 

”I sådant fall bör de olika delarna normalt särredovisas i ett anläggningsregister 

eller behandlas på annat sätt som ger möjlighet att lätt inhämta relevanta uppgifter, 

bl.a. som underlag för framtida bokslutsarbeten.”140F

141 

 

Beräkningsmässigt utgås det ifrån det bedömda anskaffningsvärdet, 

nyttjandeperioden och restvärdet för respektive komponent. 141F

142 Vidare exemplifieras 

och beskrivs komponentavskrivning i BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella 

anläggningstillgångar, avsnitt 6.3: 

 

”Viktiga delar av vissa tillgångar kan behöva ersättas regelbundet. Så kan t.ex. en 

masugn kräva ny inklädnad efter en viss nyttjandeperiod eller ett flygplan en ny 

inredning. Sådana delar bör, när så är möjligt, redovisas och därmed avskrivas som 

separata enheter eftersom de har en annan nyttjandeperiod och därmed 

avskrivningstid än tillgången i övrigt (komponentavskrivning). Utgiften för att ersätta 

en dylik enhet redovisas som anskaffning av en ny tillgång och eventuellt 

kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs.”142F

143 

 

                                                 
140 Marton et al. (2010) 
141 BFN U 90:13 (2012) 
142 Marton et al. (2010) 
143 BFNAR 2001:3 p. 6.3 
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Vad komponentavskrivning gör är att skapa en betydligt jämnare resultatfördelning 

över de olika perioderna. Komponentavskrivning kan också hävdas ge en bättre 

avspegling av tillgångsförbrukningen. Exempelvis genererar motorer och andra 

betydande delar i flygplan ekonomiska fördelar under olika perioder jämfört med 

flygplanet i övrigt. Detta medför att motorn som separat komponent inte kommer att 

följa planets övriga avskrivningstider. Motorn skrivs av under den tid den 

används/förbrukas, vilket också blir dess avskrivningstid. Vid eventuellt motorbyte 

redovisas utgifterna för den nyinköpta motorn som en tillgång och det möjliga 

resterande värdet på den utbytta motorn kostnadsförs. 
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5 Aktörsperspektivet 
I kapitlet som följer redovisas den insamlade empiri bestående av artiklar, 

remissyttranden och genomförda intervjuer. Kapitlets disposition tar sitt avstamp 

med en diskussion rörande fyra artiklar som har en koppling till berört 

ämnesområde. Vidare redogörs det för uttalade åsikter avseende komponentansatsen 

i K3 från fastighetsföretagens inkomna remissvar. Därefter ges det en kort 

presentation av respektive respondent som åtföljs av en intervjudiskussion uppdelat i 

olika ämnesområden. Redogjort empiriunderlag kommer sedan att knytas samman 

med normperspektivet och vår teoretiska referensram för att därefter utgöra grunden 

för vår analys. 

 
5.1 Artikeldiskussion 
 
5.1.1 Åsikter beträffande komponenttillämpning 
Bo Nordlund och Pernilla Lundqvist menar i sin artikel att det finns en uppbyggd 

problematik rörande avskrivningstider för fastigheter. Företag har en vilja till att 

skriva av byggnader på etthundra till tvåhundra år och riskerar därmed att inte följa 

årsredovisningslagen. De anser att det i sådana fall krävs underbyggda argument som 

stödjer långa avskrivningstider. Nordlund och Lundqvist förklarar att den 

procentuella avskrivningstakt som svenska fastighetsföretag skriver av med eller 

förespråkar är alldeles för låg. En avskrivningstakt på eller under en procent av 

byggnadens anskaffningsvärde är vanligt förekommande och kan medföra att de 

regler som finns skrivna i ÅRL inte efterlevs. I enlighet med ÅRL 4 kapitlet 4 § ska 

anläggningstillgångar med begränsade nyttjandeperioder skrivas av systematiskt 

under dess respektive period. Vad Nordlund och Lundqvist menar på är att det är 

svårt att försöka utreda vad som är passande nyttjandeperioder för byggnader. Det 

kan exempelvis grunda sig i geografisk placering med särskilda utsikter till 

kapacitetsutnyttjande. Likaså kan det också bero på en byggnads olika komponenter 
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med differentierade nyttjandeperioder. Nordlund och Lundqvist påpekar dock att 

byggnadens nyttjandeperiod aldrig kan understiga komponenternas vägda 

nyttjandeperiod vid förvärvstillfället, alternativt vid en senare 

nyttjandeperiodsbedömning som kan ske i anslutning till komponentbyten. Noterbart 

är att tillämpning av komponentansats eller avskrivning är inte är av betydelse i fall 

som dessa. Nordlund och Lundqvist förklarar vidare att det ofta förs argument hos 

fastighetsinnehavare där de hävdar att underhållsåtgärderna kostnadsförs i en sådan 

vida omfattning att det ger skäl för längre avskrivningstider. De anser dock utifrån 

branscherfarenhet att det är svårt att anta att så kommer att ske. 143F

144 

 

Nordlund och Lundqvist ställer sig också frågande till varför avskrivningstider ligger 

på runt en procent av byggnadens anskaffningsvärde då studier har pekat på 

avskrivningstider för byggnader på mellan 20 - 50 år. De nämner bland annat 

flerfamiljshus där avskrivningstiden i normalfallet ligger mellan 30 - 50 år och 

kontorsbyggnader i centralt belägna områden med en avskrivningstid på 20 - 25 år. 

Vad som görs enligt Nordlund och Lundqvist är att företagen hänvisar till tidigare 

börsbolags avskrivningstakter på 0,5 - 1 procent innan de övergick till IFRS. Motivet 

till detta är enligt Nordlund och Lundqvist en praxis hos en kvalitativt representativ 

krets av bokföringsskyldiga och borde därför utgöra god redovisningssed. Dock anser 

de att enbart detta är att anse som direkt felaktigt då praxis endast kan utgöra god 

redovisningssed då den ej bryter mot gällande lag. Byggnaders olika 

nyttjandeperioder kan därför inte motivera långa avskrivningstider. Att använda sig 

av låga avskrivningssatser såsom 0,5 till 1 procent på nybyggda och nyligen 

renoverade byggnader är alltså inte per automatik ett tillåtet förfarande, då det i 

flertalet fall kan strida mot ÅRL. Den ansats som de anser på ett konsistent sätt 

behandlar frågan om avskrivning över tid och som är att föredra, för att erhålla 

korrekta avskrivningssatser i tillämpningen, är komponentavskrivning. 

Utgångspunkten består i att göra en uppdelning av byggnaden i komponenter, 

                                                 
144 Nordlund & Lundqvist (2010) 
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exempelvis fasad, fönster och byggnadsstomme och sedan göra en uppskattning av 

varje komponents utgiftsandelar och bytesintervall. 144F

145 

 

Hellman et al. pekar på att det är viktigt att framhäva att bestämmelserna i 

komponentansatsen i K3 avser betydande komponenter som förbrukas på väsentligt 

olika sätt 145F

146. Själva bedömningsfrågan och tillämpningen är något som enligt dem 

sedermera blir en fråga för branschorganisationer och företag, då K3 är ett 

principbaserat regelverk och utelämnar specifika anvisningar. Frågan som därmed 

aktualiseras och är föremål för bedömning är komponentidentifieringen och den 

medföljande kostnadsaspekten. Nordlund tar bland annat upp denna frågeställning i 

sin artikel där han vidare diskuterar komponentidentifieringen i öppningsbalansen 

eller vid inköp av nya fastigheter. Nordlund menar att det idealiska är att försöka 

finna information rörande respektive komponents ursprungliga anskaffningskostnad. 

Ter sig detta inte möjligt bör en tillämpningsmetod användas som grundar sig i att 

återanskaffningskostnaden per komponent först identifieras varefter dess respektive 

livslängd sedan bestäms. 146F

147 

 

Vidare tar Nordlund upp frågan som avser bedömningen av en lämplig 

detaljeringsnivå rörande antalet komponenter.  Nordlund menar att det förutom 

troliga begränsningar i anläggningsregistret och praktiska hanteringsproblem inte 

hindrar att bli väldigt detaljerad. När de väsentligaste delarna hos bygganden väl har 

blivit identifierade kan det enligt Nordlund bli nödvändigt att klumpa ihop de mindre 

delarna till en komponent. För denna komponent ska det sedan göras avvägningar 

gällande dess avskrivningstid och avskrivningsmönster. Nordlund menar på att det är 

viktigt att de huvudsakliga syftena med reglerna uppfylls. Ett huvudsyfte som enligt 

                                                 
145 Nordlund & Lundqvist (2010) 
146 Hellman et al. (2011) 
147 Nordlund & Lundqvist (2010) 
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honom är: ”att få ett mer rimligt avskrivningsförfarande på tillgångar som består av 

olika komponenter.”147 F

148 

 

 

Figur 6. 148F

149 Komponentfördelning för bostadshyreshus över tid. 
BILD: MICHAEL SANZ  

  
 

Nordlund aktualiserar också gränsdragningen mellan komponenter och 

underhållskostnader i figur 6. Enligt honom så skiljer sig praktik och teori åt och 

skapar därmed svårhanterliga problem rent praktiskt. Huruvida komponentsynsättet 

har en direkt koppling till något som är teoretiskt värdehöjande är enligt Nordlund 

inte fallet. Enligt honom räcker det med att en åtgärds utförandetidpunkt inte infaller 

samtidigt som nyttoförbrukningen. Om det förefaller som så att nyttan av en åtgärd 

förbrukas under flera år, ska det enligt Nordlund diskuteras huruvida åtgärden ska 

klassas som en komponent.149F

150 

 

                                                 
148 Nordlund (2004, s. 1) 
149 Nordlund (2004, s. 2) 
150 Nordlund (2004) 
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”Ytterst bygger komponentsynsättet på kostnadsbaserad värdeteori vilket i sin tur 

förutsätter att kostnaden för en åtgärd motsvarar den ekonomiska nyttan av 

åtgärden, vilket faktiskt ibland kan ifrågasättas.”150F

151 

 

Nordlund pekar också på frågeställningar som är av praktiskt karaktär, exempelvis 

hur hanteringen av utbyten behandlas då dessa skiljer sig lägenheterna sinsemellan. 

Det kan exempelvis röra sig om utbyten av vitvaror och/eller ytskikt. Är det då sagt 

att några av byggnadens olika delar inte ska bedömas utgöra komponenter? Följden 

enligt Nordlund blir att utbyten antingen helt eller delvis kostandsförs direkt eller att 

partiella utrangeringar av komponenterna görs. Vidare anser Nordlund att 

komponenthanteringskravet kommer att ställa höga krav på företagens 

anläggningsregister och rutiner. Enligt Nordlund kommer det därför troligtvis att 

behöva utarbetas policys för hur olika sorters åtgärdstyper ska handhas i 

redovisningen med varierande klassificeringskriterier av åtgärderna. 151F

152 

 
5.1.2 Utvärdering och ståndpunkter avseende komponentmetoden i 
K3 
Hellman et al. menar på att den nuvarande praxisen ger en alltför missvisande bild av 

företagets ekonomiska ställning och förespråkar därför komponentavskrivning som 

enligt deras perspektiv ger en väsentligt bättre redovisning. De nämner två 

redovisningsansatser i sin artikel. Den prestandahöjande ansatsen, vilket nuvarande 

praxis bygger på och komponentansatsen. I den prestandahöjande ansatsen betraktas 

tillgången som en homogen enhet med en nyttjandeperiod och komponentutbyten 

kostnadsförs i sin helhet när de väl uppstår. I komponentansatsen däremot görs det en 

uppdelning av tillgången där varje komponent har en väsentligt olik förbrukningstakt. 

Vidare aktiveras komponentutbytena och det sker en avskrivning över respektive 

komponents nyttjandeperiod. Vad författarna menar på är att komponentansatsen ger 

                                                 
151 Nordlund (2004, s. 2) 
152 Nordlund (2004) 
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en jämnare resultatutveckling, vilket till stor del beror på aktiveringen av alla 

komponentutbytena och att de skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder. Något 

som inte är fallet med den prestandahöjande ansatsen. Nackdelen som de menar är 

fallet med den prestandahöjande ansatsen är att det sker en underskattning av 

resultatet under det år då komponentutbytet sker och en resultatöverskattning under 

övriga år, allt medan kapitalbindningen allt sämre fångas upp i balansräkningen ju 

äldre fastigheten blir. Hellman et al. anser dock att den ökade nyttan måste ställas i 

relation till de kostnader som en ansatsförändring skulle innebära. Hellman et al. 

påpekar även att det synsättet som flera av remissinstanserna har framfört är att 

avskrivningar för förvaltningsfastigheter är förhållandevis ointressant information, 

gör att valet av ansats kan anses vara av obetydlig betydelse. Med ett synsätt som 

detta är det enligt Hellman et al. förståeligt att kostnaden med komponentredovisning 

kan uppfattas överstiga nyttan.152F

153 

 

Hellman et al. belyser att den argumentation som har kommit från remissinstanserna 

gällande komponentansatsen nästan uteslutande har fokuserat kring de ökade 

kostnaderna och det merarbete som ansatsen medför, vilket bland annat innefattar 

komponentidentifiering och upprättande av avskrivningsplaner. Hellman et al. menar 

att de företag som kommer att tillämpa K3 borde rimligtvis använda sig av någon 

form av underhållningsplaner för de tilltänkta komponenterna samt att upprättandet 

av avskrivningsplaner för dessa delar ligger innanför erforderliga ramar. Hellman et 

al. anser att det trots allt handlar om ”betydande komponenter i en 

anläggningstillgång som förbrukas på väsentligt olika sätt”153F

154 och som 

fastighetsföretaget i vilket fall hade följt upp och planerat för. 154F

155 

 

  

                                                 
153 Hellman et al. (2011) 
154 Hellman et al. (2011, s. 1) 
155 Hellman et al. (2011) 
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Abrahamsson et al. som alla sitter med i Fars policygrupp för redovisning anser att 

komponentmetoden rent erfarenhetsmässigt kan vara mycket resurskrävande. Det har 

främst att göra med själva införandet, men också den löpande tillämpningen. De 

menar på att det kan ifrågasättas om kostnaden för att använda sig av 

komponentavskrivning verkligen motsvarar nyttan. Enligt Abrahamsson et al. har 

lagstiftarens förenklingsutredning som mål att minska företagens administrativa 

börda genom färre redovisningskrav. Därför föreslår de att 

komponentavskrivningsmetoden endast ska tillämpas på större företag och att det inte 

ska finnas något krav på retroaktiv tillämpning. Övergången till 

komponentavskrivning skulle därmed underlättas enligt dem. Vidare anser 

Abrahamsson et al. att kravet på komponentavskrivning inte alls ska finnas med i K3 

om BFN väljer att inte tillmötesgå förslaget om undantagsregler för mindre 

företag.155F

156 

 

Vidare framhåller Hellman et al. att det finns en oro kring komponentantalet och att 

det i sin tur ska medföra ett ökat antal avskrivningsplaner. Något som därmed skapar 

en uttrycklig vilja till vägledning hos remissinstanserna FAR och SABO. Författarna 

betonar dock att K3 är en principbaserad normgivning och att tillämpning måste ske 

hos företagen. Branschorganisationer bör enligt Hellman et al. utgöra en central roll i 

utvecklandet av praxis gällande bedömningsfrågan av vad som är att betrakta som en 

betydande komponent. Enligt författarna är införandet av komponentansatsen förenad 

med vissa kostnader, men att de till stora delar är att betrakta som engångskostnader. 

Dessa kostnader är också enligt Hellman et al. väl motiverade med tanke på den 

förhöjda nytta som ansatsen medför. 156F

157 

 

  

                                                 
156 Abrahamsson et al. (2011) 
157 Hellman et al. (2011) 
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Hellman et al. påpekar att ”det är mycket centralt att sträva mot att redovisningen, 

med rimliga krav på tillförlitlighet, ska avbilda den ekonomiska innebörden av 

företagets verksamhet så väl som möjligt”157F

158 och i jämförelse med 

komponentansatsen så riskerar således dagens praxis att vilseleda de användare som 

tar del av redovisningsinformationen.158F

159 

 
5.2 Remissyttranden 
Efter att remisstiden gått ut hade 42 remissvar inkommit till BFN med ett sidantal på 

cirka 200. Totalt hade cirka 50 remissinstanser fått tagit del av K3-remissen genom 

ett utskick av BFN. Remissen lades även ut på BFNs hemsida och det stod därmed 

fritt för var och en att lämna synpunkter. Utöver svaren från remissinstanserna inkom 

det även svar från privatpersoner och organisationer. Av totalt 42 inkomna remissvar 

hade cirka 10 stycken valt att helt avstå från att lämna synpunkter, vilket innebär att 

cirka 30 stycken remissinstanser hade arbetat med utkastet. Några meddelade bara att 

de inte fann några invändningar mot utkastet medan ett begränsat antal instanser valt 

att kommentera hela remissen. Den remissinstans som var mest kritisk och lämnade 

det mest omfattande remissvaret var FAR. 159F

160  

 

Komponentansatsen som finns med i K3s kapitel om materiella anläggningstillgångar 

var en av de delar i utkastet som utgjorde grunden för kritik hos flertalet 

remissinstanser. De som framförde mest kritik gällande denna ansats var 

fastighetsbranschen som främst pekade på att kostnaden överstiger nyttan och att den 

administrativa bördan skulle kraftigt öka i relation till den nytta som informationen 

avser att ge. Bestämmelsen kommer framförallt att beröra och påverka 
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fastighetsförvaltande företag, bostadsrättsföreningar och de företag som driver och 

äger verksamheten i egna lokaler. 160F

161 

 

Åsikterna som har förts fram rörande komponentansatsen är att den antingen ska tas 

bort helt i sin nuvarande form eller att ansatsen istället ska utgöra en frivillig 

tillämpningsregel och inte ett tvingande krav såsom det är idag. SABO skriver till 

exempel i sitt remissyttrande att: 

 

”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.”161F

162 

 

Ytterligare exempel på framförd kritik gällande komponentansatsen i utkastet till K3 

kommer ifrån Castellum, Fastighetsägarna Sverige och FAR. 

 

”Castellum ställer sig starkt kritiskt till det föreslagna kravet på 

komponentavskrivning, vad gäller fastigheter och anser att skallkravet måste tas 

bort. Fastigheter är komplexa tillgångar, bestående av en mängd olika delar. 

Införandet av komponentavskrivning skulle bli mycket administrativt betungande”162F

163 

 

”Företag som tillämpar K3-regelverket kommer inte att få redovisa 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Det innebär att det stora flertalet icke-

noterade fastighetsföretag skulle bli tvungna att tillämpa komponentavskrivning på 

                                                 
161 Lundqvist (2011); Marton et al. (2010) 
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sina fastigheter. Fastighetsägarna vill återigen understryka att den ökade kostnad 

och det merarbete som detta skulle medföra måste anses oskälig i förhållande till den 

eventuella nytta eller mervärde som en komponentavskrivning skulle kunna ge.”163F

164 

 

”Far anser att då kapitel 17 ställer krav på komponentavskrivning behövs en 

lättnadsregel avseende tillgångar som borde skrivits av enligt denna metod. Notera 

dock enligt ovan att Far anser att komponentmetod inte ska behöva tillämpas av 

mindre företag som tillämpar K3. Förslag till ny regel som bör vara frivillig är att 

uppdelning på de olika komponenterna ska ske av det redovisade värdet vid 

tidpunkten för övergång, i annat fall ska retroaktiv omräkning ske.”164 F

165 

 
5.3 Respondenters uttalanden och svar avseende 
komponentansatsen i K3 
Nedan följer en kort sammanfattad presentation av de sex respondenter vars 

kunskaper, erfarenheter och tankar har utgjort kapitelavsnittets empiriska 

forskningsunderlag. 

 

 

• Eva Törning 

Törning är redovisningsspecialist och huvudansvarig för utveckling och 

kvalitetssäkring av redovisningsfrågor hos Grant Thornton. Hon är även 

specialistledamot i FAR samt en flitigt anlitad föreläsare bland annat av 

kollegor, konkurrenter och på Lunds universitet. Hon är även författare till 

facklitteratur inom redovisning. ”Mitt liv är redovisning” – Eva Törning, 

2012-04-27 

 

  

                                                 
164 Reinhold & Werkell (2010, s. 1) 
165 FAR (2010, s. 30) 
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• Pernilla Lundqvist 

Lundqvist är redovisningsspecialist på KPMG i Göteborg och jobbar även på 

Handelshögskolan i Göteborg där hon undervisar och forskar inom 

externredovisning. Hon utbildar även revisorer, redovisningskonsulter, 

ekonomer och andra praktiker, och sitter med i FARs policygrupp för 

redovisningsfrågor. 

 

• Ulla Werkell 

Werkell arbetar på Fastighetsägarna Sverige som skattejurist och har det 

övergripande ansvaret för hantering av skattefrågor. Hon ansvarar även till 

viss del för redovisningsfrågor och har hand om den vägledning för 

årsredovisning som Fastighetsägarna Sverige tar fram varje år. Hon arbetar 

även med remissfrågor, utredningar och utbildningar.  

 

• Bo Nordlund 

Nordlund tog sin teknologie doktorsexamen inom redovisning och 

värderingsfrågor riktad mot fastighetsbranschen på Kungliga tekniska 

högskolan. Han har tidigare arbetat som ekonomichef i fastighetsbolag, 

auktoriserad revisor, fastighetsanalytiker i bank och redovisningsspecialist på 

KPMG med inriktning mot fastighetsbranschen. Idag driver han sin egen 

konsultfirma och sitter som ledamot i FARs policygrupp för 

redovisningsfrågor. 
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• Franz Lindström 

Lindström arbetar sedan tolv år på Ernst & Young i Kalmar som auktoriserad 

revisor. I sitt arbete kommer han i kontakt med många olika företag i många 

olika branscher. Han sitter med som ledamot i den nationella gruppen Ernst & 

Young Real Estate som innehåller personer med kunskap om alla möjliga 

områden som berör fastighetsbranschen, exempelvis moms- och skattefrågor 

samt transaktioner. 

 

• Peter Wallberg 

Wallberg är civilekonom och har arbetat på SABO i femton år med olika 

redovisnings- och skattefrågor. Han har bland annat varit med och arbetat 

fram branschrekommendationer för årsredovisning tillsammans med 

fastighetsägarna. Han är även den person som står bakom SABOs olika 

remissvar inom sitt kompetensområde. 

 
5.3.1 Ansatsens fördelaktiga verksamhetsaspekter 
Nordlund, som är teknologie doktor och verksam i BREC AB samt vid KTH och 

Karlstads universitet, säger i sin intervju att med dagens system så anser en del 

företag att vissa utgifter är reparationer och kostnadsför dessa omedelbart. Andra 

företag menar att samma utgifter är investeringar och lägger upp dessa på 

avskrivningsplan. Detta skapar enligt Nordlund en ”snedvidning i 

prestandarapporteringen från bolagen när de inte uppfattar … 

gränsdragningskriterierna på samma sätt” – Nordlund, 2012-05-02. Han menar 

vidare att en komponentansats skulle medföra att företagen i de väsentliga delarna av 

en tillgång skulle tillämpa en liknande praxis eftersom de skulle stå inför likartade 

problem. Denna praxis skulle innebära att olika företag lättare skulle kunna jämföras 

med varandra. Lindström som är auktoriserad revisor och verksam vid Ernst & 

Young i Kalmar, menar att även jämförbarheten mellan åren ökar med en 
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komponentansats eftersom resultaträkningen blir mera korrekt då företaget slipper 

”hack” i resultaträkningen de år som utbyten av komponenter genomförs. 

 

Många av de respondenter som intervjuades ansåg att komponentavskrivning skulle 

innebära att redovisningen gav en mer rättvisande bild av företagen. Törning, som är 

redovisningsspecialist och verksam vid Grant Thornton, uttryckte detta med att 

redovisningen kommer så nära verkligheten som möjligt i och med att delar av en 

tillgång som förslits på olika sätt i verkligheten får motsvarande värdeminskning i 

redovisningen. Hon menar även att detta leder till att redovisningen inte uppvisar 

tillfälliga ”hack” de år som utbyten av komponenter genomförs, utan istället uppvisas 

en jämnare nivå på resultatet. Denna fördel är även något som Nordlund tog upp 

under sin intervju då han tyckte att jämna resultat är mer korrekt än de ”hack” som 

orsakas av kostnadsföring av komponentutbyten. 

 

Nordlund tog även upp att företagens investeringsutgifter matchas bättre mot 

framtida nyttor än dagen praxis. Lindström menar att redovisningen bygger på att ha 

en korrekt redovisning och det innebär enligt honom att den ska spegla 

verkligenheten i företaget och i teorin så åstadkommer en komponentavskrivning 

detta. Han sa under intervjun ”Det är kanske det närmsta sanningen som man kan 

komma” - Lindström, 2012-05-07. 

 

Lundqvist, som är redovisningsspecialist och verksam vid KPMG samt 

Handelshögskolan i Göteborg, är av samma åsikt och slår fast att det som 

avskrivningar ska visa är hur en tillgång minskar i värde då den används. Hon menar 

att en komponentansats för sammansatta tillgångar är det mest logiska alternativet för 

att visa detta, eftersom olika komponenter har olika nyttjandeperioder. 

 

Werkell, som är skattejurist och verksam vid Fastighetsägarna Sverige, håller med 

om att det skulle kunna ge en mer rättvisande bild, men att det i så fall är på ett 

väldigt teoretiskt övergripande plan. En tillgång skulle enligt henne teoretiskt kunna 
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delas upp i hur många komponenter som helst, men att det måste vara möjligt för 

företagen att hantera detta i praktiken. Någon annan fördel än en mer rättvisande bild 

i teorin ser hon inte. Wallberg som är civilekonom och verksam vid SABO, anser att 

en komponentansats medför ett lite mer rättvisande bokfört värde utan att någon 

uppskrivning av värdet behöver göras. Men han påpekar även det tvetydiga i att en 

fastighet vars bokförda värde innan en renovering motsvaras av marknadsvärdet, 

måste skrivas ned efter en renovering som höjt värdet enligt komponentansatsen. På 

så sätt är komponentansatsen motsägelsefull, menar han. 
 

Nordlund menar att en komponentansats förenklar för företagen genom att underlätta 

frågan om gränsdragning mellan reperationer och komponentutbyte. Lindström har 

samma synsätt och säger att företagen skulle slippa bedömningsfrågor avseende ett 

utbyte är värdehöjande eller inte. Lundqvist ger en annan syn på argumentet att det 

ska innebära en förenkling. Hon säger att K3 är menat att vara ett förenklingsprojekt, 

men om komponentansatsen genomförs så kommer fastighetsbolagen i den juridiska 

personen att påtvingas något som kommer att innebära en större arbetsbörda. Detta 

stämmer inte väl överens med det uttalade syftet om förenkling. Törning jämför det 

system hon anser vara i bruk idag med det system en komponentansats skulle 

medföra. Hon menar att med dagens system så används en sammanvägd avskrivning. 

När en komponent byts ut så ska avskrivningen vägas ihop igen, men det görs inte av 

företagen. Om en komponentansats införs skulle det innebära att företagen inte 

behövde göra sammanvägningar efter utbyten i och med att de delar som byts ut är 

separerade och har egna avskrivningsperioder. Denna förenkling uppstår mellan det 

som företagen idag borde göra och komponentavskrivning, inte vad som idag är 

praxis bland företagen och komponentavskrivning. Därför kan det argumenteras att 

denna förenkling är hypotetisk. 

  

Frågan om huruvida nyttan och fördelarna med komponentansatsen skulle kunna 

mätas är en fråga som alla respondenter finner svår att besvara. ”Jag har svårt att se 

hur man kan mäta fördelarna med det”- Wallberg, 2012-05-15. Lindström ser ingen 
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möjlighet till att mäta vad någon tycker. Lundqvist håller med honom i den frågan om 

att nyttan såsom att skaffa högre lån, få fler kunder eller fler leverantörer är omöjlig 

att mäta. Men de direkta effekterna av komponentavskrivning går att mäta genom att 

se på ett högre alternativt lägre resultat, ”det beror på vad man menar med att mäta” 

- Lundqvist, 2012-04-30. 

 

Nordlund tycker att han personligen kan mäta nyttan som analytiker och användare 

genom att han ser att tillämpningen av utgiftsredovisning blir mer konsekvent. Men 

han menar även att detta är väldigt individuellt mellan olika användare och att det 

skulle behövas speciella intervjustudier för att ta reda på vad olika intressenter tycker. 

Törning anser att det endast är värdet för företaget som är relevant. Hon säger 

”redovisning handlar om att mäta företaget som sådant. Om du kan mäta företaget 

med större exakthet för att du använder dig av komponentavskrivning … gör ju att du 

kan mäta företaget med större exakthet och … du har större chans att ta rätt beslut” 

– Törning, 2012-04-27. Frågan om komponentavskrivningens värde för Sverige kan 

hon inte uttala sig om. 

 

Nyttan av förenklad redovisning tillfaller endast företaget själv och alla respondenter 

som nämnde förenkling som en nytta med komponentavskrivning uttryckte detta på 

likartat sätt med att företagen slipper upprepad sammanvägning, eller att företagen 

slipper svåra gränsdragningsproblem. Det är egentligen en logisk följd av att det är 

företaget själv som ansvarar för sin redovisning och eventuella förenklingar i denna 

process tillfaller därmed bara företaget. 

 

Respondenterna menar att nyttan med ökad jämförbarhet och mera rättvisande bild 

tillfaller användarna. De användare som respondenterna nämner skiljer sig åt. 

Werkell anger banker och analytiker som användare, men hon anser att dessa inte 

efterfrågar komponentavskrivning. Lindström anger förutom banker och analytiker 

även kunder och leverantörer, men hans utgångspunkt är ett antagande om att 
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komponentavskrivning ger en mer korrekt redovisning. ”Det finns ju många 

intressenter till årsredovisningen av olika anledningar och de kan ju på något sätt få 

en annan och kanske då en bättre bild”- Lindström, 2012-05-07 

 

Wallbergs åsikt är att enligt Bokföringsnämnden så är analytikerna de som har mest 

att vinna på komponentavskrivning eftersom de ska läsa årsredovisningar och 

jämföra olika bolag med varandra. Även företag som önskar jämföra sig med andra 

liknande företag kan på detta sätt få ökad nytta av en komponentansats, men detta 

förutsätter att det ökar jämförbarheten, något som han är osäker på. På frågan om 

vilka som är komponentavskrivningens intressenter så svarar han att om 

komponentavskrivningens förespråkare har rätt i det att det kommer att öka 

jämförbarheten så kommer det medföra förbättringar för alla som har med företaget 

att göra. Han nämner därvid långivare, leverantörer, analytiker, andra bostadsbolag, 

och fastighetsbolag men även ägaren själv. 

 
5.3.2 Hanterbarhet och kostnads-/definitionsproblematik 
De åsikter som har framförts rörande kritiken med komponentavskrivning skiljer sig 

åt mellan våra respondenter. Werkell ställer sig väldigt tveksam till 

komponentavskrivning då den extra arbetsbelastning och kostnadsbörda som detta 

medför kommer att blir för stor i förhållande till mervärdet.  

Wallberg pekar också på tidigare erfarenheter från företag som har använt sig av 

komponentavskrivning där de kände av en ökad administration i och med införandet. 

Företag med flertalet fastigheter i sin ägo upplevde att registret över komponenter 

blev enormt stort i samband med underhåll och renoveringar. Följden blev enligt 

Wallberg att det infann sig en känsla av ohanterlighet hos ansvariga personer. Vidare 

menar han att det kommer att krävas personalökning för att hantera alla komponenter 

i fastigheterna. Han ställer sig också frågande till om det verkligen kommer att 

innebära en förbättring jämfört med idag. Svårigheten och problemet som Werkell ser 
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beror på att få till en vettig och hanterbar situation för fastighetsföretagen. Rent 

teoretisk menar hon på att det går att dela upp fastigheten i hur många komponenter 

som helst och att finns hur många tänkbara varianter som helst. 

  

Wallberg är inne lite på samma spår, men ser också jämförbarhets- 

definitionsproblematik med komponentavskrivning. Det är dels vad som är att 

betrakta som ett komponentutbyte, hur komponentindelningen ska gå till och vilka 

livslängder de ska tilldelas. Han menar att olika fastighetsföretag kommer att göra 

olika definitionsbedömningar av vad som är att betrakta som ett komponentutbyte, 

vilket därmed kommer att leda till en jämförbarhetsproblematik företagen 

sinsemellan. Wallberg exemplifierar detta med en fastighet bestående av tio 

lägenheter. I en av lägenheterna byts köket ut, är det då att betrakta som ett 

komponentutbyte? Ska det istället betraktas som ett komponentutbyte om fem eller 

alla tio lägenheterna byter ut köket? Wallberg pekar också på omständigheter där 

företag exempelvis skulle välja att använda sig av olika procentsatser istället för ett 

visst antal. Utöver detta anser han att det gäller att definiera samma livslängd på 

ungefär likadana komponenter i olika hus för att det ska bli jämförbart. Wallberg 

menar således att det finns oerhört många förutsättningar som måste vara uppfyllda 

för att det ska bli en bättre jämförbarhet mellan olika fastighetsföretag än dagens 

rådande situation. 

  

Ytterligare ett problem som Werkell ser med komponentavskrivning är avsaknaden 

av efterfrågan hos exempelvis analytiker och banker. Intrycket som hon har fått efter 

att hört sig för, är att det finns ingen egentlig efterfrågan hos användarna och som är 

speciellt intresserade av det. Werkell ställer sig också lite frågande till BFN som 

enligt henne menar på att det finns en efterfrågan, men att de inte ens har gått ut och 

frågat de tilltänka användarna om de ser ett behov av komponentavskrivning. 
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Den stora nackdelen enligt Werkell är det oerhörda merarbete som påförs företagen 

då de har som uppgift att dela in varje fastighet i olika klasser och tidsklasser samt 

löpande hålla reda på det. Det kostar enligt henne både tid och pengar. Werkell menar 

dock på att det är svårt att bilda sig en uppfattning om exakt hur mycket det kommer 

att kosta i tid och pengar. Trots det ser de inte hur det skulle kunna generera ett 

mervärde. Ett mervärde som enligt Werkell inte kommer att bidra till att intressenter 

såsom ägare och långivare ges en bättre uppfattning om bolagets ställning eller 

fastigheter sett mot vad det kostar. 

 

Törning däremot anser sig ha väldigt lite förståelse för den kritik som de olika 

remissinstanserna riktar mot komponentansatsen. Hon menar att fastighetsbranschen i 

princip tycker att komponentavskrivning är bra att ha, men dock inte på fastigheter. 

Att fastighetsbranschen skulle vara så unik har hon lite svårt att se. Enligt henne är 

det en partsinlaga från fastighetsbranschen där de har bestämt sig för att de inte vill 

ha komponentavskrivning. Med bakgrund från en artikel skriven av Bo Nordlund och 

Pernilla Lundqvist i Balans nr 10 2010165F

166 vill hon peka på att de är lite ute på hal is. 

För vad fastighetsföretagen avser att göra enligt henne är att fortsätta med 50-åriga 

avskrivningar utan att göra en omvärdering. 

  

De nackdelar som Nordlund anser sig se med komponentavskrivning ligger i en mer 

omfattade administration i och med att komponenterna behöver redovisas var för sig i 

ett anläggningsregister. Detta avser bland annat bedömning av nyttjandeperioderna 

för enskilda komponenter vilket enligt Nordlund inte är det värsta eller det svåraste. 

Nordlund menar också att det ibland behövs göras bedömningar av delar som ska 

utrangeras och kostnadsföras i samband med byte av komponenter samt i viss mån 

bedöma vad som är en betydande komponent. Gränsdragningsfrågorna av vad som är 

att betrakta som komponenter är enligt Nordlund också ett merarbete. På det stora 

hela anser sig Nordlund se flertalet bedömningsmoment som pekar på en mer 

                                                 
166 Nordlund & Lundqvist (2010) 
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omfattande administrativ börda för att sköta komponentavskrivningsmodeller i 

företag, vilket särskilt tydliggörs när det rör sig om flera enheter. 

 

Lindström delar Nordlunds åsikter i att nackdelarna med komponentavskrivning 

främst kommer att avspeglas i det administrativa arbetet. Han menar också att det 

kommer att kräva resurser och kostnader för att hålla koll på alla komponenter, då det 

enligt honom är otroligt mycket mer detaljerat. Detta är dock en åsikt som inte delas 

av Törning. Törning anser sig inte kunna se någon förhöjd administrativ kostnad då 

allting finns inregistrerat i ett anläggningsregister. Törning förklarar att 

anläggningsregistret som utgör stödet för avskrivningar räknar därmed allt som oftast 

själv ut avskrivningarna. Nackdelen enligt Törning är det merarbete som uppkommer 

vid förvärvet av tillgången. Ett merarbete som kräver att det verkligen funderas kring 

de olika delarnas nyttjandeperioder. Dock påpekar Törning att det väldigt ofta bara 

avser större anläggningar. 

 

Lundqvist menar på att fastighetsbolagen själva tycker att komponentavskrivning är 

en arbetsbörda, medan BFN hävdar tvärtom. Att fastighetsbolagen ser det som en 

arbetsbörda kan hon ur ett logiskt perspektiv hålla med om då det krävs ett merarbete 

rent kontrollmässigt. Hon förklarar vidare att det är beroende på om det gäller en eller 

flera fastigheter. Avser det en fastighet är det enligt henne säkerligen inga problem, 

men rör det sig om flera fastigheter med tillhörande anläggningsregister är situationen 

annorlunda. Det rör sig då om mer omfattande anläggningsregister avseende kontroll 

och utrangering.  Det kan exempelvis vara som så att någonting går sönder och 

hyresgästen kontaktar förvaltaren som därefter byter ut delen. För vissa delar ska det 

bland annat finnas ett investeringsbeslut som ska föras in i redovisningen. Oavsett om 

det ska kostnadsföras eller aktiveras måste kontrollen finnas med. Följden enligt 

Lundqvist blir en typ av internkontroll som av många då kan uppfattas som jobbig, 

men många hävdar att kostnaden överstiger nyttan. 
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Nordlund menar på att han har en viss förståelse för den kritik som de olika 

remissinstanserna riktar mot komponentansatsen. Dock menar han att kostnaden och 

nyttan alltid måste vägas mot varandra, vilket i detta fallet ter sig svårt då det inte går 

att ha några mätningar. Nordlund menar på att det är svårt att exakt säga vad nyttan 

och kostnaden är i kronor och som därmed leder till bedömningar och avvägningar. 

Mot denna bakgrund anser sig Nordlund också ha en viss förståelse för att 

komponentansatsen innebär ett merarbete, men han framhåller även att byggnader 

tillhör en tillgångskategori som inte lämpar sig väl med den äldre ansatsen. En ansats 

som han kallar för prestandahöjandeansatsen och som i slutändan kan leda till inget 

värde finns kvar i balansräkningen, utan allting är kostnadsfört. Resultatet blir enligt 

Nordlund en sammansatt tillgång som mycket väl kan generera framtida nytta, men 

upptar inget värde i balansräkningen. En redovisning som därmed inte ter sig bra åt 

vartdera hållet. 
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6 Analys 
I detta kapitel kommer en analys av den insamlade empirin att genomföras med hjälp 

utav den teoretiska referensramen som tidigare presenterats. Kapitlet börjar med 

analys av normperspektivet för att sedan följas av aktörsperspektivet där 

empirikällorna remissinstanser, artiklar och respondenter analyseras i tur och 

ordning. All insamlad empiri kommer därigenom att knytas ihop med teorikapitlet. 

 
6.1 Normperspektivet 
Bokföringsnämndens avsikt med K3-regelverket var att förenkla redovisningen för 

företag i Sverige då de tidigare normerna ansågs alltför komplexa och invecklade. 

Det utgjorde grunden för utformingen av K3-regelverket som kommer gälla för större 

företag. I och med införandet kommer all befintlig normgivning att avvecklas, vilket 

kan ställa höga krav på ett väl utarbetat regelverk. BFN har föreslagit att materiella 

anläggningstillgångar som förbrukas på väsentligt olika sätt ska delas upp i 

komponenter även om tillgången anskaffades som en enhet. Detta medför att det 

kommer att finnas ett krav på komponentavskrivning i K3 för samtliga materiella 

anläggningstillgångar. Avsikten med komponentansatsen är att på ett bättre sätt 

redovisa tillgångsmassan i balansräkningen. Då komponentansatsen inte anger i detalj 

hur företaget ska bryta ner sina tillgångar i komponenter är det upp till företagen 

själva att bedöma vad är att anse som en betydande komponent. Denna 

bedömningsaspekt kan medföra en kostnad för företagen.  
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6.2 Aktörsperspektivet 
 
6.2.1 Analys av artikeldiskussionen 
Artiklarna som belyser komponentavskrivning och komponentansatsen i K3 tar upp 

flera olika fördelar. De belyser komponentavskrivning med bakgrund mot den metod 

som används idag och som de kallar prestandahöjandeansatsen. Denna ansats skriver 

av tillgången som en enda enhet, samt kostnadsför utförda reparationer. Det ger som 

slutresultat enligt Nordlund att företaget har en tillgång som är helt avskriven i 

balansräkningen men som ändå genererar intäkter. Avkastningen på det kapital som 

upptas i balansräkningen ökar därigenom enligt denna metod, vilket anses 

missvisande. De tar även upp frågan om väldigt långa avskrivningstider kan 

motiveras med att det är praxis inom branschen. De besvarar frågan nekande och 

anser att det i vissa fall till och med kan anses bryta mot årsredovisningslagen.  

 

Lösningen på detta problem blir enligt artikelförfattarna att införa en 

komponentansats, där utförda renoveringar aktiveras i balansräkningen. De 

eventuella restvärden som finns kvar på den delen som renoverats utrangeras ur 

balansräkningen och belastar resultatet. Med prestandahöjandeansatsen så är 

resultatet överskattat de år som inga förbättringsåtgärder genomförs. De år som 

renoveringar utförs så uppkommer ett ”hack” i resultatet, eftersom hela utgiften 

kostnadsförs direkt. Genom detta anser artikelförfattarna att redovisning med 

komponentansats är mera rättvisande eftersom den erbjuder ett jämnare resultat och 

mera korrekt balansräkning.  
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Artikelförfattarna försöker bevisa i sina artiklar att värdet med komponentavskrivning 

är en bättre redovisning. De gör så utifrån ett teoretiskt perspektiv även om Nordlund 

skriver att en komponentansats kan få praktiskt svårhanterliga problem, när 

principerna ska omsättas praktiskt. Artikelförfattarna påpekar att det är 

ekonomiredovisningens syfte att på ett så bra sätt som möjligt avbilda ett företag. 

Detta innebär att ju bättre bild som redovisningen ger av företaget, desto större värde 

för alla användarna, vare sig det är företaget själv eller externa intressenter.  

 

Alla artikelförfattare är positiva till införandet av en komponentansats i K3, även om 

vissa vill ha en begränsning av den för mindre företag. En anledning till att de 

förespråkar komponentavskrivning är att det är redovisningsteoretiskt tilltalande, och 

att artikelförfattarna är redovisningsteoretiker. Vi ser inte att dessa skulle ha något 

direkt personligt att vinna på införandet och därför anser vi inte att de kan räknas som 

partiska. Dock så kan de se problemen som små eftersom kostnaderna med införandet 

inte drabbar de själva.  

 

Utöver de positiva värdeaspekterna tar artikelförfattarna även upp frågeställningar 

som rör de problem och kostnader som kan hänföras till komponentansatsen. Vad 

samtliga artiklar belyser är relationen mellan kostnader och nytta. Enligt några av 

artikelförfattarna så kan komponentavskrivning enligt erfarenhet vara väldigt 

resurskrävande. De pekar främst på själva införandet samt den löpande tillämpningen 

som bidragande faktorer till kostnadsökningar. Det inbegriper bland annat en oro 

över ett ökat antal komponenter och därigenom ett ökat antal avskrivningsplaner. 

Vidare tar dem upp de krav som en komponentansats kommer att innebära. Krav som 

innebär högre ställda krav på anläggningsregister, rutiner och policys. Utöver detta 

pekar de också på den bedömningsosäkerhet som existerar hos flertalet 

remissinstanser. Det innefattar bland annat komponentidentifieringen och den 

ständigt aktualiserade frågan som rör kostnadsaspekten. 
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Något som allmänt tas upp till diskussion i artiklarna är svårigheten att försöka utreda 

vad som är att betrakta som passande nyttjandeperioder för byggnader. De nämner 

bland annat geografisk placering och en byggnads komponenter med differentierade 

nyttjandeperioder som svårutredda frågeställningar. Därutöver behandlas också 

frågor som rör avskrivningstider där det enligt artikelförfattarna saknas logiska 

samband.  

 

Precis som nämndes tidigare så kan praktiken och teorin skapa svårhanterliga 

problem rent praktiskt. Likaså pekas det på praktiska karaktärsfrågeställningar, såsom 

behandling av utbyten då det uppstår skillnader. Det finns således enligt samtliga 

artiklar svårbedömda frågeställningar som inte enhälligt talar för endera parten.  

 
6.2.2 Analys av remissyttranden 
Utkastet till regelverk skickades till 50 remissinstanser. Utöver dessa så lästes 

utkastet av uppskattningsvis ett stort antal intresserade. Bokföringsnämnden fick in 

42 svar varav ca 30 svarade på olika delar i utkastet och 10 avstod från att yttra sig. 

De åsikter som nämndes i remissyttrandena var kritiska till komponentansatsen och 

inget yttrande nämnde fördelar med eller värde av en komponentansats. Förklaringen 

till detta är att remissinstanser och övriga berörda av K3-regelverket bara lämnat 

yttranden över saker de önskat få ändrat.  Den kritik som remissinstanserna däremot 

lämnade avseende komponentansatsen i K3-regelverket fokuserade nästan 

uteslutande på den ökade administrativa kostnadsbördan som skulle drabba 

fastighetsföretagen. Enligt instanserna kommer de kraftigt ökade kostnaderna inte att 

stå i relation till den nytta som komponentavskrivningen avser att ge, vilket gör att de 

ifrågasätter rimligheten med att implementera komponentansatsen i regelverket. De 

pekar bland annat på den hanteringsproblematik som uppstår i samband med den 

ökade mängden komponenter. Kostnaden att hantera denna informationsmängd 

kommer enligt dem att bidra till ett ökat merarbete och merkostnad. För att 
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underbygga deras argument lyfter de också fram att en byggnads tillgångsmassa är 

relativt komplext.  

 

Då flera av remissinstanserna företrädda av fastighetsbolag är så pass kritiska till 

komponentavskrivning är det enligt dem önskvärt att kravet tas bort i sin helhet. 

Alternativt att det förs in undantagsregler för mindre företag och lättnadsregler 

rörande tillgångar som borde skrivits av. 

  
6.2.3 Analys av respondenterna 
I de intervjuer som genomfördes för denna undersökning så framkom en i stort sett 

samstämmig bild om vilka fördelar en komponentansats kan medföra. Huruvida de 

faktiskt skulle inträffa i praktiken som en följd av ett införande i det kommande 

regelverket var dock omtvistat. Flera utav respondenterna tog upp den ökade 

jämförbarheten som ett införande skulle innebära. Nordlund ansåg att en 

komponentansats skulle göra gränsdragningen mellan reparation och underhåll 

tydligare för företagen och de skulle genom detta få en liknande redovisning. 

Jämförbarheten mellan företag skulle på därigenom öka men även jämförbarheten 

mellan olika perioder skulle öka om tillfälliga ”hack” i resultaträkningen under 

perioder med stora renoveringsutgifter kunde undvikas, tyckte Lindström. 

 

I och med att företagen skulle slippa problematiska gränsdragningsfrågor och 

bedömningar så skulle en komponentansats medföra en förenkling av redovisningen 

enligt Lindström och Nordlund. Ofta så har det framkommit åsikter om att 

komponentavskrivningen medför ökad arbetsbörda genom det stora och med tiden 

ökande antalet komponenter som ska hållas reda på i anläggningsregistret. De 

förenklingar som framkommit ovan innebär då en lättnad på den totala arbetsbördan 

med komponentansatsen i företagen.  
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En annan fördel som nämndes var att redovisningen skulle med 

komponentavskrivning ge en mer rättvisande bild av företaget. Både Lindström och 

Törning menade att komponentavskrivning kommer så nära verklighetens successiva 

förbrukning av en tillgång som möjligt. Lundqvist instämmer i detta då hon säger att 

en avskrivning ska visa tillgångars värdeminskning. Eftersom vissa komplexa 

tillgångar egentligen kan anses bestå av olika delar och dessa delar faktiskt byts ut så 

kan vi hålla med om att en komponentansats i detta avseende avbildar verkligheten på 

ett tydligt sätt.  

 

Externredovisningen är till för att tillfredsställa intressenternas behov av information 

om företagets ekonomiska verklighet. Därför så är det logiskt att värdet av förbättrad 

redovisning tillfaller dessa intressenter. Det som är noterbart är att företaget bara får 

en del av nyttan och värdet, men belastas med större delen av kostnaden för 

förbättringsåtgärderna. Wallberg och Lindström menade på att kostnaderna i 

slutänden kommer att läggas på kunderna. Kunderna är en av intressenterna i 

modellen och genom denna kostnadsöverföring så skulle skillnaden mellan företag 

och intressenter av det upplevda värdet och kostnaden av komponentansats att 

minska.  

 

I fallet med nyttan av förenkling av arbetet med bedömningar och gränsdragningar så 

tillfaller denna nytta endast företaget. Den har inget direkt samband med förbättrad 

kvalitet på redovisningen, utan innebär en arbetsavlastning för företaget. Den måste 

trots det räknas in i den totala nyttan som ska jämföras med de totala kostnaderna vid 

en motivering av om komponentansatsen ska införas i K3-regelverket.  

 

Dessa nyttor är inte obestridda. Flera respondenter har ansett att nyttan med en 

komponentansats är teoretisk och att det inte kommer att innebära någon väsentlig 

skillnad mot det system som används idag. Wallberg menade att den enda skillnaden 

är att företaget ska hålla reda på alla komponenter i ett anläggningsregister. Den 
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ökning av arbete som detta medför kommer i sin tur medföra en kostnadsökning, 

vilket enligt Wallberg gjort att företag som tidigare använt komponentavskrivning 

övergivit ansatsen. Men han håller med om att framstegen i informationsteknologi 

eventuellt kan minska dessa kostnader. Törning är övertygad om att effektiva system 

kommer att minska den arbetsbelastning som anses oundvikliga med 

komponentansats då hon menar att anläggningsregister själv räknar ut alla 

avskrivningar så fort en komponent lagts in i systemet.  

 

Något som bör noteras är att det inte är komponentavskrivningen i sig som genererar 

värde till användarna. Istället är det de effekter som komponentansatsen medför som 

vi kallar ”nyttor” såsom mera rättvisande bild eller ökad jämförbarhet i redovisningen 

som innebär ökat värde. Detta anser vi är en förklaring till det som Werkell ansåg, 

nämligen att det saknas efterfrågan på komponentansats bland användarna. Hade 

dessa användare tillfrågats om intresse av en komponentansats hade svaren 

antagligen i stor grad skiljt sig från svaren på frågan om de önskade ökad 

jämförbarhet eller mera rättvisande bild hos redovisningen.  

 

Bland de börsnoterade förvaltningsfastighetsföretagen finns enligt respondenterna 

inget företag som i dagsläget tillämpar komponentavskrivning på 

förvaltningsfastigheter. Detta beror på att de i koncernredovisningen kan redovisa 

fastigheter till verkligt värde och slipper därmed komponentavskrivning. Om K3-

regelverket skulle införa en komponentansats skulle det få till följd att de 

börsnoterade företagen skulle tvingas till komponentavskrivning i de enskilda 

juridiska personerna i koncernen, samtidigt som koncernen redovisar fastigheterna till 

verkligt värde. Alla analytiker och andra intressenter ägnar störst intresse åt 

koncernredovisningen och fäster inte stort intresse vid redovisningen för de enskilda 

juridiska personerna. Detta leder till att nyttan med komponentavskrivning minskar 

för dessa bolags intressenter.  
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En annan situation som även det kan minska värdet av nyttan med en 

komponentansats belystes av Wallberg. Han menade att om en fastighet utförde 

komponentbyten som höjde det bokförda värdet över marknadsvärdet så var företaget 

tvungen att skriva ned värdet på fastigheten. Det betyder att resurser spenderas på att 

lägga upp komponenter i ett anläggningsregister, för att värdet av komponentutbytet 

skrivs ned. Detta passar inte in i syftet att ge en bättre bild av företagets ekonomiska 

situation och nyttan överstiger säkerligen inte kostnaderna i detta fall. 

 

Mot detta talar att K3-regelverket ska vara ett enhetligt, principbaserat regelverk. Det 

finns ingen skillnad mellan företag vad gäller de grundläggande reglerna i K3 och 

ingen skillnad görs heller i värderingsreglerna. Detta borde innebära att börsnoterade 

företag kommer att behöva redovisa komponenter i juridisk person vid ett eventuellt 

införande av komponentansats i K3-regelverket, eftersom ingen skillnad skulle göras 

mellan bolag i en koncern och bolag som inte tillhör någon koncern. Det skulle även 

innebära att vissa tillgångar kommer att skrivas upp vid komponentutbyte för att 

sedan direkt skrivas ned igen. Detta beroende på att ingen skillnad skulle göras 

mellan företagen. 

 

Ett av flera problem som flertalet av våra respondenter belyser är den merkostnad 

som uppstår i samband med en ökad administration. Detta är något som Wallberg, 

Nordlund och Lindström vidhåller. De pekar bland annat på den ökade mängd värden 

som ska föras in i anläggningsregistret. Wallberg instämmer och hänvisar till tidigare 

erfarenhet från företag där de upplevde en ohanterlig komponentmängd i registren. 

Det är med denna bakgrund som han anser att det kommer att krävas personalökning 

för att kunna hantera alla komponenter i fastigheterna. Nordlund menar på att det 

bland annat avser bedömning av nyttjandeperioderna för enskilda komponenter. Dock 

menar Nordlund att det inte är det värsta eller det svåraste.  
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Werkell som anser att komponentavskrivning kommer innebära ett oerhört merarbete 

med att dela upp fastigheten i olika klasser, ser ytterligare ett problem med 

komponentavskrivningen. Med detta så syftar hon på avsaknaden av efterfrågan hos 

analytiker, banker och andra intressenter. Hon menar alltså att efterfrågan saknas hos 

användarna. Därtill är hon också något förbryllad över att BFN pekar på en 

efterfrågan som saknar grund då flertalet intressenter inte är tillfrågade. Törning vars 

åsikter skiljer sig åt från övriga respondenter i denna fråga har liten förståelse för den 

kritik mot komponentansatsen som har framförts av remissinstanserna.  

 

Enligt henne tycker fastighetsbranschen att komponentavskrivning är en bra princip 

men att den inte bör appliceras på fastigheter. Den särställning som 

fastighetsbranschen anser sig ha har dock Törning liten förståelse för. Nordlund har 

en viss förståelse för remissinstansernas riktade kritik mot komponentansatsen. Dock 

framhåller han att nytta och kostnad alltid måste vägas mot varandra. Han tilläggar att 

det kan te sig svårt då det inte går att mäta och tillägger att det är svårt att på ett exakt 

sätt säga vad resultatet kommer att bli i kronor räknat.  

 

Flertalet av våra respondenter delar åsikten att komponentavskrivning kommer att 

medföra merarbete rent administrativt. Vi anser att det finns grund för deras kritik 

eftersom komponentavskrivningen kommer medföra en ökad mängd värden i 

anläggningsregistren. Dock ser vi inte hur det ska kunna påverka mindre aktörer. För 

företag med ett stort fastighetsinnehav kommer det däremot enligt vår åsikt krävas 

ytterligare resurser.  
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Enligt vår undersökningsmodell så kommer komponentansatsen att skapa värde i 

form av rättvisande bild och jämförbarhet. Detta värde är också något som Peter 

Wallberg instämmer med. Komponentansatsen kommer enligt 

undersökningsmodellen även medföra en kostnad som samtliga respondenter ser sig 

kunna se med införandet av ansatsen. Kostnadsaspekten är också det som gett upphov 

till mest kritik. Vi anser att detta beror på att de utgår ifrån företagens perspektiv. 

Företagen ser komponentansatsens kostnader men ser även att nyttan med ökad 

kvalitet på redovisning inte tillfaller företaget. Företaget producerar annorlunda 

uttryckt värde för andra utan att få betalt för de ökande kostnader som detta medför. 

En negativ inställning till sådana förändringar är därför enligt oss helt naturlig och 

logisk. Detta är oavsett vilka och hur stora nyttorna med förbättrad externredovisning 

är, eftersom extermredovisningens nytta tillfaller externa intressenter och kostnaderna 

belastar företaget så kommer kostnaderna alltid överstiga nyttan ur företagens 

perspektiv. 
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7 Slutsats 
I följande kapitel kommer vi att uppfylla uppsatsen syfte genom att presentera de 

slutsatser och tankar som funnits kring vår forskningsfråga. Vi kommer att 

presentera de två synsätt på komponentansatsen som vi anser är beroende på ur 

vilket perspektiv som ansatsen bedöms. Vidare kommer som ett resultat av vår 

forskning, att ges förslag till vidare forskning. 

 

 

Vi har i och med vår forskningsstudie observerat den institutionaliseringsprocess som 

aktualiserar komponentansatsens kommande betydelse i K3. I denna 

formningsprocess noterar vi aktörerna som genom sina erfarenheter, möjligheter och 

begränsningar påverkar normernas utveckling och form. Detta sker samtidigt som 

normerna styr agerandet. Vi bevittnar därmed en cirkulär formningsprocess.  

Normerna är en trögrörlig struktur som stödjer människors beteende mer eller mindre 

medvetet, men samtidigt så kan aktörernas praktiska handlingar komma att förändras 

av normerna. Nya synsätt och uppfattningar sätter press på inarbetade regelsystem 

och normer, vilket skapar ett utrymme för åsiktsskiljaktigheter. Sett ur ett teoretisk 

och praktiskt synsätt skiljer sig åsikterna åt hos våra aktörer gällande inställningen till 

komponentansatsen. Praktikerna som hänförs till fastighetsrepresentanterna i vår 

studie väljer att fokusera kring de ökade kostnader som de anser komponentansatsen 

medför. Teoretikerna däremot som utgörs av representanter från 

redovisningsbranschen väljer att fokusera på betydelsen av att redovisningen ska 

spegla en rättvis bild av företagets ekonomiska ställning och ge ett rimligt 

avskrivningsförfarande över tid. Det finns således meningsskiljaktigheter kring vad 

som är att betrakta som väsentlighet ur ett prioriteringsperspektiv. 
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7.1 Komponentansatsen i ett kostnadsresonemang 
Studien har vidare observerat att synen på kostnadsproblematiken överlag delas av 

samtliga respondenter. Särskilt diskuteras den eventuellt ökade administrativa 

kostnaden som det kommer att innebära med en ökad mängd värden i 

anläggningsregistret. Därtill fokuseras det också kring bedömningsaspekter rörande 

utbyten och komponentidentifiering. I vilken utsträckning det kommer att påverka 

företagets kostnadssituation råder det dock delade meningar om. Förklaringen ligger i 

de olika aktörernas synsätt avseende tillämpningen. Vi anser att en tillämpning av 

väsentlighetsprincipen särskiljer vilka delar av en tillgång som ska utrangeras 

respektive kostnadsföras. Det är också vår uppfattning att en praxis bör utarbetas 

bland fastighetsföretagen då K3 är ett principbaserat regelverk och överlåter 

tillämpningen till företagen. Det kommer att minska fastighetsföretagens arbete i 

bedömningsfrågor samt upprätthålla en jämförbarhet bland företag i juridisk person. 

 

 

 

Figur 7. Utbytet av kostnad och nytta mellan företaget och dess intressenter. 
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Tillfrågade aktörer som företrädde fastighetsföretagen pekade också på den 

kostnadsförskjutning som enligt dem till stora delar hänförs till företagen och inte till 

dess intressenter. Se figur 7. Vi instämmer till viss del med de argument och åsikter 

som omgärdar denna inställning. Dock vill vi peka på att ett företags kostnader i 

slutändan vanligtvis överförs till kund och sålunda faller en del av de argument som 

rör denna fråga.  

 

 

7.2 Komponentansatsen i ett värderesonemang 
Studien har också valt att närmare studera vilka värderesonemang som omger K3s 

komponentansats. Som en följd av detta har observerats att värdediskussionen hänför 

sig främst till de respondenter som har en direkt koppling till redovisningsbranschen. 

Argumenten som fördes fram från dessa är att ansatsen ger upphov till ett mer 

passande avskrivningsförfarande och därmed behandlar avskrivningsfrågan bättre 

över tid. Aktörerna förklarar det hela med en jämnare resultatfördelning mot 

nuvarande praxis, vilket enligt dem bidrar till en mer rättvisande bild. Vidare var 

också åsikten att värdet av en mera rättvisande bild överstiger kostnaderna. 

 

De respondenter som var mest positiva var även de som var minst benägna att hålla 

med om komponentansatsens negativa biverkningar. Eftersom dessa inte såg några 

kostnadsökningar med komponentansatsen så menar de att väsentliga komponenter är 

betydligt fler än om höga kostnader hade medföljt. Detta beror på att kostnaderna 

fungerar som begränsning på vad som ska betraktas som väsentlig komponent. Om 

inga kostnader hängde samman med komponenterna skulle inget hindra att redovisa 

”varje skruv och mutter”, som en respondent uttryckte det. 
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7.3 Motsatta ställningstaganden 
Sammanfattningsvis har vår studie visat att det råder tydliga meningsskiljaktigheter i 

frågan om komponentansatsens värdeskapande i förhållande till dess kostnad i 

fastighetsfrågor. Vi har identifierat och bekräftat att det råder två sidor av 

ställningstagande hos medverkande aktörer. Vidare tycks det också som om båda 

sidor har ett visst mått av förståelse för varandras åsikter. För att hårdra det hela så 

kan det tyckas som om att fastighetsbranschen har en icke-dynamisk inställning, där 

de upplevs som något traditionsbundna av nuvarande praxis. Redovisningsbranschen 

å andra sidan väljer att mer eller mindre se det enbart ur ett redovisningsteoretiskt 

perspektiv där teorin får företräde framför praktiken. Oavsett inställning framför båda 

sidor aspekter som bör beaktas vid utformningen av K3-regelverkt. Då debatten 

uppvisar en tydlig skiljelinje i frågan är det enligt oss viktigt att båda sidor uppvisar 

flexibilitet och gemensamt resonerar kring dess problematik. Samtidigt som det är av 

extra vikt då alla företag som kommer att tillämpa K3 kommer att bli påverkade av 

regelverket. 

 
7.4 Svårmotiverade kostnader 
Slutligen vill vi presentera hur vi som författare till studien väljer att se på 

komponentansatsen i utkastet till K3-regelverket. 

 

Vi menar att den inledningsvis kommer att utgöra en kostnad som inte står i relation 

till det värde/nytta som företaget ser sig få i egenskap av tillgångsuppdelning. Vi 

överensstämmer också med åsikterna att en retroaktiv tillämpning kommer att 

innebära höga kostnader, vilket enligt oss ställer krav på välfungerande 

övergångsregler. Trots en ökad merkostnad för fastighetsbolagen, så anser vi att 

värdet utav en komponentansats avgörs av värdet på en mer rättvisande bild och ökad 

jämförbarhet.  
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”Intressenterna måste kunna lita på att en årsredovisning är gjord enligt konstens 

alla regler, att den följer god redovisningssed och att den ger en sann (true) och 

rättvis (fair) bild av företaget.”166F

167 

 

Detta i sin tur kommer att bero på vilka delar av en tillgång som anses som betydande 

och väsentligt skilda från andra delar. Denna bedömning kommer att göras av 

företagen själva. I detta avseende hänvisar vi till teorin om väsentlighet för 

särskiljning av betydande komponenter hos fastigheter. Trots en oklar definition 

anser vi att den är brukbar för att avgöra vilka delar som ska aktiveras respektive 

betraktas som en direkt kostnad. Vi föreslår alltså en praxis inom branschen som har 

väsentlighetsprincipen som grund. 

 

För att vidare understödja vårt ställningstagande har vi valt att stödja det i teorin om 

värdestjärna. Se figur 8. Fördelarna kommer därmed att beröra än fler intressenter än 

dem som har en direkt koppling till företaget. Sammantaget väljer vi att se det som att 

den samlade nyttan väger tyngre än de kostnader som den står i relation till. 

  

 
Figur 8. Sambandet mellan intressenter och företaget. 

                                                 
167 Grönlund, Tagesson & Öhman (2010, s.25) 
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7.5 Generalisering av perspektiv och åsikter 
Denna studie har genomförts med kvalitativ metod för att kunna ge en djupare och 

mer inträngande bild av hur olika aktörer ser på komponentansatsen. Avsikten har 

inte varit att kunna generalisera resultaten av undersökningen till en större 

population. Trots det så anser vi att bredden på åsikter i empirin som inhämtats i stort 

sett täcker de åsikter som finns om komponentansatsen. Detta eftersom åsikter från de 

som hävdat uteslutande nackdelar till de som i stort sett endast ser fördelar finns 

representerade, samt åsikter mellan dessa två poler. På denna grund så hävdar vi att 

resultaten i viss mån är allmängiltiga och kan appliceras på andra situationer i 

verkligheten. Notera dock att det rör sig om generella trender, inte absoluta 

sanningar. Varje företag och aktör är unik och att påstå något om deras åsikter utifrån 

denna undersökning är inte rätt. Vad vi däremot påstår är att de tendenser som vi 

visar på är representativa för det vi kallar teoretiker-perspektivet och praktiker-

perspektivet, men att det alltid kommer finnas individuella skillnader i dessa 

perspektiv. 
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7.6 Förslag till uppföljande studier 
Vår studie genomfördes under en period då remisstiden för utkastet till K3-regelverk 

hade gått ut men Bokföringsnämnden hade ännu inte slagit fast vilka regler som 

skulle finnas med i det slutgiltiga regelverket. Denna studie har fokuserat på olika 

aktörers upplevelse av värden och kostnader som en komponentansats skulle 

medföra. Vi har visat att alla aktörer är subjektiva och att de därmed ser på problemet 

ur sitt perspektiv. Inga kostnader och värden kan med absolut säkerhet förutspås 

innan en tid har gått och effekter kan ses i verkligheten. 

 

Därför skulle det vara intressant att genomföra en uppföljande studie av 

komponentansatsens effekter några år efter ett eventuellt införande. Denna studie kan 

då ge en rättvis bild av vilka kostnader som faktiskt uppkommit och vilka värden som 

kan urskiljas. Sådana studier kan göras med kvantitativ metod för att dra slutsatser 

om kostnader som följt efter införandet av komponentansatsen. Dessa kan sedan 

statistiskt generaliseras till hela populationer, eftersom de kommande reglerna är lika 

för samtliga företag. Alternativt kan kvalitativ metod användas för att undersöka 

attitydförändringar som skett sedan denna undersökning gjordes. 
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9. Bilaga 
 
9. 1 Intervjuguide 
 

1. Berätta kort om dig själv. 

2. Berätta om komponentavskrivning. 

3. Vilka är enligt dig komponentavskrivningens fördelar? 

4. Kan dessa mätas? 

5. Vilka tillfaller komponentavskrivningens fördelar? 

6. Vilka är enligt dig komponentavskrivningens nackdelar? 

7. Vilka tillfaller komponentavskrivningens nackdelar? 

8. Ytterligare kommentarer och synpunkter som ni önskar framföra? 

9. Skulle det gå bra att kontakta dig om någon enstaka ytterligare fråga skulle dyka 

upp? 
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