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Titel: ”Alla goda ting är tre, eller?” - En kvalitativ studie angående K3-regelverkets 

konsekvenser i och med komponentavskrivningar i bostadsrättsföreningar   

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Syfte:   Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka 

konsekvenser som uppstått i och med den praktiska 

implementeringen av komponentavskrivningarna i 

bostadsrättsföreningar.  

 

 

Metod:  För att uppnå studiens syfte har vi utgått från en kvalitativ 

metod med en abduktiv ansats. Insamlingen av empirin har 

skett genom semistrukturerade individuella intervjuer från 

sex stycken ekonomer inom förvaltningsbranchen. Detta 

material har sedan analyserats med hjälp av teori för att 

slutligen uppfylla syftet. 

 

Slutsats:  Vår slutsats är att K3-regelverket medför brister i 

redovisningen i Bostadsrättsföreningar och att ett nytt 

regelverk anpassat för den branschen är önskvärt.  

 

Nyckelord:  Bostadsrättsföreningar, K3, Komponentavskrivningar, 

Komponentavskrivningsmetoden, Praktiska konsekvenser,  
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Abstract  

 

Bachelor Thesis Business Administration III, Management accounting, 15hp, 2FE75E, 

School of Economics at Linnaeus University of Kalmar, Accounting, Spring 2016 

 

Author: Sophia Bosetti and Emilia Vall  

 

Advisor: Fredrika Askenmalm  

 

Examinator: Petter Boye 

 

Title: ”Good things come in threes, or?” 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Purpose:  The purpose of this paper is to identify the consequences of 

the practical implementation of ”component depreciations 

komponentavskrivningarna” in housing cooperatives. 

 

Method:  To acquire this purpose, we have practice a qualitative 

method with an abductive hypothesis. When collecting the 

empirical data we have been conducting semi-structured 

individual interviews with six economists in the investment 

management industry. This data has been analyzed, tied to 

the theological data, to satisfy the purpose. 

 

Conclusions:  The conclusion of this research implies that the implement of 

the regulation of K3 has caused deficiencies in the 

accounting in housing associations and that a new regulation, 

more accommodated to the industry, is desirable. 

 

Key words:  Component Depreciation, Component Depreciation method, 

Practical consequences,   



  
 

iv 

 
Förkortningar  

 

AB                           Aktiebolag  

BFL                          Bokföringslagen 

BFN                          Bokföringsnämnden 

BRF                          Bostadsrättsförening / Bostadsrättsföreingar  

FAR                          Föreningen Auktoriserade Revisorer 

IASB                         International Accounting Standards Board 

IASC                         International Accounting Standards Comittee  

IFRS                          International Financial Reporting Standards 

K1                              Kategori 1 

K2                              Kategori 2 

K3                              Kategori 3 

K4                              Kategori 4 

RedU13                     Övergång till komponentmetod – fastigheter 

SABO                        Sveriges Allmänrättiga Bostadsföretag 

SME                          Små och medelstora företag 

SRF                            Sveriges redovisningskonsulters förbund  

ÅRL                           Årsredovisningslagen  

 

 

  



  
 

v 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 7 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 7 
1.2 Problemdiskussion ________________________________________________ 9 
1.3 Problemformulering ______________________________________________ 13 

1.4 Syfte __________________________________________________________ 13 

2 Metod _____________________________________________________________ 14 
2.1 Forskningsansats _________________________________________________ 14 

2.1.1 Kvalitativ metod ______________________________________________ 15 

2.2 Insamling av kvalitativ data ________________________________________ 16 
2.2.1 Öppna individuella intervjuer ___________________________________ 16 

2.2.2 Primärdata och sekundärdata ___________________________________ 17 

2.2.3 Semistrukturerade intervjuer ____________________________________ 18 

2.2.4 Intervjuprocess ______________________________________________ 18 

2.2.5 Urval och kontrollvariabler ____________________________________ 19 

2.3 Studiens trovärdighet _____________________________________________ 20 

2.4 Forskningsetik __________________________________________________ 21 
2.5 Källkritik _______________________________________________________ 22 

2.5.1 Vetenskapliga artiklar _________________________________________ 23 

2.5.2 Internet och böcker ___________________________________________ 23 

2.5.3 Empiri _____________________________________________________ 23 

3 Teoretisk referensram ________________________________________________ 24 
3.1 IFRS for SME ___________________________________________________ 24 

3.2 God redovisningssed och rättvisande bild _____________________________ 24 

3.3 Principbaserat regelverk ___________________________________________ 25 
3.4 Avskrivningar i BRF _____________________________________________ 26 
3.5 Komponentavskrivning ___________________________________________ 27 

3.6 Komponentindelning _____________________________________________ 27 
3.7 Bostadsrättsföreningar ____________________________________________ 28 
3.8 Konsekvenser av komponentavskrivningar ____________________________ 30 

4 Empiri _____________________________________________________________ 32 
4.1 Presentation av företag ____________________________________________ 32 

4.1.1 HSB _______________________________________________________ 32 

4.1.2 Riksbyggen __________________________________________________ 32 

4.1.3 Iss world ___________________________________________________ 32 

4.2 Svar från respondenter ____________________________________________ 32 
4.2.1 HSB-Göteborg - (Anonym respondent) ____________________________ 32 

4.2.2 HSB-Göte ___________________________________________________ 34 

4.2.3 HSB-Skåne - (Mailintervju) _____________________________________ 36 

4.2.4 Riksbyggen-Trelleborg ________________________________________ 37 

4.2.5 Riksbyggen-Malmö ___________________________________________ 39 



  
 

vi 

4.2.6 Iss world-Uppsala ____________________________________________ 41 

5 Analys _____________________________________________________________ 44 
5.1 Tidigare avskrivningsregler ________________________________________ 44 

5.2 Motiv _________________________________________________________ 45 
5.3 Problematik _____________________________________________________ 46 
5.4 Utbildning ______________________________________________________ 47 
5.5 Extraresurser ____________________________________________________ 47 
5.6 Förberedandet ___________________________________________________ 48 

5.7 Jämförbarhet och årsredovisningen tydlighet ___________________________ 49 
5.8 Identifieringen av anskaffningsvärdet samt vägledning ___________________ 50 
5.9 Rättvisande bild _________________________________________________ 51 
5.10 Problem under implementeringen __________________________________ 51 
5.11 Professionella bedömning ________________________________________ 53 

5.12 Förhoppningar om framtiden ______________________________________ 53 

6 Slutsats ____________________________________________________________ 55 
6.1 Förslag på vidare forskning ________________________________________ 57 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga A Intervjufrågor ________________________________________________ I 

 



  
 

7 
 

1 Inledning 

______________________________________________________________________ 

Detta kapitel presenterar en kortare bakgrund av innebörden av IFRS for SMEs samt en 

beskrivning av BFN och deras införande av K-projektet. Vidare kommer detta mynnas ut 

i en problemdiskussion som berör K3 och dess komponentavskrivningar i praktiken. 

Slutligen redogörs uppsatsens problemformulering samt syfte. 

______________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

Världsekonomin har under en längre tid mynnat ut i en växande globalisering där 

internationaliseringen blivit en central aspekt. Med en ökad ekonomisk 

internationalisering ökar således också företagens integration med varandra över 

nationsgränserna. Varje nation har lagstiftningar och normer där det egna landets intresse 

oftast står i fokus vilket ger upphov till skillnader i redovisningarna världen över. De olika 

regelverken leder till svårigheter där kapitalmarknaden i stor grad drabbas. Med olika 

lagstiftningar blir de finansiella rapporterna problematiska att jämföra för företagets 

intressenter (Khaira & Chakraborty, 2015). Denna problematik eftersträvades att åtgärdas 

genom att den internationella normgivaren International Accounting Standards Comittee 

(IASC) bildades under 1970-talet. IASC transformerades år 2001 till International 

Accounting Standards Board (IASB). Det är IASB som är den ansvarige utgivaren för det 

internationella redovisningsregelverket International Financial Standards (IFRS) 

(Marton, 2013). Denna globala redovisningsstandard ska bidra till en harmonisering i 

redovisningen. Genom en förordning krävs det numera att noterade företag inom EU 

tillämpar IFRS i koncernredovisningen. IFRS for SME är en förenkling av den 

fullständiga standarden som små och mellanstora företag kan tillämpa. Den förenklade 

standarden är inte tvingande utan det är upp till respektive land att avgöra om de vill 

tillämpa den eller ej (Khaira & Chakraborty, 2015). 

 

I Sverige finns en statlig myndighet inom redovisningsområdet som benämns 

Bokföringsnämnden (BFN). Detta organ ansvarar för att utveckla god redovisningssed 

inom landet. Deras huvudsakliga uppgift är att bistå med allmänna råd inför 

bestämmelserna i bokföringslagen (BRL) samt årsredovisningslagen (ÅRL). Det har stor 

betydelse att företagens bokföring och redovisning ständigt förbättras vilket nämndens 
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arbete bidrar med. Deras strävan är att anpassa regelverket på ett sätt som förenklar 

redovisningsarbetet inom företagen (Bokföringsnämnden, 2016). Under 1990-talets slut 

upprättade BFN nya allmänna råd som byggde på Redovisningsrådets rekommendationer. 

De påstod att det inte skulle finnas någon skillnad gällande redovisningen oavsett 

företagens storlek. Tanken var att stärka den rättvisande bilden mellan olika företag. Detta 

skulle dock medföra ett behov av ökad kompetens och att inhyrda konsulter skulle komma 

att krävas. Med tiden visade sig detta vara ohållbart för de mindre företagen. Kritiken och 

missnöjet från allmänheten var stort och inte förrän 2004 meddelade BFN att de gamla 

reglerna skulle elimineras. Istället skulle nya utformas med en bättre anpassning för både 

onoterade och noterade företag (Engström 2007). 

 

BFN har sedan dess arbetat med ett nytt regelverket vilket benämns K-projektet. Syftet 

är att skapa ett regelverk som innehåller fyra kategorier; K1, K2, K3, K4, vars användande 

beror på vilken företagsutformning som råder i verksamheten. Dessutom måste hänsyn 

tas till kraven i BFL gällande den löpande redovisningen. Samtliga regler inom respektive 

kategori har som avsikt att innehålla relevant information för att vägleda företagen i deras 

redovisning (Bokföringsnämnden, 2016). Det huvudsakliga regelverket för svenska 

företag inom redovisning är kategorin K3. Detta måste tillämpas av större företag som 

inte följer IFRS oavsett företagets associationsform. Vid utformningen av K3, som är ett 

självständigt regelverket, har BFN utgått från IFRS for SME. Anpassningen har gjorts 

utifrån bestämmelser i ÅRL som utgörs av sambandet mellan beskattning och 

redovisning. Ytterligare en viss anpassning har gjorts till redan befintliga normer samt 

redovisningspraxis. Den formella betäckningen för K3 är: BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (Backlund 2012). 

 

Bolagsverket (2012) definierar större företag som följande. 

“Med större företag avses företag som uppfyller mer än ett av följande villkor under vart 

och ett av de två senaste räkenskapsåren: 

 

Ø  fler än 50 anställda i medeltal 

Ø  mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning 

Ø  mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning” 

 



  
 

9 

Under hösten 2013 i takt med att den tvingande tillämpningen av K-regelverket närmade 

sig, väcktes diskussioner kring bostadsrättsföreningarnas förfarande i och med 

avskrivningar. Detta på grund av att andra regler skulle börja gälla i samband med 

regelverket och att frågetecknen kring avskrivningar var stora. År 2015 klargjorde BFN 

att den dåvarande metoden som innebar progressiva avskrivningar inte längre skulle vara 

tillåten i bostadsrättsföreningar. Enligt principen god redovisningssed är progressiva 

avskrivningar nämligen inte en tillåten metod på byggnader i bostadsrättföreningar 

(Eriksson, 2014a). 

 

1.2 Problemdiskussion 

BFN gav år 2010 ut det nya redovisningsverket på remiss till cirka 50 olika 

remissinstanser och publicerade det även på deras hemsida för att ge allmänheten 

möjlighet att lämna synpunkter. De inblandade remissinstanserna var berörda parter av 

det nya regelverket däribland intresseorganisationer, revisionsbyråer, statliga 

myndigheter, högskolor och universitet samt domstolar. Resultatet när tiden för 

remissvaret hade löpt ut var 42 svar på ungefär 200 sidor från vissa tillfrågade 

remissinstanser samt från andra organisationer och privatpersoner. Remissvaren var i stor 

grad eniga om lämpligheten att IFRS for SMEs står som grund till K3 samt att sådant 

upplägg genererar fördelar som ger uttryck i ett mer komplett regelverk. De var dock 

också eniga om att K3 är ett allt för omfattande regelverk vilket innebär att det 

komplicerar tillämpandet för mindre företag. Dessa har möjlighet att välja det förenklade 

regelverket K2. Ytterligare en åsikt var att det förekommer ett för omfattande glapp 

mellan K2 och K3. De ansåg att det vore till fördel att införa specifika bestämmelser på 

diverse områden som de mindre företagen kan förhålla sig till i tillämpandet av K3. 

Remissen genomsyrades av att samtliga företag ska tillämpa samma värderingsregler men 

att det för mindre företag krävs färre upplysningskrav med hänsyn till den svenska lagen. 

Instanserna ansåg dock att detta inte var tillräckligt utan att undantagen för de mindre 

företagen bör utökas (KPMG, 2011). 

 

Ytterligare kritik mot K3 som lyftes fram i remissvaren, vilket också var den hårdaste, 

var det upplägg som BFN valt till regelverket. Den genomgående strukturen medförde 

upprepningar samt omfattande text som resulterade i ett svårläst och opedagogiskt 

regelverk. Motsättningar mellan K3 och ÅRL förekommer då dess regler och lagar inte 

sammanfaller. Detta leder till förvirring vid tillämpandet när ett allmänt råd ger riktlinjer 
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som bryter mot lagen. Dessutom uppfylls inte syftet att underlätta redovisningen som 

BFN strävar efter. Specifikt redovisningsområde i K3 som kritiserats är den så kallade 

komponentavskrivningen vilket enligt Lundén (2013) innebär att en fastighets 

komponenter urskiljs och skrivs av enskilt. Instanserna bedömer att den insats som 

kommer krävas av införandet av komponentavskrivning kommer vara större i förhållande 

till nyttan. De anser att den typen av avskrivning bör elimineras alternativt behållas som 

frivillig. Tveksamheter råder också kring om nyttan kommer överstiga den kostnad som 

implementeringen förutspås innebära. De upplever även att det finns en motsättning 

mellan det omfattande och komplexa regelverkets karaktär, vilket innebär en ökad 

efterfrågan på konsulttjänster, och den förenkling som vill uppnås med regelverket. BFN 

erhåller även en förvarning av en instans som menar att de kommer få en stor mängd 

frågor av berörda parter. De kan därav inte förutsätta att dessa parter kommer köpa den 

kompetens som kommer krävas (KMPG, 2011). 

 

Sedan införandet av det nya projektet K3 har förutsättningarna för berörda verksamheter 

ändrats. PwC (2015) menar att en del företag har varit väl förberedda då övergången till 

K3 har genomförts i god tid med en väl genomarbetad årsredovisning. Dock ser 

redovisningsbyrån att vissa företag inte tänkt igenom valet av regelverk och den effekt 

som kan uppstå vilket har försvårat övergången. Företagen anses inte vara pålästa kring 

regelverkens olikheter för att kunna välja och anpassa detta efter företagets specifika 

egenskaper (Ibid). 

 

Redovisningsspecialisten Caisa Drefeldt är övertygad om att ett flertal företag valt fel 

mellan K2 och K3. Underlagen för detta är det stora antalet frågor som inkommit under 

det senaste året vilka berör kritik som riktats mot regelverket. Hon menar att kritiken kan 

ha sin grund i att företagen valt fel regelverk och därigenom har problem uppstått vid 

tillämpningen. Hennes reflektioner kring frågorna tyder på att företagen inte förstår hur 

K-projektet ska appliceras i praktiken och därav har företagen valt fel kategori 

(Lennartsson, 2016).  

 

En bransch som i högsta mån har blivit tvungna att bekanta sig med det nya regelverket 

är Bostadsrättsföreningar (BRF). En sådan förening har som syfte att upplåta bostäder till 

medlemmarna i föreningens hus samtidigt som verksamheten anses vara publik inför 

allmänheten och drivs enligt självkostnadsprincipen (Davidsson & Götehed, 2014). 
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Denna princip innebär att syftet med en BRF är att i samband med medlemmarnas boende 

främja deras ekonomiska intressen och föreningen har därav inte ett vinstsyfte. Vidare 

baseras årsavgifterna på denna princip vilket betyder att de tillsammans med övriga 

intäkter ska täcka föreningens utgifter (Lundén, 2013). Ovanstående faktorer skiljer BRF 

från vanliga fastighetsförvaltande bolag. Ytterligare en aspekt som särskiljer dessa är 

tillvägagångssättet gällande underhåll av fastigheterna.  

 

Omfattande diskussioner har förts kring införandet av K2 och K3 i BRF. Enligt Davidsson 

& Götehed (2014) har de nuvarande avskrivningarna haft en stor påverkan på resultatet. 

Dess utfall anses vara viktigt då resultatet ligger till grund för den uppfattning 

medlemmarna skapar sig gällande BRF:s ekonomi. Davidsson & Götehed (2014) 

tillägger att redovisningen kring underhåll och investeringar har en avgörande inverkan 

på föreningens ekonomi. Enligt författarna bidrar K3 till en minskad transparans 

gentemot intressenterna då redovisningens relevans samt tillgänglighet minskar. Vid köp 

av bostadsrätter innehar medlemmarna andelar i föreningen vilket gör det viktigt att 

redovisningens innehåll är lättförståeligt samt att förvaltningsberättelsen bör innehålla 

tydliga tilläggsupplysningar (Ibid). 

 

Erikson (2014a) skriver att BRF blivit hårt drabbade av bytet till det nya regelverket 

främst på grund av att nuvarande avskrivningsmetod förbjuds och ersätts av en mer 

komplicerad sådan. Den debatt som pågått kring BRF:s avskrivningsmetod har även 

föranlett fler frågor kring redovisningen relaterad till bostadsrättslagstiftningen. Sveriges 

redovisningskonsulters förbund (SRF) har varit kritiskt inställd till regelverken och anser 

att det finns aspekter som bör redigeras. BFN har haft både press och förväntan på sig att 

åtgärda det bristande innehållet genom att införa en särreglering för BRF. Det är dock 

inte bara i ÅRL som problematiken förekommer utan det finns brister även utanför den 

ramen. Eriksson (2014a) ifrågasätter därför varför en särreglering bör införas när ÅRL 

inte endast gäller BRF utan även ett antal andra företagsformer. Några unika regler 

förekommer inte för BRF och därav finns det enligt Eriksson (2014a) en logik i den icke-

existerande särreglingen eftersom frågorna behandlas identisk i lagstiftningen.  Frågan 

som är befogad att ställa är dock om reglerna verkligen bör vara identiska. Om en 

särreglering vore att föredra kommer andra krav ställas på den externa informationen i en 

BRF och det ansvaret åvilar inte BFN. Det är inte bara redovisningsmässiga frågor som 

uppkommit utan det finns också frågetecken kring bostadsrättslagstiftningen och den 
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praktiska hanteringen. Anledningen är att det förekommer ett bristande samspel mellan 

dessa och ÅRL. Presentationskraven i den externa redovisningen enligt ÅRL blandas ihop 

med bostadsrättslagstiftningen. Eftersom det är fler lagstiftningar som är inblandade kan 

BFN därav inte ta hänsyn till krav eller möjligheter på den ekonomiska planens innehåll. 

Detta på grund av att det är normgivning som råder i och med avskrivningar enligt ÅRL 

(Eriksson, 2014a).  

 

I Sverige utreds kommande redovisningsdirektiv av en grupp sakkunniga experter som 

utses av regeringen. Dessa går under namnet redovisningsutredningen (Eriksson, 2014b). 

BFN har påpekat för redovisningsutredningen att en övervägan bör göras ifall BRF ska 

upprätta årsredovisning i enlighet med ÅRL. Om hänsyn inte tas till det framförandet bör 

de isåfall överväga att införa fler särregler för sådan i ÅRL. Även Boverket har 

uppmärksammat brister i bostadsrättslagstiftningen vilka de har framfört till 

Justitiedepartementet (Eriksson, 2014a).  

 

Enligt redovisningsexperten Claes Eriksson (2013) är syftet med komponentansatserna 

att ge årsredovisningens användare en tydlig bild över fastigheternas förbrukning. 

Diskussionerna kring implementeringen av komponentavskrivningarna är som tidigare 

nämnt omtalad, särskilt då dessa avskrivningar inte gjorts tidigare i verksamheten. FAR 

lämnade ett uttalande angående övergången till komponentmetoden vilket innebar att 

komponenterna identifieras i efterhand. Detta kritiserades då det antyddes att situationen 

skulle leda till merarbete. I och med implementeringen av K3 har viss förvirring uppstått. 

Oklarheterna berör bland annat uppdelningen av komponenter samt identifieringen av 

anskaffningsvärden utifrån byggnadens fysiska status. På grund av att vägledningen är 

bristfällig finns inga givna svar därav bedöms det vara företagets ansvar att hitta ett 

lämpligt tillvägagångssätt utifrån deras verksamhet. Eriksson (2013) antyder att 

komponentavskrivningarna innebär merarbete men fördelen är att de bidrar till en mer 

rättvisande bild av fastigheternas resultat över tiden.  

 

Det är tydligt i ovanstående diskussion att K-regelverket medför svårigheter för 

fastighetsbranschen, i synnerhet BRF som i större utsträckning berörs av 

komponentavskrivningar. Detta har format studiens inriktning då vi funnit det intressant 

att begrunda fenomenet dels för att vidare forskning har efterfrågats samt den pågående 

kritiken som förs kring ämnet. 
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1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående problemdiskussion kommer följande fråga besvaras: 

 

 Vilka konsekvenser har införandet av komponentavskrivningar medfört hos 

bostadsrättsföreningar? 

 

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka konsekvenser som uppstått i och med 

den praktiska implementeringen av komponentavskrivningarna i bostadsrättsföreningar.  
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2 Metod  

______________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs de metodiska val som gjorts i studien. Inledningsvis ges en 

övergripande förklaring till forskningsstrategin som studien bygger på. Vidare motiveras 

det tillvägagångssätt vi har valt för insamling av data och vi redogör även för urvalet. 

Avslutningsvis diskuterar vi studiens trovärdighet. 

______________________________________________________________________ 

 

2.1 Forskningsansats  

Utifrån studiens problemformulering anser vi att den lämpligaste metoden för 

datainsamling är av kvalitativ karaktär. Det innebär enligt Jacobsen (2002) att vi fokuserar 

på de enskilda individernas uppfattningar för att skapa en klar bild över den givna 

situationen. Metoden bidrar till en hög intern giltighet då svaren till stor del är 

obegränsade och vi får därför den verklighetsbild som vi behöver för att kunna analysera 

effekterna av K3 utifrån det valda perspektivet komponentavskrivningar. Dessutom är 

den till fördel flexibel vilket ger oss möjlighet att ändra studiens inriktning vilket kan 

komma att ske ju mer information vi erhåller med tiden. 

 

Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) finns det två förståelseansatser som det görs 

åtskillnad mellan; induktion och deduktion. Utgångspunkten i den förstnämnda är en 

mängd enskilda fall där ett samband utgörs vilket har observerats i samtliga dessa 

samtidigt som det finns en generell giltighet i detta. Det innebär i det stora hela att 

forskaren utgår från en grupp enskilda fall för att skapa en allmän sanning. Svagheten i 

den induktiva ansatsen är att det endast är det yttre sambandet som mekaniskt tas i 

beaktning medan djupet i situationen inte tas hänsyn till. Ur ansatsen uppkommer alltså 

en allmän bestämmelse ur ett antal iakttagelser. Alvesson & Sköldberg (2008) benämner 

deduktion som induktionens motsats; utgångspunkten är således en allmän regel som 

förklarar ett enskilt fall. Deduktionens fördel i jämförelse till induktion är ett mindre 

risktagande. Dock är svagheten att ansatsen nästintill förutsätter det som ska förklaras, 

det vill säga att den generella regeln är konstant. En metod som i viss grad kombinerar 

ovan nämnda ansatser är abduktion. Den innebär att forskaren har ett hypotetiskt 

tolkningssätt i enskilt fall utifrån ett givet övergripande mönster som förklarar det aktuella 
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fallet. För att göra tolkningen mer trovärdig förutsätts att ett nytt sådant studeras. Det bör 

dock betonas att den abduktiva metoden i sin enkelhet inte är en blandning av induktion 

och deduktion. Den innebär att nya, egna moment tillkommer. Genom den abduktiva 

processen utvecklas den empiriska delen successivt samtidigt som justeringar görs i 

teorin. Metoden är fördelaktig genom att förståelse är en central aspekt då den har fokus 

på underliggande mönster i jämförelse med de andra två ansatserna. Utgångspunkten för 

induktion är empiri medan den för deduktion är teori. Abduktion utgår precis som 

induktion från det empiriska materialet men välkomnar teoretiska förföreställningar 

vilket innebär att den har ett förhållningssätt mer likt deduktion. Empirianalysen kan 

kombineras med forskning av tidigare teori i litteraturen som inspiration för att upptäcka 

mönster som genererar förståelse. Sammanfattningsvis innebär abduktion att forskaren 

nyttjar redan existerande vetskap och referensramar. Detta för att kunna hitta teoretiska 

mönster som anses vara korrekta, vilka kan förklara de empiriskt induktiva mönster som 

framkommit genom forskarens tolkning i enskilt fall (Ibid).    

 

Studien genomsyras av en abduktiv forskningsansats då dess syfte är att identifiera K3-

regelverkets inverkan på komponentavskrivningar i BRF. Detta har genomförts med 

lagar, normer och annan teori som är av betydelse för den valda inriktningen. 

Inledningsvis har studien därav en teoretisk grund för att därefter ta hypotetiska utfall i 

beaktning kring BRF:s K3-implementering med fokus på komponentavskrivningar. För 

att kunna studera hypoteserna har empiriskt material insamlats för att sedan analysera 

detta i relation till studiens teori. Utifrån detta dras slutligen slutsatser av generell karaktär 

för att identifiera hypotesernas värde. 

 

2.1.1 Kvalitativ metod  

Vid forskningsstudier finns det två forskningsstrategier att välja på vilka är kvantitativ 

eller kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden har enligt Bryman & Bell (2013) ett 

deduktivt förhållande till kopplingen mellan teori och forskning. Det innebär i stora drag 

att en hypotes härleds utifrån studiens teori för att sedan testa denna. Metoden lägger 

tyngd på kvantifiering vid insamling och analys av data samt skapar en objektiv och ytlig 

uppfattning om den sociala verkligheten. Vi har inte valt kvantitativ metod av den 

anledningen att vi strävar efter ett djup i vår insamlade empiri vilket den andra metoden 

lämpar sig bäst för. Vi har alltså valt den kvalitativa metoden vilken enligt Holme & 

Solvang (1997) bortser från den generella giltigheten. Istället läggs tyngdvikten på en 
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informationsinsamling som genererar en djupare förståelse av problemet. Genom att sätta 

sig in i den undersöktes situation får forskaren en bättre tolkning av dennes verklighet. 

Metodens syfte är av förstående karaktär och den innebär också en närhet till 

informationskällan och därigenom även till det valda forskningsområdet. Kvalitativ 

metod kräver att forskaren gör en analytisk skillnad mellan dennes värderings- och 

faktamässiga uppfattning. Processen genomsyras alltid av dessa två aspekter vilka 

existerar hos forskaren och dennes miljö. Metodens utmaning är enligt Holme & Solvang 

(1997) att forskaren måste se bortom sina egna förväntningar och sträva efter att det är 

intervjupersonens uppfattningar som ska bidra till forskningen. Resultaten av 

forskningsprocessen framkommer genom en samverkan mellan den teori som tillämpas 

och empiri som erhålls, samt den mellan forskare och intervjupersoner. En förutsättning 

för en lyckad forskningsprocess är att den byggs på ömsesidig tillit, fysisk närhet och 

förståelse mellan forskare och undersökta individer. Vi anser att denna metod är bäst 

lämpad för vår studie då som vi tidigare nämnt vill ha ett djup i det empiriska materialet. 

Denna strävan uppfylls genom att intervjua lämpliga personer för studiens inriktning då 

vi därigenom får en närmare inblick och ökat förståelse i ämnet.      

 

2.2 Insamling av kvalitativ data 

2.2.1 Öppna individuella intervjuer 

Jacobsen (2002) beskriver att de tre vanligaste metoderna vid insamling av kvalitativ data 

är öppna individuella intervjuer, gruppintervjuer samt dokumentundersökningar. I 

studien har vi valt att använda oss av öppna individuella intervjuer då vi anser att denna 

metod är bäst lämpad för att uppnå vårt syfte samt problemformulering. Valet av denna 

metod har vi gjort i enlighet med Jacobsens (2002) argumentationer kring metodens 

anpassning utifrån forskningsstudiers olika förutsättningar. Det första skälet är att 

individuella intervjuer bör användas när relativt få enheter ska undersökas. Detta 

överensstämmer med vår studie då vi har valt att intervjua sex stycken personer från tre 

olika företag. Antalet intervjuer grundar sig i den tidsbegränsning som förekommit under 

studiens gång. Därav valde vi att eftersträva djupgående intervjuer med det respondenter 

som var tillgängliga för intervju då det var rådande högsäsong. Vår strävan har varit att 

majoriteten av respondenterna ska tillhöra de ledande företagen inom 

bostadsrättsförvaltning då de förväntas ha större kundbas. Jacobsen (2002) belyser dock 

att denna intervjuprocess är tidskrävande då stora datamängder i form av anteckningar 

och inspelningar förekommer vilket kräver intensiv bearbetning. Trots tidskrävande 
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arbete valde vi individuella intervjuer då vi vill erhålla ett detaljerat djup i 

respondenternas svar för att få bästa möjliga verklighetsuppfattning. 

 

Det andra skälet Jacobsen (2002) benämner är att öppna intervjuer bör tillämpas då 

studiens intresse syftar till den enskilde individens uttalande. Det bidrar till en samling av 

individuella synpunkter. Det tredje och sista skälet har en koppling till ovanstående 

argumentation då individbaserade intervjuer bidrar till en uppfattning om personens 

åsikter och tolkningar av det specifika fenomenet. Genom vårt val av individuella 

intervjuer skapas en ingående och tydlig förståelse i hur respondenterna uppfattar 

fenomenets utfall. Det anser vi är värdefullt för att kunna analysera 

komponentavskrivningarnas effekter i både dåtid och nuvarande situation. Valet av 

intervjuer baseras även på den verklighetsbild som vi vill uppnå detta uppfylls än mer 

genom att få ett djup från flera individers synvinklar.  

 

2.2.2 Primärdata och sekundärdata  

Jacobsen (2002) belyser två former av data vilka går under namnen primär- och 

sekundärdata. Primärdatan skapas vid insamling av information från den direkta 

personen. Det betyder att forskaren gör en insamling för första gången genom 

direktkontakt med ursprungskällan. Metoder för insamling av primärdata är intervjuer, 

frågeformulär samt observationer. Sekundärdata skiljer sig från primärdata i det 

hänseende att insamling av informationen inte sker direkt från källan. Forskaren baserar 

istället teorin och empirin på andras datainsamlingar. Denna information är oftast 

insamlad av andra skäl än vad forskaren vill belysa i sin frågeställning (Ibid). Jakobsson 

(2011) definierar primärdata som den mest trovärdiga informationen då sekundärdata ofta 

är tolkad utifrån individens perspektiv samt erhålls i reducerad form. Det optimala 

alternativet enligt Jakobsson (2011) är att kombinera dessa två former av data för att 

kunna skapa en studie med olika infallsvinklar.  

 

Vi har valt en kombination av ovanstående alternativ och därav använt oss av både 

primär- och sekundärdata. Till största del är studien baserad på primära källor och det 

främst i empirin i form av individuella intervjuer. Därav har vi tagit del av 

respondenternas direkta åsikter då det genererar den verklighetsbild som vi behöver för 

att fastställa de praktiska konsekvenserna. Data av sekundär karaktär har hämtats från 

vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar samt hemsidor. Vi har valt att använda denna 
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sekundärdata som ett komplement till primärdatan för att få större kunskap om studiens 

ämne. Användandet av sekundärkällor anser vi inte är något problem då fler källor 

bekräftat överensstämmande budskap samtidigt som primärdata stärker denna kunskap.  

 

2.2.3 Semistrukturerade intervjuer 

Insamlingen av primärdata har genomförts via semistrukturerade intervjuer vilket innebär 

att forskaren förhåller sig till en intervjuguide med det aktuellt temat som ska belysas. 

Dessa frågor är av öppen karaktär vilket bidrar till att mycket information kan erhållas 

från respondenten. Det är också positivt ur den aspekt att det därigenom sätts en personlig 

prägel på intervjusvaren (Bryman & Bell, 2013). Denna metod anses generera flexibilitet 

under intervjuprocessens gång då forskarna ges möjligheten att växla mellan 

intervjuguiden samt föra en öppen dialog med respondenten. Ytterligare fördelar är att 

mer personliga svar kan erhållas på grund av att det inte finns några förvalda 

svarsalternativ (Bryman & Bell, 2013). Vi anser att semistukturerade intervjuer är det 

bästa alternativet för studien då vår avsikt är att erhålla svar med individuell prägel hos 

respektive företag. Intervjuguiden består av 19 frågor och i samband med valet av 

semistrukturerade intervjuer har vi även haft möjlighet att ställa följdfrågor till 

respondenterna. Respondenternas fria svar tenderat till att intervjuerna tagit olika 

riktningar vilket har gett oss en bredare förankring inom studiens inriktning. Vi har även 

valt att delge respondenterna frågeguiden innan intervjutillfället och detta för att kunna 

erhålla mer genomtänka svar.   

 

2.2.4 Intervjuprocess 

Enligt Bryman & Bell (2013) förekommer olika alternativ vid utformningen av intervjuer, 

Det vanligaste tillvägagångssättet är att intervjuerna sker via fysiska möten. Vanligt 

förekommande är också användning av inspelningsfunktioner samt skriftliga noteringar. 

Vidare förklarar Bryman & Bell (2013) att de även kan genomföras via telefon eller vara 

datorstyrda. Vår studie har till största del grundat sig i telefonintervjuer där vi har 

intervjuat en respondent i taget. Enligt Bryman och Bell (2013) är telefonintervju inte ett 

speciellt vanligt förekommande i kvalitativa studier då fysiska intervjuer anses vara mer 

fördelaktiga. Dock poängterar Bryman & Bell (2013) att telefonintervjuer kan vara att 

föredra då forskaren sparar både tid och pengar vilket är fördelaktigt när respondenterna 

är svårtillgängliga. På grund av att det i Kalmar inte finns någon verksamhet som är 

lämpad för studiens inriktning har vi varit tvungna att finna respondenter i övriga landet. 
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Alternativet med telefonintervju var därav att rekommendera då vi tidsmässigt inte haft 

möjlighet att besöka dessa företag som är verksamma runt om i landet. Bryman & Bell 

(2013) redogör för de nackdelar som telefonintervjuer innebär vilket är att 

intervjupersonen finner det lättare att avsluta intervjun via telefon samt att det inte går att 

uppfatta respondenterna kroppsspråk under samtalets gång. Dessa två aspekter har vi 

dock haft i åtanke när vi sammanställt studiens resultat. Vi har även valt att spela in 

intervjuerna för att kunna begrunda respondenternas svar och därigenom analysera dessa 

genomgående. Därefter har intervjuerna transkriberats då det underlättar 

sammanställningen av empirin. En intervju har vi varit tvungna att genomföra via mail 

då respondenten upplevde tidsbrist. 

 

2.2.5 Urval och kontrollvariabler 

Enligt Bryman & Bell (2013) finns två tillvägagångssätt vid urvalets utformning. Det ena 

är genom ett sannolikhetsurval vilket betyder att hela populationen har lika stor möjlighet 

att väljas ut för studien och det andra är icke-sannolikhetsurval vilket är motsatsen. Vi har 

själva valt vilka företag som ska kontaktas samt vem i respektive företag som ska 

intervjuas. Detta faller inom ramen för ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att 

respondenterna inte blivit slumpmässigt utvalda. Det grundar sig i att vi behöver personer 

med specifik kompetens för studiens ämne. Bryman & Bell (2013) beskriver även tre 

olika urvalsstrategier vilka är bekvämligetsurval, kvoturval samt snöbollsurval. Vår 

studie har gjorts enligt ett bekvämlighetsurval då respondenterna valts utifrån deras 

tillgänglighet. Detta kan liknas med att studien accepterat svar från ekonomiska förvaltare 

med begränsad erfarenhet av K3-regelverket. Anledningen till detta val grundar sig i att 

tillämpandet av K3 inom BRF är sällsynt då majoriteten tillämpar K2.   

 

För att säkerhetsställa att forskarna får kontakt med förväntade respondenter så ska 

konrollvariabler användas enligt Bryman & Bell (2013). Vi har valt att använda följande 

variabler:  

 

 Att respondenterna förvaltar BRF:s ekonomi  

 Att de ekonomiska förvaltarna har erfarenhet av redovisning innan K3-

implementeringen 

 Att de ekonomiska förvaltarna har erfarat implementeringen av K3-regelverket  

 Att ekonomerna förvaltar BRF vilka tillämpar K3-regelverket 
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Eftersom styrelsen i en BRF oftast består av människor som saknar den kunskap som 

krävs för redovisningsarbete anlitas istället ekonomiska förvaltare och därav valet av den 

förstnämnda variabeln. Att välja respondenter som har erfarenhet av redovisning innan 

K3-implementeringen grundar sig i att det blir lättare att identifiera konsekvenser vid 

möjlighet till jämförelse. Studien syftar till att redogöra för komponentavskrivningar 

vilket betyder att BRF ska tillämpa K3-regelverket. 

 

2.3 Studiens trovärdighet  

För att bedöma kvalitén i en kvalitativ studie finns det enligt Bryman & Bell (2013) bland 

annat två grundläggande kriterier som kan stå som grund; trovärdighet och äkthet. Det 

förstnämnda kriteriet kan brytas ner i fyra mindre kriterier vilka är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/bekräftelse. 

 

Tillförlitlighet innebär en säkerställning av att studien har genomförts utifrån existerande 

regler. Dessutom att forskarens uppfattning av den sociala verkligheten har 

vidarebefordrats till intervjupersonerna för en bekräftelse att denne uppfattat den rätt 

(Bryman & Bell, 2013). För att skapa tillförlitlighet i studien har vi i den insamlade teorin 

utgått från en del normer och lagbestämmelser. Dessa bestäms av högre instanser som är 

insatta i redovisningsområdet vilket i sig genererar en hög tillförlitlighet i materialet. Den 

teori som inte utgörs av normer och lagar skapar tillförlitlighet genom vetenskapliga 

artiklar samt information som inhämtats från de större redovisningsbyråernas hemsida. 

Utöver detta finns information hämtad från nättidningar utgivna av SRF och FAR som är 

branschorganisationer inom redovisning. Det skapar tillförlitlighet och legitimitet tack 

vare organisationernas kunnighet inom ämnet. Vi har valt att inte återkoppla de 

sammanställda intervjusvaren till respondenterna då vi vill reducera risken att svaren 

eventuellt ändras. Genom att bevara originalsvaren kan det bidra till att vi får behålla 

tillgången på värdefull information till studien.      

 

Överförbarhet har en koppling till det djup som eftersträvas i kvalitativ forskning. 

Forskaren ska genom denna observera detaljer i det valda forskningsområdet och utförligt 

redogöra för dessa. Den täta beskrivningen innebär att andra personer får tillgång till en 

så kallad databas. Denna ska bidra till att de får hjälp i deras bedömning kring i vilken 
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grad resultaten kan överföras till en annan miljö. Eftersom vi har valt att transkribera våra 

intervjuer bidrar vi till en databas som finns tillgänglig för andra forskare. 

 

För att delkriteriet pålitlighet ska vara uppfyllt krävs det att samtliga faser i 

forskningsprocessen beskrivs i kombination med granskningar av andra parter än 

forskaren själv. Granskningen består av att bedöma vilken kvalité studiens valda 

tillvägagångssätt håller. Kriteriet pålitlighet uppfylls genom att vi redogör för de olika 

faserna i forskningsprocessen samt motiverar de val som tagits under dess gång. 

 

Det sistnämnda delkriteriet konfirmering innebär att forskaren har gjort ett medvetet val 

i att varken låta personliga uppfattningar eller teoretisk inriktning påverka studiens 

resultat. Genom att lägga tyngden på vår insamlade empiri och relatera denna till den 

teoretiska referensramen kommer personliga uppfattningar inte ha några inverkningar på 

forskningsresultatet. 

 

Bryman & Bell (2013) skriver att det grundläggande kriteriet äkthet representerar den 

rättvisa bilden som forskningen ska ge. Vidare innebär det att studien måste beakta att en 

rättvis bild förekommer bland de olika intervjupersonernas uppfattningar och svar. 

Kriteriet ska ge svar på om studien har bidragit till att intervjupersonerna fått en klarare 

uppfattning av sin sociala verklighet, samt en uppfattning av hur andra personer i samma 

miljö upplever den. Ytterligare frågor som ska kunna besvaras är huruvida studien har 

bidragit till att de medverkande i studien kan förändra sin nuvarande situation samt om 

de erhållit bättre möjligheter till vidtagande åtgärder för att så ska kunna ske. Eftersom 

våra respondenter är verksamma i olika städer runtom i Sverige och att olika företag 

förekommer har vi den spridning som krävs för en rättvis bild. Genom att de har möjlighet 

att ta del av vår slutgiltiga forskningsstudie ges det därigenom en möjlighet att bilda sig 

en uppfattning om den egna sociala verkligheten. De kan då även få en uppfattning om 

de andra respondenternas uppfattning kring denna genom att läsa samtliga intervjusvar i 

studien. 

 

2.4 Forskningsetik  

Enligt Jacobsen (2002) kan studiens tillförlitlighet påverkas när människor är medvetna 

om att de observeras. Detta leder ofta till att den observerade personen agerar annorlunda 

vilket tenderar till att forskningens utfall påverkas. Forskarna vill vanligtvis dölja syftet 
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med observationen och i samband med dessa situationer är etiska dilemman ett vanligt 

förekommande. Det ställs höga krav på hur forskningen bedrivs med hänsyn till individen 

samtidigt som det är av stor vikt att studien håller hög kvalité. Det är därav mycket viktigt 

att det finns en balansgång mellan individens integritet och allmänhetens nytta (Patel & 

Davidsson, 2011).  

För att undvika etiska problem har vetenskapsrådet formulerat fyra olika etikregler som 

berör humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det första huvudkravet är (1) 

Informationskravet, vilket innebär att deltagarna i undersökningen ska informeras om 

forskningens syfte. En kontakt med deltagarna ska även ske i tidigt stadie under 

forskningsprocessen för att utrymme att planera in intervjutillfällen ska finnas. Vidare 

framför Patel & Davidsson (2011) (2) Samtyckeskravet som innebär att undersökningens 

deltagare har rätt att bestämma över sin egen medverkan. (3) Konfidentialitetskravet är 

också belyst vilket innebär att uppgifter i undersökningen ska förvaras så att obehöriga 

inte har tillgång till dessa. Därigenom uppkommer en liknelse mellan konfidentialitet och 

sekretess. Det sista kravet som Patel & Davidsson (2011) nämner är (4) nyttajandekravet. 

Det innebär att den insamlade informationen som berör den enskilde individen ska nyttjas 

för forskningens ändamål.  

Vi har under studiens gång tagit samtliga ovanstående krav i beaktning. Respondenterna 

har informerats om forskningens syfte och därav haft möjlighet att avgöra om de kan 

medverka eller ej. Möjlighet att avböja sin medverkan gavs fram till intervjutillfället. 

Anonymitet har erbjudits för samtliga respondenter och det var endast en av dessa som 

valde att inte namnge sina svar därav är personens benämning NN. 

2.5 Källkritik  

Thurén (2013) poängterar att det under studiens gång är viktigt att vara kritisk till de valda 

källorna då det genererar ett innehåll med mer vetenskaplig tyngd. Studien utgörs av både 

primära och sekundära källor i och med dessa är det av betydelse att kunna visa dess 

trovärdighet, äkthet och oberoende. Det är också viktigt att forskaren har ett granskande 

synsätt då det finns en risk att källornas innehåll är påverkade av författarens personliga 

åsikter eller ställningstagande.  
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2.5.1 Vetenskapliga artiklar  

Höst, Regnell & Runeson (2006) skriver att vetenskapliga artiklar skapas utifrån 

empiriska forskningsobjekt varav dess syfte är att bidra till ny kunskap inom olika ämnen. 

Utformningen av en sådan görs enligt existerande regler och krav. “Peer review” är ett 

centralt begrepp inom den vetenskapliga forskningsvärlden. En vetenskaplig artikel som 

så kan benämnas är således granskad och godkänd av anonyma och erfarna forskare. Det 

innebär att artikeln innehåller relevant information samt håller en god forskningskvalitet. 

Vid sökandet efter vetenskapliga artiklar har vi använt oss av databasen Business Source 

Premier (Linnéuniversitetet i Kalmar). Det har vi gjort i syfte att hitta artiklar som 

behandlar studiens internationella område som IFRS, IFRS for SME och IASB. Eftersom 

det råder brist på vetenskapliga artiklar inom studiens nationella område har vi på grund 

av den begränsningen istället utgått från övriga informationskällor.   

 

2.5.2 Internet och böcker  

Med hänsyn till att internet innebär att vem som helst ges möjlighet att bidra till 

information är det av stor vikt enligt Nyberg (2000) att forskaren ställer sig kritisk till 

dessa. Information som inte är av vetenskaplig karaktär är också en faktor till att det är 

viktigt till kritisk granskning. Vi anser att de internetartiklar som vi har använt oss av är 

tillförlitliga källor då dessa är hämtade från nätbaserade branschtidningar där författarna 

är redovisningsexperter. Informationen som inhämtats från olika internetsidor anses 

också vara tillförlitliga. Det baserar vi på att ansvariga utgivare är det normgivande 

organet BFN, Bolagsverket samt PwC och KPMG vilka är två av de ledande 

revisionsbyråerna i landet. De böcker som vi har hämtat information från är författade av 

personer som är kunniga inom det aktuella ämnesområde.  

 

2.5.3 Empiri  

Angående de intervjuer som vi har genomfört finns det en medvetenhet att intervjusvaren 

inte kan betraktas som objektiva i full bemärkelse. Detta på grund av att en del av 

respondenterna är verksamma i olika företag. Det medför att varje företag kan ha olika 

visioner och mål med K3-regelverket vilket kan påverka respondenternas svar beroende 

på arbetsgivare. Att det i viss mån föreligger subjektivitet i empirin har vi därav tagit i 

beaktande vid analys och slutsats.   
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3 Teoretisk referensram  

______________________________________________________________________ 

Vi inleder detta kapitel med att presentera den internationella bakgrunden till K3-

regelverkets utformning. Därefter behandlar vi de nationella aspekterna kring 

redovisning för att sedan redogöra för komponentavskrivningarnas innebörd. 

Fortsättningsvis finns teori kopplat till BRF för att avslutningsvis skildra K3-regelverkets 

konsekvenser. Den teoretiska referensramen ligger till grund för vår analys och slutsats. 

______________________________________________________________________ 

 

3.1 IFRS for SME 

Beslutet att utveckla specifika standarder för SME togs år 2003. Syftet var att reducera 

kostnader vid förberedelserna av finansiella rapporter för företag inom den kategorin. 

Fokus ligger på användarens behov samt att övergången ska vara okomplicerad. Detta 

regelverk baseras på samma principer och koncept som för den kompletta IFRS. I juni 

2004 publicerades det preliminära dokumentet angående redovisningen för SME. Denna 

inkluderade styrelsens uppfattning och specifika frågor samt problem relaterade till 

huruvida speciella standarder för SME skulle behövas. Det huvudsakliga argumentet mot 

en differentiering i redovisningsrapporterna är att företag inte bör vara föremål för olika 

regler som ger upphov till olika syn på den rättvisande bilden. IASB utfärdade år 2009 

IFRS for SME och denna ska öka jämförbarheten i den finansiella rapporteringen mellan 

företag av sådan storlek. Standarden syftar också till att förenkla och minska arbetsbördan 

för dessa företag. (Evans, Gebgardt, Hoogendoorn, Marton, Di Pietra, Mora, Thinggård, 

Vehmanen, & Wagenhofer, 2005). I Sverige när BFN lämnade det nya regelverket, som 

är byggt på IFRS for SME, på remiss ansåg remissinstanserna att upplägget i IFRS for 

SME är positivt ur den aspekt att det genererar ett mer samlat regelverk (KPMG, 2011).   

 

3.2 God redovisningssed och rättvisande bild 

Svensk redovisning regleras utifrån ramlagar vilka innehåller grundläggande riktlinjer 

och uppställda generella mål utan någon detaljreglering. Inom den svenska privata 

sektorn är det främst ÅRL och BFL som står till grund för redovisningsområdet. Det kan 

uppstå situationer där redovisningsprinciperna strider mot varandra. Utgångspunkten är 

då att utgå från god redovisningssed som är den stora grundpelaren i svensk redovisning. 
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Ytterligare ett betydande begrepp som i samband med EU-medlemskapet skrevs in i ÅRL 

är rättvisande bild (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2013). 

 

Bedömningen av vad som anses vara en rättvis bild ska i viss mån vara subjektiv. 

Utgångspunkten ska dock vara utifrån den som läser årsredovisningen och den 

helhetsbedömning som kan göras utifrån denna utan att ha någon djupare inblick i 

företagets verksamhet. God redovisningssed syftar alltså till den som genomför 

redovisningen medan den rättvisande bilden ska bidra till att läsaren av redovisningen 

inte blir vilseledd. Ansvaret för att uppfylla de två begreppens meningar i den 

principbaserade redovisningen åligger företaget. Det är av stor vikt att företagets 

intressenter kan förlita sig på att årsredovisningen är baserad utifrån existerande regler 

samt att den förhåller sig till god redovisningssed och genererar en rättvisande bild. För 

att underlätta tolkandet av god redovisningssed för redovisare finns det normgivare som 

hjälper till med detta genom att ge ut allmänna råd, standarder, rekommendationer och 

vägledningar. I Sverige är det BFN som står för utvecklandet av god redovisningssed och 

ett stort antal bokföringsskyldiga berörs av myndighetens normgivning. Denna ger 

således ut allmänna råd, vägledningar och uttalanden. Ett allmänt råd rör regleringar i 

BFL samt ÅRL och genomsyras av god redovisningssed. Vägledningar syftar till att 

hjälpa redovisare i hur redovisningen bör vara utformad inom ett specifikt område i 

relation med författningar och allmänna råd (Grönlund et al. 2013). 

 

Grönlund et al. (2013) redogör för BFN:s skyldighet att lämna in synpunkter till 

domstolar om innebörden av god redovisningssed i olika avseenden. Nämnden har sedan 

2004 arbetat med att frambringa samlade regelverk för olika typer av 

redovisningsskyldiga, vilka började gälla från och med första januari 2014. För att avgöra 

vilket regelverk som ska tillämpas utifrån specifik företagsform och dess storlek ska 

utgångspunkten vara reglerna i BFL. När valet om vilket regelverk som ska följas har 

gjorts, måste samtliga regler för aktuell kategori tillämpas fullt ut (Ibid). 

 

3.3 Principbaserat regelverk  

Enligt Benston, Bromwich och Wagenhofer (2006) uppkommer vissa svårigheter med 

användandet av ett principbaserat regelverk. Ofta saknas riktlinjer för regelverket vilket 

leder till en minskad jämförbarhet mellan företagets rapporter. Vägledningens 

tillgänglighet är av mycket stor vikt vid tillämpandet av principbaserade regelverk. 
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Wüstemann & Wüstemann (2010) uppmärksammar också jämförbarheten och det i 

samband med hur företaget genomfört sin ekonomiska bedömning vid sådant regelverket. 

Ofta förekommer jämförande mellan bolagens finansiella rapporter vilket innebär att 

företagens egna bedömningen av resultatet är en viktig aspekt. Svårigheten i att identifiera 

värdet på tillgångar enligt ett principbaserat system kommer alltid finnas. Därav anser 

Schipper (2003) att förklaringar måste finnas på hur redovisningens användare tolkar 

tillgångens värde. 

 

Alexander & Jermakowich (2006) beskriver hur kraven i och med principbaserad 

redovisning påverkar användarna vid deras egna bedömningar av regelverken. Ett ökat 

svängrum förekommer vilket leder till ökade krav på kompetensnivån för både 

involverade revisorer men också hos bolagsledningen. Åsikterna gällande användningen 

av principbaserad redovisning är spridda. Alla talar inte för att detta endast medför 

positiva effekter då exempelvis Wüstemann och Wüstemann (2010) hävdar att strukturen 

inte är fullständig och därmed begränsas företagsledningen beslut. Studien av Schipper 

(2003) visar dock att ett skifte från regel- till principbaserat regelverk uppdaterar 

professionella bedömningar inom verksamheten vilket är önskvärt. 

 

Enligt Carmon & Trombette (2010) kräver en principbaserad redovisning att användarna 

besitter goda grundkunskaper inom ekonomi för att kunna tillföra en professionell 

bedömning. Det krävs också att det finns en förståelse för företagets uppbyggnad samt 

ekonomiska situation. Författarna menar att användandet av ett principbaserat regelverk 

bidrar till ett värde hos företagen. 

 

3.4 Avskrivningar i BRF 

Avskrivning innebär att anskaffningsutgiften fördelas över de år som BRF beräknas ha 

nytta av tillgången. Gällande avskrivning på materiella anläggningstillgångar ska de 

påbörjas då föreningen har tillgången till sitt förfogande (Lundén, 2013). Den vanligaste 

metoden enligt Lundén (2013) är linjär avskrivning vilket innebär att avskrivningar 

fördelas jämnt över nyttjandeperioden. Det innebär i praktiken att avskrivning sker med 

samma belopp årligen tills dess att byggnaden är helt avskriven. Fortsättningsvis tillägger 

Lundén (2013) att progressiv avskrivning är ett vanligt förekommande i BRF. Då skrivs 

byggnaden av mindre i början och mer i slutet eftersom byggnaden anses minska mindre 

i värde per år i början detta på grund av nybyggnation eller nyrenovering. Ju äldre 
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byggnaden blir desto större blir då den årliga värdeminskningen. Problematiken kring 

denna metod är att den ofta tillämpas för att ge sken av en bättre resultaträkning genom 

att föreningen inte redovisar en förlust. Degressiv avskrivning är den progressiva 

metodens motsats där avskrivningen är större i början och minskar i slutet av dess 

nyttjandeperiod (Lundén, 2013). 

 

3.5 Komponentavskrivning 

En byggnad utgör olika komponenter som exempelvis tak, stomme, fasad och fönster. 

Dessa komponenter skrivs av över den enskilda komponentens nyttjandeperiod. Detta på 

grund av att komponenternas livslängd anses variera och tiden som de kan användas skiljs 

därför åt. Vid ersättandet av en sådan, utrangeras gamla komponenters eventuella 

oavskrivna redovisade värde. Därefter upprättas en ny avskrivningsplan utifrån det nya 

anskaffningsvärdet vilket skrivs av över dess nyttjandeperioden (Lundén, 2013).    

 

Företag som berörs av det nya regelverket K3 ska tillämpa komponentmetoden vid 

redovisningen av fastigheter som går under benämningen anläggningstillgångar. Metoden 

innebär andra riktlinjer gällande åtskillnader mellan investeringar och underhåll. Vidare 

innebär detta att en del av underhållsutgifterna kommer aktiveras och inte redovisas som 

kostnad vilket betyder ett högre redovisat driftnetto. Som konsekvens av den ökade 

aktiveringen kommer det i framtiden innebära högre anskaffningsvärden, redovisade 

värden och årliga avskrivningar. Fastighetsföretagen bör ha god framförhållning med det 

egna upprättandet av detaljerade redovisningsinstruktioner samt ett anläggningsregister 

där åtgärder på fastigheterna kommer till uttryck (Bokföringsnämnden, 2012). 

 

Ovanstående skiljer sig vid tillämpandet av K2-regelverket där hela fastigheten ses som 

en enda enhet och därav görs istället en avskrivning på hela bygganden över den totala 

nyttjandeperioden (Lundfors, 2016). 

 

3.6 Komponentindelning 

I BFNAR(2012:1) kapitel 17:4 anges följande: 

”Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande 

komponenter vara väsentlig ska tillgången delas upp på dessa” 
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Företagen måste alltså observera ifall komponenter av större betydelse innehar stora 

skillnader i dess nyttjandeperioder. BFN har ett beskrivande exempel där materiell 

anläggningstillgång anges som en fastighet. För en sådan med tillhörande byggnad räknas 

således mark som en komponent vilken ska åtskiljas. Byggnaden i sig har även ett antal 

komponenter av betydelse som exempelvis stomme, stammar, fasad, tak med mera. Dessa 

har i regel oftast en väsentlig skillnad i dess nyttjandeperioder som därav byts ut med 

olika tidsintervall i takt med sin förbrukning (Bokföringsnämnden, 2012). 

 

17.5 BFNAR(2012:1) Vid en tillgångs uppdelning i komponenter i enlighet med punkt 

17.4 ska utgifter för ett byte av sådan komponent inkluderas i tillgångens redovisade 

värde, så gäller även för nya komponenter som tillkommer. Då en tillgång uppdelats på 

komponenter som anges i punkt 17.4 ska de enskilda komponenterna skrivas av över 

nyttjandeperioden. Om komponentavskrivning inte är aktuellt ska tillgången således 

skrivas av i sin helhet över nyttjandeperioden (Bokföringsnämnden, 2012). 

 

3.7 Bostadsrättsföreningar 

Bostadsrättsföreningar faller inom ramen för ekonomiska föreningar vars syfte är att 

överlåt bostäder som har en nyttjandeperiod utan tidsbegränsning. Föreningen utgörs av 

en juridisk person vilket innebär att medlemmarnas personliga ansvar inte existerar 

gällande skulder och förpliktelser. Styrelsen inom BRF är inte personligt bundna vid 

beslut och avtal utan detta står för föreningens räkning (Bostadsrätterna, 2016). 

Eftersom styrelsen i en BRF ofta består av människor som inte har någon utbildning inom 

fastighetsskötsel anlitas ofta en teknisk och/eller ekonomisk förvaltare. Den förstnämnda 

bistår med hjälp angående fastighetens skötsel varav den ekonomiska förvaltaren som så 

kan tydas på namnet bistår med ekonomisk hjälp. Behovet av hjälp beror ofta på 

föreningens storlek samt vilka resurser som finns att tillgå i den. I Sverige finns 

förvaltningsbolag av både större och mindre karaktär och vilket valet faller på beror i de 

flesta fall på föreningens storlek (Bostadsrätterna, 2016). 

 

Som tidigare nämnt finns det inget vinstsyfte i att bedriva en bostadsrättsförening utan 

dess huvudsakliga syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. I samband med 

självkostnadsprincipen som är mycket central i sådan verksamhet tar många föreningar 

fram en underhållsplan. Den bidrar till att föreningen får en överblick av de 

underhållsåtgärder som uppkommer och vad kostnaden att göra en korrekt omföring till 
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den yttre fonden för framtida underhåll blir. Det i sin tur bidrar till att föreningen kan 

upprätthålla en långsiktig och god ekonomi och således minska risken att bli tvungna att 

höja årsavgiften. Underhållsplanen är därav ett viktigt hjälpmedel för styrelsen i deras 

arbete att sätta en årsavgift som är korrekt i den mån det är möjligt. Bokföring av sådan 

sker genom att underhållsfond placeras under bundet eget kapital vilket ska motsvara 

underhållsplanens framtida underhållsåtgärder (Lundén, 2013). 

 

Under oktober 2015 tillsatte regeringen en utredning vars syfte var att stärka samt 

övervaka konsumenternas skydd på bostadsrättsmarknaden. Innebörden av utredningen 

var att kartlägga de krav som ställs på BRF gällande deras ekonomiska stabilitet. Vidare 

innebär det huruvida årsredovisningarna ska bli mer lättillgängliga och informativa för 

intressenterna (FAR, 2015a). Årsredovisningens utformning bör enligt FAR (2015a) 

förbättras eftersom den kan förekomma som beslutsunderlag. 

 

Enligt FAR (2015b) bör de nuvarande redovisningsreglerna inom BRF ses över. I 

dagsläget råder det brister i årsredovisningen då relevant information inte alltid finns 

tillgänglig. Samtidigt råder det brister i beslutsunderlagen för medlemmar, köpare och 

andra intressenter. BRF:s specifika verksamhet tas inte i beaktning vid redovisningen 

vilket FAR (2016b) anser vara den bakomliggande faktorn till ovanstående problem. 

Detta leder till en svårförklarad redovisning för intressenterna. Dessa brister ligger bakom 

förslaget till ett nytt regelverk för BRF vilket har framtagits av FAR, Bostadsrätterna 

HSB, Riksbyggen samt SBC och lämnats till regeringen. Den uppmanas att utreda de 

nuvarande reglerna med stor noggrannhet då den befintliga normgivningen samt 

lagstiftningen inte har möjlighet att utvecklas i den mån det behövs. Denna förändring 

kommer öka transparensen hos BRF vilket anses vara positivt för såväl föreningen som 

intressenterna (Ibid). Förslaget syftar till att BRF ska införa ett obligatorisk sparande för 

att ersätta fondavsättningar  vilket redovisas som kostnad resultaträkningen. 

Förändringen avser även att förhindra föreningen från att redovisa underskott i resultatet 

trots god ekonomi (Blomqvist, Brännström, Lago, Linde, Knight, 2015).  

Lundfors (2016), auktoriserad revisor på Gran Thornton, menar att redovisningens 

innehåll skiljer sig markant mellan BRF och aktiebolag (AB). Det grundar sig i att syftet 

med investeringen skiljer sig åt; i AB är fokus oftast på investeringens avkastning medan 

köpare i en BRF syftar till att köpa bostad. Detta påverkar i sin tur innehållet i 

årsredovisningen och dess krav. Jämförbarheten mellan olika föreningar är viktig och 
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därav krävs relevant information i årsredovisningen för att underlätta beslutstagandet vid 

investering. FAR är delaktig i ett pågående arbete gällande BRF som syftar till att göra 

årsredovisningen mer informativ, jämförbar samt tillgänglig. FAR har även varit 

delaktiga i ett idéskifte där förslaget innebär framställning av nyckeltal som ska underlätta 

jämförandet mellan olika föreningar. Samtidigt anses det viktigt att byggandens tekniska 

status beskrivs i redovisningen (Ibid).  

 

3.8 Konsekvenser av komponentavskrivningar  

Företag som berörs av komponentavskrivningsmetoden har enligt PwC (2015) behövt 

lägga stora resurser på införandet. I samband med regelförändringen har SABO arbetat 

fram en vägledning som större delen av förvaltningsföretagen efterföljer. Svårigheter som 

PwC (2015) har uppmärksammat i och med metoden är bland annat uppdateringen av 

anläggningsregistret. Denna uppdatering berör informationen rörande ackumulerade 

avskrivningar, anskaffningsvärdet samt upp-och nedskrivningar per komponent. I nuläget 

förekommer svårigheter att hitta ett fungerande redovisningssystem som stödjer 

företagens individuella komponentindelning. Ytterligare en stor utmaning har visat sig 

vara tillkommande utgifter i redovisningen vilka innefattar bland annat reparation och 

underhåll av bostäder. Det frågetecken som uppstår bland företagen är ifall dessa bör 

kostnadsföras alternativt behandlas som en nya komponenter (Ibid).  

Vid regelskiftet till K3 har linjära komponentavskrivningar blivit obligatoriska vilket 

medfört en stor negativ belastning på resultaträkningen. Regelverket anses ha många 

brister gällande komponentavskrivningar och den ekonomiska innebörden, synsättet på 

avskrivningar uppfattas ofta som otydlig. BRF tillämpar komponentavskrivningarna 

utifrån deras olika förutsättningar vilket innebär en svårtolkad jämförelse mellan 

föreningarna (HSB,2015). Bekymmer uppkommer även på grund av att behovet av 

resurser ökar då BRF oftast har begränsade sådana för administration, därigenom har det 

varit lättare att tillämpa K2. Ytterligare ett problem som uppkommer är hänsynstagandet 

till BRF:s särskilda behov och karaktär (HSB, 2015). 

En verksamhet som för första gången tillämpar K3 måste göra en omräkning av 

finansiella poster för tidigare år i resultaträkningen, balansräkningen samt 

kassaflödesanalysen. Enligt ÅRL finns undantag gällande regeln för små företag. Väljer 

verksamheten att ta del av denna avvikelse krävs väl detaljerade upplysningar vilka anges 

som noteringar i årsredovisningen (Gran Thornton, 2014). 
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En utredning har förts kring komponentavskrivningar av professorerna Daniel Sattin och 

Carl Svenlöv där det framkommer att ett flertal BRF har stora bokföringsmässiga förluster 

trots stabil ekonomi. Professorerna har inte kunnat identifiera några utmärkande 

konsekvenser vid övergången till komponentavskrivningsmetoden. Dock kräver 

nuvarande K3-regelverk åtgärder då det är bristfälligt och inte anpassningsbart för BRF 

(Blomqvist et al. 2015).  

 

Eriksson (2013) menar att syftet med komponentavskrivningar är att generera en tydlig 

bild i årsredovisningen över fastigheternas förbrukning. Debatten kring 

implementeringen av metoden har varit stor och en drivande faktor till detta är att 

komponentavskrivningarna inte tidigare tillämpats. FAR gjorde ett uttalade kring 

övergången och menade att den skulle leda till merarbete på grund av att komponenterna 

ska identifieras i efterhand. Oklarheter kring denna komponentindelning och 

identifieringen av anskaffningsvärdet utifrån byggnadens fysiska status har uppstått. 

Vägledningen brister vilket medför en avsaknad av givna svar i och med metoden. Därav 

bedöms det vara företagens eget ansvar att hitta ett fungerande tillvägagångssätt utifrån 

enskild verksamhet. Eriksson (2013) förutser att komponentavskrivningarna kommer 

kräva merarbete men poängterar fördelen som är en mer rättvisande bild  av fastigheternas 

resultat över tiden. 
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4 Empiri  
______________________________________________________________________ 

Detta kapitel presenterar resultatet av studiens insamlade primärdata vilken härleds från 

de semistrukturerade intervjuerna. För att få en tydlighet i empirin presenteras varje 

intervju enskilt. 

______________________________________________________________________ 

 

4.1 Presentation av företag  

 

4.1.1 HSB  

HSB är en medlemsägd organisation som grundades år 1923 och har idag över en miljon 

svenska hem. Det finns 3900 stycken BRF inom organisationen samt 30 stycken HSB-

föreningar inom riksförbundet. De erbjuder olika förvaltningstjänster, allt från ekonomisk 

administration och rådgivning  till teknisk förvaltning av fastigheterna (HSB, 2015). 

 

4.1.2 Riksbyggen  

Riksbyggen är en kooperativ organisation som grundades år 1940 och förvaltar idag 2 

650 BRF. Deras främsta sysselsättning är att utveckla bostadsrätter samt hyresrätter i 

nyproduktion. Riksbyggen är verksamma över hela landet med 264 kontor runt om i 

Sverige (Riksbyggen, 2016). 

 

4.1.3 Iss world   

ISS Facility Services hör till ett av Sverige och Nordens största tjänsteföretag varav 9000 

medarbetare är verksamma i Sverige och 35000 medarbetare i Norden. De erbjuder ett 

flertal tjänsteområde däribland facility management, mat och dryck, kontorstjänster, 

fastighetstjänster samt städtjänster. Iss world förvaltar uppåt 600 BRF runtom i landet och 

har varit verksamma i över 50 år (Iss World, 2016).  

 

4.2 Svar från respondenter  

 

4.2.1 HSB-Göteborg - (Anonym respondent) 

4.2.1.1 Innan förändringen  

Innan införandet av komponentavskrivningar berättar NN att de använt sig av två stycken 

olika avskrivningsmetoder beroende på BRF:s ålder. Föreningar med en äldre karaktär 

har använt sig av raka avskrivningsplaner samt en form av komponentredovisning vid 
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ombyggnationer. BRF som istället är nybyggda eller ombildade har använt progressiva 

avskrivningar för att reducera höga kostnader i början av nyttjandeperioden. NN anser att 

de tidigare avskrivningsmetoderna är att föredra, speciellt användandet av progressiva 

avskrivningar då de lämpar sig bättre när tillgångarna har en längre nyttjandeperiod. NN 

har ingen åsikt om huruvida det nya regelverket skulle vara fördelaktigt gentemot BRF 

utan anser att K3 är mer riktat till fastighetsbolag. HSB-Göteborg har därav valt att lägga 

fokus på att införa K2 i BRF. Införandet av komponentavskrivningar medförde 

problematik hos HSB då de var tvungna att “lyfta ur” och identifiera komponenter i 

underhållningsplanen. NN berättar att HSB-Göteborg fått utbildning inom det nya K3-

regelverket vilka har anordnats av bland annat FAR. Dock anser respondenten att det 

borde finnas en mer specificerad utbildning gällande BRF:s ekonomi. Enligt NN har inte 

BRF som sådan lagt några extra resurser på införandet utan det extra arbetet har istället 

uppkommit hos HSB-Göteborg. Respondenten förklarar att det lagts ner mycket tid på 

denna regeländring vilket har medfört kostnader i samband med utbildningarna. Inför 

regeländringen har det varit förvaltningsekonomernas ansvar att förbereda BRF:s styrelse 

vilket har gjorts via informationsmöten. Inom HSB-Göteborg har förberedandet skett 

genom utbildning för samtliga ekonomer samt diskussioner inom organisationer.  

 

4.2.1.2 Efter förändringen 

NN berättar att jämförbarheten mellan olika BRF är svår då de flesta tillämpar K2-

regelverket. HSB-Göteborg har ungefär 300 föreningar och varav endast tio procent 

tillämpar K3. Respondenten anser inte att komponentavskrivningarna har påverkat 

årsredovisningens tydlighet utan snarare tvärtom då fokus har lämnat underhållsplanerna 

och ska istället behandla någon form av investeringsplan. För att identifiera 

anskaffningsvärdet i och med komponentavskrivningar har HSB-Göteborg tagit hjälp av 

en mall som utvecklats av HSB-Skåne. Denna mall har skapats av ekonomer, 

underhållningsplanerare samt tekniker. HSB-Göteborg har även använt tidigare 

avskrivningar samt underhållningsplaner som komplement för att identifiera byggandens 

fysiska status. Det krävs en del vägledning i och med förändringen vilken NN anser varit 

tillräcklig både från HSB-Malmö och SABO. Respondenten finner inte att resultatet i 

BRF har fått en mer rättvisande bild, de lyfter istället användandet av 

underhållningsplaner som anses ge en bättre bild av ekonomin. Enligt NN är det största 

problemet med de nya komponentavskrivningarna att identifiera fastighetens skick. 

Gällande detta har det förts en dialog mellan ekonomen och styrelsen för att diskutera 
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fram ett resultat. Kunskapen som styrelsen besitter angående deras fastigheter varierar 

och därav kan det ibland uppstå problem med identifieringen av den fysiska statusen. 

Respondenten menar att ju mer kunskap styrelsen besitter, desto lättare blir det. Dock tar 

de emellanåt hjälp av tekniker samt underhållningsplanerare för att fastställa skicket på 

fastigheten. Den största förändringen i BRF:s redovisade resultat har ett samband med de 

föregående progressiva avskrivningsplanerna. På grund av att dessa elimineras har 

resultatet försämrats kraftigt då avskrivningskostnaderna ökat markant. Denna 

problematik drabbar BRF som följer K2 respektive K3. Respondenten anser inte att det 

ställs högre krav på deras professionella bedömning i och med det principbaserade 

regelverket. NN förklarar att HSB-Göteborg är en mycket stor organisation och har allt 

under “samma tak”. Det hjälper ekonomerna vid deras bedömning av BRF. 

Underhållningsplanerare samt tekniker finns även tillgängliga hela tiden.    

 

Något som NN belyser inom ämnet är att HSB, riksbyggen samt SBC arbetar för ett nytt 

regelverk med bättre anpassning för BRF. Syftet är att arbeta fram ett regelverk som 

förhåller sig till underhållningsplanerna samt förebygger stora minusresultat som 

förekommer i nuläget. Avslutningsvis tillägger NN: “vi har inte bara satt oss ner och 

accepterat detta”. 

 

4.2.2 HSB-Göte 

Denna intervju har gjorts med Ulla-Karin Schagerlind som har en lång erfarenhet av 

ekonomiarbete i BRF och har arbetet inom organisationen över 20år. Sedan tre år tillbaka 

är hon enhetschef för den administrativa förvaltningen inom HSB-Göte.’ 

 

4.2.2.1 Innan förändringen  

Innan införandet av komponentavskrivningar använde sig HSB-Göte av egna 

avskrivningsplaner, som liknade de nuvarande komponentavskrivningarna. Schagerlind 

förklarar att varje del inom BRF hade en egen avskrivningsplan och vid ombyggnation 

gjordes ännu en ny. Hon anser att tidigare reglerna gällande avskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar var både enklare och smidigare än den nuvarande 

komponentavskrivningsmetoden. Inför regelbytet var förvirringen stor hos BRF i frågan 

om vilket regelverk som skulle tillämpas av K2 och K3. Schagerlind förtydligar att HSB 

kämpar för ett nytt regelverk som endast ska införas hos BRF och därav ser hon inte att 

det finns några motiv för den nya komponentavskrivningsmetoden. Hon poängterar att 

komponentavskrivningarna inte stämmer överens med BRF sätt att redovisa. En 
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problematisk fråga gällande komponentavskrivningarna är hur man ska hantera 

nyproduktionen. Beroende på vilket regelverk som används påverkas avskrivningarna i 

stor grad av nyproduktion, vilket ger en missvisande bild. I avseendet med nyproduktion 

förklarar Schagerlind att de därav rekommenderar BRF att välja K2 eftersom K3 gav 

enorma kostnader för avskrivningar. Enligt Schagerlind har stora resurser, från deras sida, 

i form av tid lagts på den nya komponentavskrivningsmetoden. Hon påpekar även att 

införandet ha varit problematiskt då det funnits brister i förståelsen för det nya 

regelverket. Detta har i sin tur medfört mycket diskussioner mellan förvaltarna. För att 

underlätta denna omställning har utbildning inom K3 anordnats av HSB-Riksförbundet 

samt olika revisionsbolag. Schagerlind berättar att det har varit mycket arbete innan denna 

förändring och i första hand har personalen på HSB-Göte varit tvungna att sätta sig in i 

det nya regelverket. Informationen gällande K3-regelverket har sedan förmedlats till 

berörda BRF, dock var förståelsen inte “helt hundra”. Enligt Schagerlind har de 

nyproducerade BRF drabbats hårdast av komponentavskrivningsmetoden. Effekten av de 

nya regelverket har visat sig vara fördelaktigt gentemot äldre föreningar då de fått bättre 

avskrivningsplaner. HSB-Göte har valt att rekommendera K3 då det ofta förekommer 

ombyggnationer samt tillbyggnader hos BRF. I och med okunskapen inom styrelsen så 

följer de flesta rekommendationerna och därav valde största delen att tillämpa K3-

regelverket. För att kunna vägleda och använda komponentavskrivningsmetoden på bästa 

sätt har HSB-Göte använt den så kallade ”Skåne-modellen” vilket är en vägledning 

framtagen av HSB-Malmö. SBC har också tagit fram en modell för vägledning vilken har 

använts inom organisationen.  

 

4.2.2.2 Efter förändringen 

Jämförandet mellan BRF är svårt då föreningarna har olika utseende samt beter sig 

annorlunda. Schagerlind förklarar att de försöker hålla sig ifrån jämförandet eftersom det 

oftast formar en snedvriden bild av föreningen. Ofta ser underhållningsplanerna olika ut 

i BRF samtidigt som skötseln görs på olika sätt. Årsredovisningarna är svårtolkade för 

BRF och Schagerlind anser inte att de blivit tydligare i och med 

komponentavskrivningarna. HSB-Göte försöker förtydliga redovisningen, dock är det 

svårt när styrelsen inte besitter samma ekonomiska kunskaper som förvaltarna. På grund 

av den nya komponentindelningen har merarbete uppstått för ekonomerna då det kräver 

mycket tid att börja redovisa på ett helt nytt sätt. Mycket tid har även lagts på 

identifieringen av anskaffningsvärdet då det har funnits vissa svårigheter med detta, 

speciellt i samband med indelningen av olika komponenter. Metoden förutsätter att 
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styrelsen har en viss kunskap om sina fastigheter och vid nybildade styrelser kan det vara 

en utmaning. Vägledningen som finns gällande komponentavskrivningsmetoden är inte 

anpassad för BRF vilket gör den bristfällig. Schagerlind hade önskat en vägledning 

anpassad för BRF vilket hade underlättat deras arbete. Därav har de fått “plocka ur” vissa 

delar av redan befintliga vägledningar för att anpassa implementeringen hos föreningarna. 

BRF:s resultat har inte förtydligats enligt Schagerlind, istället har problem uppstått med 

hanteringen av underhållningsfonden. En del föreningar har fått betydligt sämre resultat 

eftersom avskrivningarna blivit stora i förhållande till vad de var innan. Nuvarande 

avskrivningar görs linjärt och får därför ett annat utfall än de tidigare progressiva 

avskrivningar. Schagerlind uppfattar att det ställs högre krav på deras professionella 

bedömning i och med det nya principbaserade regelverket. Hon poängterar att 

bedömningen gällande underhållningsplanen är svår och då krävs goda kunskaper. Dock 

ser Schagerlind fram emot ett nytt regelverk som är bättre anpassat till BRF. 

 

4.2.3 HSB-Skåne - (Mailintervju) 

Denna intervju har gjorts med Andreas Jepson från HSB i Skåne där han arbetat med 

redovisning i BRF sedan år 2011.  

 

4.2.3.1 Innan förändringen 

Innan införandet av komponentavskrivningsmetoden tillämpades istället olika varianter 

på raka, progressiva och degressiva metoder. Han uppfattade att de tidigare reglerna 

angående avskrivningar av materiella anläggningstillgångar inom BRF var mycket 

spretiga. Detta medförde bland annat brister i jämförbarheten. Jepson anser att det fanns 

motiv för ändringen till komponentavskrivningsmetoden då tolkningen och tillämpningen 

i stor mån varierade. Enligt honom innebar införandet av metoden absolut en problematik 

då många och stora oklarheter samt problem uppstod kring hur införandet skulle 

genomföras. Med hjälp av FAR:s rekommendationer om övergången till 

komponentmetoden i fastigheter (RedU 13) klarnade dock problematiken betydligt. Den 

utbildning Jepson har fått berörande komponentavskrivning är en endagarskurs anordnad 

av FAR. Metoden har för HSB-föreningarna i Skåne inte medfört att några speciellt stora 

resurser behövt läggas på införandet så länge uppdaterade underhållsplaner fanns. För 

HSB:s förvaltningsekonomer har dock implementeringen inneburit merarbete. 

Förberedandet inför förändringen av avskrivningsmetod har Jepson upplevt som 

tidspressat. Reglerna hade varit kända sedan ett tag men alla väntade på att någon annan 

skulle förklara dess tillämpning.  
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4.2.3.2 Efter förändringen 

Om jämförbarheten mellan olika BRF har påverkats efter införandet av 

komponentavskrivningar är svårt att avgöra anser Jepson, men jämförbarheten var 

bristfällig före införandet. Dessutom avskriver många BRF enligt K2-regelverket och 

tillämpar således inte komponentavskrivningsmetoden. Årsredovisningarnas tydlighet 

har varken förbättras eller försämrats av metoden menar han. Att identifiera 

anskaffningsvärdet i samband med metoden har för honom inte inneburit några 

svårigheter. Detta på grund av att Jepson konstruerade en modell för beräkning av 

komponenternas “anskaffningsvärde” utifrån K3, RedU13 och SABO:s modell för 

komponentredovisning. Det var för honom således den lättare delen i och med metoden. 

Svårigheten var dock att i varje enskilt fall veta vilka komponenter som skulle vara med 

från början och att bedöma deras återstående nyttjandeperiod. Den vägledning som 

existerar kring metoden anser Jepson vara tillräcklig. Om BRF:s resultat fått en mer 

rättvisande bild efter implementeringen kan inte direkt avgöras. Detta med tanke på att 

det redovisade resultatet endast är en del av den rättvisande bilden i en förening och 

implementeringens påverkan är därav begränsad. Den har i vissa fall lett till förändringar 

i det redovisade resultatet. Ifall det ställts högre krav på den professionella bedömningen 

svarar Jepson både ja och nej. För att kunna hantera ett principbaserat regelverk krävs 

professionella bedömningar men eftersom tidigare normer var principbaserade medfördes 

därav ingen förändring.  

 

4.2.4 Riksbyggen-Trelleborg 

Denna intervju har gjorts med Lars Viktin som arbetar på Riksbyggen i Trelleborg sedan 

augusti år 2013.  

 

4.2.4.1 Innan förändring 

Innan införandet av komponentavskrivningar använde de BRF som Viktin förvaltar 

linjära eller progressiva avskrivningar. Fastigheter byggda före åren 90/91 använde 

linjära sådana, medan byggnationer därefter använde progressiva avskrivningar. Han 

tycker generellt att redovisningsregler för BRF är för “enkla” och subjektiva. Han har 

även exempel där BRF anpassat avskrivningarna till gjorda amorteringar och även fast 

han förstår varför så är det ändå fel. Eftersom revisionskrav saknas leder det till att man 

kan göra “lite som man vill”. Vid frågan om det fanns några motiv för ändringen till 

komponentavskrivningar anser Viktin att komponentavskrivningar är optimala för en 
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riktig redovisning. Samtidigt är det dock konstant mycket svårt att förklara 

avskrivningens syfte för medlemmar. Om det fanns någon problematik med införandet 

av komponentavskrivningar menar Viktin att övergången självklart har medfört ett större 

arbete, inte minst för att räkna om jämförelsesiffrorna. Dokumentationen över tidigare 

fastighetsåtgärder har inte varit optimal; en del antaganden måste göras över tidigare 

fastighetsförbättringar. Ett bra verktyg förklarar han har varit deras underhållsplan där det 

förs noteringar om när ett utbyte av komponent senast skedde. Vid korrekt tillämpning av 

K3 ska också fastigheten värderas varje år och det kan/kommer medföra en del praktiska 

bekymmer/kostnader. Det handlar också om att kunna hantera avsättningen för framtida 

underhåll. Tidigare avsättning till underhållsfond i form av evig kostnad tappar betydelse 

när komponentavskrivningen är fullt införd. Det skulle vara omöjligt för en BRF att ta 

hänsyn till både avsättning för framtida underhåll och för ökade avskrivningar. Det finns 

heller inget motiv för detta, Men Viktin bedömer att flexibiliteten hos granskande 

revisorer varierar i den frågan. Man skulle kunna säga att avsättning för framtida 

underhåll fyller samma funktion som komponentavskrivning. Har BRF skött sina 

avsättningar så ska ekonomin kunna hanteras utan några större förändringar i avgifter 

trots större genomförda fastighetsarbeten. Viktin har erbjudits internutbildning berörande 

K3:s komponentavskrivningar. Vid frågan om BRF behövt lägga några extra resurser på 

införandet av den nya metoden svarar Viktin att han inte kan se att enskild BRF behövt 

lägga några resurser. Men eftersom den praktiska hanteringen blev mer omfattande från 

den ekonomiske förvaltaren och den externa revisorn, lades mer resurser för BRF i form 

av pengar då det blev dyrare för föreningarna. Inför förberedandet av metoden uppfattade 

Viktin att det var en mycket liten fokus på K2 och K3, medan betydligt mer fokus var på 

förändringen från progressiv till linjär. Hur jämförbarheten mellan olika BRF har 

påverkats av införandet menar  

 

4.2.4.2 Efter förändringen 

Viktin menar att ifall samtliga hade tillämpat komponentavskrivning hade det blivit 

lättare att jämföra. Men nu “haltar det betänkligt” på grund av skillnaden mellan K2 och 

K3. Om årsredovisningens tydlighet har påverkats av metodbytet säger han att det krävs 

oerhört mycket av läsaren av en sådan för att förstå skillnaderna. Ifall svårigheter med att 

identifiera anskaffningsvärdet har uppstått i och med implementeringen svarar Viktin att 

SABO:s komponentindelning har varit värdefull gällande ursprungsanskaffningsvärde. 

Det är svårt att hitta rätt värde för utbytta komponenter. Riksbyggen har tagit en aktiv 

ställning att K2 ska rekommenderas för BRF. Därigenom har Riksbyggen betonat att 
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deras ekonomiska förvaltare således inte behöver erhålla information gällande K-

regelverket. Viktin berättar att den vägledning som finns har han därför fått finna på egen 

hand.  Viktin anser att BRF:s redovisade resultat fått en mer rättvisande bild i och med 

införandet av komponentavskrivningsmetoden. Viktin menar att vid tillämpningen av 

metoden ökar avskrivningarna genom att underhållningskostnader läggs på 

komponenterna, därigenom skapas en rättvisande bild av resultatet. Han påpekar även att 

en återföring av förändringsfonden i resultaträkning skapar en större tydlighet. Viktin ser 

att räkenskapshistoriken är ett problem med införandet av komponentavskrivningar. 

Denna är bristfällig i vissa avseende, speciellt vid ombildade och nya föreningar. 

Eftersom BRF saknar information gällande kostnader av tidigare underhåll uppstår 

svårigheter att hitta rätt anskaffningsvärde samt göra omräkning av jämförelsetalen. Ifall 

K3 ställer högre krav på den professionella bedömningen på grund av principbaseringen 

ställer sig Viktin tveksam till. Det skapar större flexibilitet men han tror inte att den 

utnyttjas särskilt väl. Styrelser i BRF är i gemen lekmän och inte tillräckligt insatta för att 

ställa krav. Som ekonomisk förvaltare vill man ha en “stream-line-lösning” vilket innebär 

så lite arbete som möjligt, därför kommer flexibiliten inte att utnyttjas. Avslutningsvis 

nämner han en önskan om ett nytt regelverk anpassat för BRF vilket också har påbörjats 

av bland annat FAR och de större förvaltningsbolagen. 

 
4.2.5 Riksbyggen-Malmö  

Denna intervju har gjorts med Henrik Hultén som arbetar på Riksbyggen i Malmö och 

har många års erfarenhet av ekonomiarbete. Sedan 11år tillbaka är han kundansvarig 

ekonom på företaget.  

 

4.2.5.1 Innan införandet 

Innan införandet av komponentavskrivningsmetoden berättar Hultén att de använde sig 

av avskrivningsplaner över byggnadsvärdet. Han drar paralleller till nuvarande 

komponentavskrivningar och menar att de liknar varandra. De flesta BRF har tidigare 

vidtagit förbättringsåtgärder vilket idag är svårare då revisorerna är hårdare vid 

bedömning av vad som får kostnadsföras eller ej. Han berättar att de tidigare befann sig i 

en gråzon gällande vad som fick klassas som förbättringar inom fastigheterna. 

Fortsättningsvis berättar han att tidigare avskrivningsregler var både friare och lättare att 

använda, särskilt när dyrare inventarier ska tillgångsföras. Hultén påstår att det inte fanns 

några motiv för en regelförändring gällande komponentavskrivningsmetoden i BRF. 

Detta på grund av att föreningarna inte är vinstdrivande och därav kan balanserat 
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underskott bortses. Det viktiga är att det finns en förklaring bakom redovisningen 

utseende. Balanserade underskott uppstår ofta i BRF som skiftat mellan progressiva till 

raka avskrivningsplaner och detta beror på att stora avskrivningar tillkommer vilket leder 

till minusresultat varje år. Han poängterar ytterligare att det inte ses som nått problem då 

BRF inte behöver gå med vinst för att bedriva verksamheten. Hultén har inte tillräckligt 

med erfarenhet för att kunna bedöma om problematik förekommit i samband med 

införandet då han endast upprätta ett bokslut där K3-regelverket har tillämpats. Om 

utbildning kring K3-regelverket har förekommit svarar Hultén att Riksbyggen-Malmö har 

haft internutbildningar gällande komponentavskrivningsmetoden. Delvis har de 

diskuterat fram tolkningen av det nya regelverket med revisorer samt haft 

tvådagarsutbildning angående det nya årsredovisningssystemet för avskrivningarna. Det 

nya regelverket har varit resurskrävande i form av tid och ansvaret för implementeringen 

var hos de ekonomiska förvaltarna. BRF:s arbete har inte påverkats i någon större 

utsträckning av den nya komponentmetoden då förvaltarna utfört arbetet med bedömning 

av eventuella komponenter. Eftersom Hultén inte var med vid förberedandet av 

implementeringen av K3-regelverket kan han därav inte ge svar på hur denna var.  

 

4.2.5.2 Efter förändringen 

Hultén anser inte att det nya regelverket tillfört någon tydligare jämförbarhet mellan olika 

BRF. Detta på grund av att K2 och K3 är uppbyggda på olika sätt och beroende på vilket 

regelverk som tillämpas leder det till individuella resultat. Han tillägger att det är 

ekonomiska förvaltarnas ansvar att förklara redovisningens utfall för intressenterna. Vid 

införandet av komponentavskrivningarna har Hultén försökt följa redovisningens 

utseende från tidigare år för att BRF ska kunna jämföra mellan åren. Han anser inte att 

tydligheten påverkas av komponentavskrivningsmetoden, däremot så blir det en del 

ändringar i siffrorna.  

 

Riksbyggen-Malmö följer en grundmall som är uppbyggd utifrån K2 och därav har det 

delvis blivit merarbete i och med komponentavskrivningarna. Årsredovisningen för BRF, 

där K3 tillämpas, genomförs i ett annat redovisningsprogram vilket har lett till ökad 

arbetsbelastning. Hultén förklarar att det råder brister i den vägledning han tagit del av, 

främst när det gäller upplysningar om hur uppdelningen av komponenter i byggnader ska 

utföras. Riksbyggen-Malmö har haft tillgång till bland annat SABO:s vägledning. 

Eftersom det inte finns några krav på att denna vägledningen efterföljs ser Hultén att 

jämförbarheten mellan BRF även påverkas av detta. Fastställandet av komponenterna kan 
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upprättas på olika sätt samt fastställandet av nyttjandeperiod per komponent. Hultén 

tillägger att den främsta vägledningen som används är deras egen kompetens inom ämnet. 

Att det redovisade resultatet skulle få en mer rättvis bild i och med 

komponentavskrivningsmetoden  motsätter sig Hultén.  Han tillägger att om man är 

kunnig inom området så anses båda K2 och K3 vara lika rättvisande. Hultén ser inte att 

det uppstått några problem med implementeringen av K3-regelverket, dock föredrar han 

mer internt stöd vid upprättande av komponentredovisning.  Inga betydande förändringar 

har uppstått i det redovisade resultatet vid Hulténs senaste redovisning, dock finns det en 

risk att avskrivningar på befintliga komponenter leder till förändring i resultatet utan att 

det gjorts något fysiskt. I och med denna förändring ställs högre krav på den 

professionella bedömningen enligt Hultén. Förvaltarna bör ha en god förståelse mellan 

sambandet av tillgångar, avskrivningar samt resultatet och sedan kunna förklara detta på 

ett begripligt sätt för intressenterna. Att hantera bedömningen av 

komponentuppdelningen kräver också professionalitet. Avslutningsvis poängterar Hultén 

att detta ämne berör många människor i landet och därav är det viktigt att belysa. 

 

4.2.6 Iss world-Uppsala  

Denna intervju har gjorts med Birgitta Wik som är förvaltningsekonom på ISS world och 

har arbetat som det i 25år. Som förvaltningsekonom är hon kontaktperson ut mot styrelsen 

i BRF. Hon upprättar budget, bokslut, momsredovisningar samt besöker de flesta av 

hennes kunder och går igenom boksluten och förbereder inför årsstämman.  

 

4.2.6.1 Innan förändringen 

Innan komponentavskrivningarnas införande förekom olika avskrivningsmetoder. 

Ombildade och nyproducerade föreningar använde sig av progressiv metod, för några 

motsvarande amorteringar som skett på föreningens lån. I de äldre föreningarna när 

exempelvis fasad, stam och tak renoverats tillämpades en typ av komponentavskrivning 

där kostnaden fördelades under beräknad livslängd. Tidigare regler kring avskrivningar 

av materiella anläggningstillgångar upplevde Wik som missvisande och det var svårt med 

jämförandet mellan föreningar. Motivet till ändringen av metod ser hon var att likställa 

regelverket för AB och BRF. Problematiken kring metoden var enligt Wik att det var 

många frågetecken innan införandet. Dels var det svårt att få svar på frågor från revisorer 

som ska granska och godkänna den redovisning som förvaltningsekonomerna upprättar 

till deras kunder. För att kunna dela upp fastigheten krävs inte bara ekonomiska kunskaper 
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utan även tekniska vilket blev problematisk. Det förekom också svårigheter då det ingick 

flera fastigheter i samma förening och de renoverats vid olika tidpunkter, samt om 

exempelvis renovering av tak har förekommit. Den utbildning som Wik har erhållit i och 

med implementeringen är kurser som KPMG, PwC och FAR har anordnat. Om BRF har 

behövt lägga mer resurser i och med komponentavskrivningar svarar hon att de ofta 

behöver anlita konsulter som kan värdera och dela upp fastigheten i komponenter. Denna 

kunskap finns nämligen inte bland personerna i styrelsen. Det kommer att ställas högre 

krav på underhållsplanen; vilket underhåll avser komponenter och vilka ska täckas av 

fondmedel. Förberedandet inför förändringen bestod av att det länge var oklart kring 

vilket regelverk som rekommenderades för BRF. Detta medförde att kurser och 

utbildningar inte heller fanns. Men kurser och internutbildningar har förekommit och de 

lär sig genom att ha en dialog med revisorer. Wik menar att en policy kommer att växa 

fram inom några år.  

 

4.2.6.2 Efter förändringen 

Hur jämförbarheten mellan olika BRF har påverkats av komponentavskrivningsmetoden 

svarar Wik att det har blivit svårare att jämföra en ny och en äldre förening. Fokus behöver 

vara på kassaflöde istället för resultatet. Årsredovisningens tydlighet har inte påverkats 

så mycket ännu på grund av att det är få BRF som valt K3, de flesta väljer att redovisa 

enligt K2. Enligt Wik har merarbete uppstått på grund av implementeringen då det har 

varit otydligt för föreningarna vem ska genomföra komponentindelningen. En del BRF 

har tagit hjälp av teknisk kunnig medan andra har gjort den själv, även en del revisorer 

har bistått med komponentindelningen. En felaktig fördelning kan få stora effekter längre 

fram när en komponent ska bytas. Svårigheter i att identifiera anskaffningsvärdet har inte 

förekommit då det i de festa fall är revisorer eller någon teknisk kunnig som upprättat 

komponentindelningen. Wik anser att det saknas vägledning i form av verktyg i 

förvaltningsekonomernas redovisnings- och bokslutsprogram för att enkelt kunna hantera 

olika komponenter. Det kommer därigenom uppstå problem vid byte av förvaltare med 

olika “hemmasnickrade” exceldokument. Hon anser inte att resultatet i BRF fått en mer 

rättvisande bild då det i vissa fall kommer uppstå stora underskott på grund av höga 

avskrivningar som är svåra att förklara för gemene man när det finns tillräcklig likviditet 

i föreningen. Problem som uppstått i och med implementeringen är att omräkning av 

jämförelsetal inte behöver ske vid byte till K3 för små bolag. Betydande förändringar i 

BRF:s redovisade resultat har uppkommit i samband med metoden då nyare och 

ombildade föreningar har fått stora underskott som kommer fortsätta att byggas på. Vid 
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frågan om det nu ställs högre krav på den professionella bedömningen på grund av att K3 

är principbaserat, svarar Wik att det är tvärtom. Hon förklarar att om man kan redovisning 

så tillåter K3 att redovisaren kan välja vad som blir en mest rättvisande bild, medan K2 

är mer styrt. Det Wik vill belysa inom ämnet är behovet av att ha ett eget regelverk för 

BRF som är lättare att förstå och underlättar jämförandet mellan olika föreningar. 
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5 Analys  
______________________________________________________________________ 

 

Detta kapitel knyter samman det empiriska materialet med den teoretiska referensram 

som är framtagen. Kapitlet inleds med en diskussion kring förberedandet av K3-

regelverket samt en förklaring till användning av tidigare avskrivningsmetoder.  

Därefter analyseras organisationernas hantering av komponentavskrivningsmetoden 

samt rådande konsekvenser.  

______________________________________________________________________ 

 

 

5.1 Tidigare avskrivningsregler 

Lundén (2013) beskriver tre möjliga avskrivningsmetoder vilka är linjär, progressiv och 

degressiv avskrivning. Respondenternas tidigare avskrivningsmetoder skiljer sig åt men 

ovanstående har tillämpats bland dem. Vissa av de ekonomiska förvaltarna har använt 

metoder som är av liknande karaktär som komponentavskrivningsmetoden. 

Uppfattningarna kring de tidigare reglerna kring avskrivningar i en BRF utgör en blandad 

kompott hos respondenterna. Tre av de sex tillfrågade är positivt inställda till de tidigare 

reglerna. NN benämner de som rimliga speciellt med hänseende på de progressiva 

avskrivningarna. Schagerlind anser att de tidigare reglerna var lättare och smidigare än 

nuvarande komponentavskrivningsmetod. Den tredje instämmande respondenten Hultén 

anser att de var både friare och lättare att tillämpa.  

 

De mer negativa åsikterna kring tidigare avskrivningsregler benämns bland annat av 

Jepson som mycket “spretiga” vilket medförde brister i jämförbarheten. Den “spretiga” 

uppfattningen kan således styrkas av att remissinstanser ansåg att det nya regelverket 

skulle bidra till ett mer samlat sådant (KPMG, 2011). Wik anser att de var missvisande 

och precis som Jepson att det var svårt med jämförbarheten mellan föreningar. Viktin 

upplever att redovisning i BRF överlag generellt är för lätta och subjektiva. Evans et al. 

(2005) stärker inte ovanstående resonemang då syftet med införandet av IFRS for SME, 

som är inspirationskällan till K3-regelverket, är att öka jämförbarheten i redovisningen 

mellan företag inom den kategorin. Eriksson (2013) ser att komponentavskrivningar 

kommer att bidra till en mer rättvisande bild av fastigheternas resultat över tiden. Enligt 

Lundfors (2016) är jämförbarheten mellan olika föreningar en viktig aspekt därav krävs 

relevant information i årsredovisningen för en rättvis bedömning vid investeringar. 
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5.2 Motiv 

Även vid frågan om de anser att motiv fanns för ändringen till 

komponentavskrivningsmetoden förekommer skilda åsikter. Tre av respondenterna 

svarar att motiv inte förelåg men varför skiljs åt i svaren. Schagerlind menar att eftersom 

HSB vill ha ett nytt regelverk anpassat för BRF fanns inget motiv för just 

komponentavskrivningar. Vidare poängterar hon att komponentavskrivningarna inte 

stämmer med BRF:s sätt att redovisa. Uppfattningen om att ett nytt regelverk krävs har 

även antagits i praktiken då HSB (2015) tillsammans med andra berörda parter har arbetat 

för att ta fram ett förslag till justitiedepartementet. Förslaget omfattar således ett regelverk 

som ska vara bättre anpassat för BRF. Ett sådant ska bland annat bidra till en förbättrad 

tydlighet i årsredovisningen. Schagerlinds åsikt om att komponentavskrivningar inte är 

anpassade utifrån BRF:s redovisning får medhåll av professorerna Sattin och Svenlöv. 

De anser nämligen också att nuvarande komponentavskrivningar bör ses över på grund 

av att de inte kan anpassas utifrån föreningens förhållande (Blomqvist et al. 2015). Inte 

heller Hultén anser att det fanns något motiv på grund av att BRF inte är en vinstdrivande 

verksamhet. Därav kan balanserat underskott bortses medan det viktiga är att det finns en 

förklaring bakom redovisningens utseende. En BRF som skiftat mellan progressiva och 

raka avskrivningsplaner uppvisar ofta ett balanserat underskott då stora avskrivningar 

tillkommer vilket varje år leder till minusresultat. På grund av att det inte existerar något 

vinstsyfte i BRF anses det dock inte vara något problem enligt honom. Att BRF inte är 

vinstdrivande fastslås även av Lundén (2013) då det huvudsakliga syftet i sådan 

verksamhet istället är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. NN ser inte heller 

något motiv utan anser att K3 är bättre lämpat för fastighetsbolag.  

 

Övriga tre respondenter har motsatt uppfattning och anser att motiv förelåg och även 

dessa varierade beroende på vem som tillfrågades. Jepson anger motivet att tolkningen 

och tillämpningen i stor mån varierade därav är ändringen till komponentavskrivningar i 

BRF befogad. Viktin ställer sig positiv till metoden och menar att för en korrekt 

redovisning är komponentavskrivningar optimalt. IASB som utvecklat IFRS for SME 

vilket K3-regelverket grundar sig i har som mål att utveckla högkvalitativa, begripliga 

samt genomförbara redovisningsstandarder (Evans et al. 2005). Wik anger att motivet var 

att likställa regelverket för AB och BRF. Att olikheter i redovisningen mellan dessa 
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bolagsformer existerar skriver Lundfors (2016) i en artikel i vilken han menar att dess 

innehåll skiljer sig markant.   

 

5.3 Problematik 

Ifall respondenterna uppfattade en problematik i samband med införandet av 

komponentmetoden är de i stor grad eniga om att det inte var helt okomplicerat. Det är 

endast Hultén som inte identifierar någon problematik med implementeringen. Enligt NN 

däremot uppstod problematik i HSB då de var tvungna att “lyfta ut” 

komponentavskrivningarna från underhållsplanerna. Schagerlind anser att metoden 

skapade problematik i och med hanteringen av nybyggnationer. Hon förklarar att 

beroende på vilket regelverk som tillämpas påverkas avskrivningarna i stor grad vid 

nyproduktion vilket ger en missvisande bild. Med hänsyn till nybyggnationer 

rekommenderas därav BRF att välja K2 på grund av att K3 genererar mycket höga 

kostnader för avskrivningar. Att K3 leder till stora kostnader i och med avskrivningar 

bekräftas även av HSB (2015) som skriver att komponentavskrivningarna har medfört 

stora belastningar i negativ bemärkelse på resultaträkningarna.  

 

Jepson och Wik upplever att problematiken var de oklarheter som fanns i och med hur 

införandet skulle genomföras. Tack vare att Jepson tog hjälp av FAR’s rekommendationer 

om övergången till komponentmetoden i fastigheter (RedU13) minskade dock 

problematiken avsevärt. Grönlund et al. (2013) nämner att för att uppnå en god 

redovisningssed, vilket är av stor vikt i svensk redovisning, finns normgivare vilka ska 

underlätta redovisarens arbete för att uppfylla detta. Syftet med vägledningar är att hjälpa 

redovisare i hur redovisningen bör utformas inom ett specifikt område med hänsyn till 

författningar och allmänna råd. Wik upplever att det var svårt att få ordning på de 

oklarheter som införandet medförde. Detta på grund av svårigheterna med att få svar på 

frågetecken från revisorer vilka granskar och godkänner den redovisning som 

förvaltningsekonomerna upprättar för kunds räkning. För att kunna dela upp en fastighet 

i komponenter krävs tekniska kunskaper istället för de ekonomiska som 

förvaltningsekonomerna innehar. Lundfors (2016) skriver att det är viktigt att en 

beskrivning av byggnadens tekniska status finns med i redovisningen vilket betyder att 

en person med tekniska kunskaper är värdefull för sådan redovisning.  
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Svårigheter uppkom också när det ingår flera fastigheter i samma förening vilka har 

renoverats vid olika tidpunkter. I BFNAR 2012:1 betonas vikten av att fastighetsföretagen 

bör ha god framförhållning med upprättandet av detaljerade redovisningsinstruktioner 

och ett anläggningsregister där åtgärder på fastigheterna beskrivs (Bokföringsnämnden, 

2012). PwC (2015) har uppmärksammat att uppdateringen av anläggningsregistret är en 

stor utmaning i samband med K3-regelverket. Ytterligare svårigheter som regelverket har 

visat sig medföra enligt PwC (2015) är redovisningen av tillkommande utgifter vilka 

bland annat innefattar reparation och underhåll av bostäder. Överlag anses K3 inneha 

många brister gällande komponentavskrivningar och otydlighet förekommer kring den 

ekonomiska innebörden samt synsättet på avskrivningar (HSB, 2015). 

 

5.4 Utbildning 

Samtliga respondenter svarar att de har fått utbildning som berör 

komponentavskrivningsmetoden. Vissa av dem har fått utbildning som anordnats av FAR 

och det har även förekommit internutbildningar. Även olika revisionsbolag, däribland 

KPMG och PwC, har anordnat kurser som vissa av respondenterna tagit del av. 

Diskussioner har även förts med revisorer för att komma fram till en tolkning av det nya 

regelverket. Vid principbaserade regelverk är det mycket viktigt att vägledning finns 

tillgänglig (Benston et al. 2006). Enligt FAR (2015b) tar K3-regelverket inte hänsyn till 

BRF:s specifika verksamhet. Vilket en av respondenterna belyser då denne menar att det 

borde ha funnits en mer specificerad utbildning utifrån BRF. 

 

5.5 Extraresurser 

Om extraresurser har krävts i och med införandet av komponentavskrivningarn är 

samtliga respondenter överens om. Vissa svarar att det inneburit extra resurser endast för 

de ekonomiska förvaltarna medan andra svarar att det krävts för både förvaltarna och 

BRF. HSB (2015) har förutspått att övergången till K3 kommer innebära bekymmer på 

grund av att det därigenom ställs höga krav på resurserna. Vidare förklarar de att BRF 

ofta har begränsade administrativa resurser vilket betyder att det är lättare för de att 

tillämpa K2. Även Eriksson (2013) menar att kompononentavskrivningsmetoden 

kommer kräva mer arbete. NN är en av de som menar att enskild BRF inte har behövt 

lägga några extra resurser på införandet medan själva HSB har lagt resurser i form av tid 

och utbildning vilket kostar pengar. Även för HSB-Göte har extra resurser krävts och 

Schagerlind säger att stora resurser har krävts från deras sida och även för de i form av 
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tid. Hon betonar att införandet har varit svårt och att det medfört mycket diskussioner 

mellan parter.  

 

Jepson säger att för HSB-föreningarna i Skåne har det överlag inte inneburit några 

speciellt stora extraresurser så länge uppdaterade underhållsplaner fanns. För HSB:s 

förvaltningsekonomer har dock införandet inneburit merarbete. Hultén ser också att 

implementeringen var resurskrävande då de ekonomiska förvaltarna lagt ner mycket tid 

på införandet av metoden då ansvaret låg på dem. Viktin svarar att den praktiska 

hanteringen blev mer omfattande för den ekonomiske förvaltaren och den externa 

revisorn. Därigenom var BRF tvungna att lägga mer resurser i form av pengar eftersom 

det blev dyrare för dessa. Även Wik förklarar att extra resurser krävdes för BRF på grund 

av att de ofta behöver anlita konsulter som kan värdera och dela upp fastigheten i 

komponenter. Denna kunskap finns nämligen inte bland styrelsemedlemmarna. Detta 

betyder att högre krav kommer ställas på underhållsplanen med avseende på vilket 

underhåll som avser komponenter samt vilka som ska täckas av fondmedel. Evans et al. 

(2005) motsätter sig ovanstående då syftet med IFRS for SME, som K3 regelverket 

baseras på, bland annat  var att reducera kostnader för förberedandet av finansiella 

rapporter samt att övergången skulle vara okomplicerad. Regelverket skulle även förenkla 

samt minska arbetsbördan. 

 

5.6 Förberedandet 

Förberedandet inför metoden såg annorlunda ut för de tillfrågade ekonomiska förvaltarna. 

NN berättar att styrelsen i BRF informerades om komponentavskrivningsmetoden. För 

själva ekonomiska förvaltarna tog förberedningen uttryck i utbildning samt diskussioner 

som fördes inom organisationen. Enligt Schagerlind krävde förändringen mycket 

förberedande arbete och i första hand av att personalen på HSB var tvungna att sätta sig 

in i det nya regelverket. Kunskapen förmedlade de därefter ut till berörda BRF dock var 

det svårt att få de att förstå regelverket fullt ut. De BRF som drabbades hårdast av 

förändringen var de av nyproducerad karaktär medan de äldre föreningarna erhöll bättre 

avskrivningsplaner. HSB-Göte rekommenderade K3 främst för föreningar där 

ombyggnationer och tillbyggnationer var ett vanligt förekommande. Eftersom kunskapen 

inom styrelsen i en BRF är bristande följdes oftast rekommendationerna varav 

majoriteten av BRF valde K3. För att på bästa sätt kunna vägleda och använda den nya 

metoden använde HSB-Göte en så kallad “Skåne-modell” som är en vägledning utformad 
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av HSB i Malmö. Även SBC har arbetat fram en modell för vägledning som användes av 

förvaltarna.  

 

Jepson uppfattar förberedandet som tidspressat och detta på grund av att berörda parter 

väntade på att någon skulle ta initiativet till att säga hur de nya reglerna skulle tillämpas. 

Viktin anser att fokus på K2 och K3 var bristande inför förberedandet, istället fokuserades 

det betydligt mer på övergången från progressiv till linjär avskrivning. Wik berättar att 

det inför förberedandet länge fanns oklarheter kring vilket regelverk som skulle 

rekommenderas för BRF. Det medförde en avsaknad på kurser och internutbildningar. 

Med tiden har dock kurser och internutbildningar förekommit och att ha dialog med 

revisorer är givande. Inom några år menar Wik att det kommer växa fram en policy. Att 

vägledningen brister och att det inte finns några givna svar inför implementeringen stärks 

av Eriksson (2013). Vidare nämner han att det är företagens ansvar att hitta ett fungerande 

tillvägagångssätt utifrån deras enskilda verksamhet. 

 

5.7 Jämförbarhet och årsredovisningen tydlighet 

Fem av sex respondenter är eniga om att det uppkommer svårigheter gällande 

jämförbarheten mellan BRF i och med regelverksskiftet. Enligt tre av dem är anledningen 

att föreningarna har olika utseenden samt skilda uppbyggnader. Det tilläggs också att 

många BRF går efter K2 vilket gör att jämförbarheten försvåras mellan olika föreningar. 

HSB (2015) styrker respondenternas svar då BRF tillämpar 

komponentavskrivningsmetoden på olika sätt och därav försämras jämförbarheten. Wik 

ser svårigheter att jämföra yngre och äldre föreningar och poängterar att fokus bör läggas 

på kassaflödet och inte resultaten som det görs i nuläget. Hultén belyser även att 

jämförbarheten försvåras i och med att det inte existerar några krav på användandet av 

vägledningen vilket leder till att alla gör på olika sätt. Detta stärks av Benston et al. (2006) 

som förklarar att riktlinjer för principbaserade regelverk ofta saknas därav minskar 

jämförbarheten. Jeppson har svårt att avgöra om jämförbarheten påverkats efter 

införandet av komponentavskrivningen, dock anser han att den var bristfällig redan innan 

regeländringen. Att detta är något som måste förbättras stöds av FAR då de är delaktiga i 

ett idéskifte för framtagning av nyckeltal som ska öka jämförbarheten (Lundfors, 2016). 

Fem av intervjupersonerna är eniga om att årsredovisningens tydlighet inte har förbättras 

efter införandet av komponentavskrivningsmetoden. NN antyder att detta istället har 

försämrats då fokus på underhållsplanerna har minskats. HSB (2015) stödjer 
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respondenternas uttalanden då de anser att regelverket brister gällande den ekonomiska 

informationen och uppfattas som otydligt. Blomqvist et al. (2015) ser även att 

årsredovisningen är svårtolkad vilket medför att redovisningen inte utgör något 

beslutsunderlag för framtida köpare. Schagerlind beskriver svårigheten med att förtydliga 

årsredovisningen hos BRF eftersom styrelsen inte besitter samma ekonomiska kunskap 

som förvaltarna. Viktin tillägger att det krävs mycket av läsarna för att förstå 

redovisningens innehåll vilket Lundén (2013) även styrker. Han förklarar att styrelsen 

inom BRF oftast inte har någon utbildning inom fastighetsskötsel. Enligt den sjätte 

respondenten har tydligheten varken förbättrats eller försämrats. 

 

5.8 Identifieringen av anskaffningsvärdet samt vägledning 

Två av respondenterna antyder svårigheter med att identifiera anskaffningsvärdet på 

komponenterna vilket Eriksson (2013) förtydligar då förvirringen gällande 

identifieringen av anskaffningsvärdet är stor. Det ses samtidigt som en utmaning att utgå 

från byggnadens fysiska status. Resterande respondenters avviker från detta resonemang, 

förutom Hultén som inte kunnat ta frågan i beaktning. De ser inga svårigheter med 

identifiering då det funnits tillräckligt med stöd i form av interna och externa mallar. 

 

Enligt Grönlund et al. (2013) ser vägledning som ett stöd för redovisningens utformande 

samt hur den ska preciseras inom ett specifikt område. Fyra av sex respondenter anser att 

det råder brister i vägledningen, vilket stärks av Eriksson (2013) som menar att det inte 

finns några givna svar för bedömning av komponenter. Han antyder att det är 

verksamheten själv som ansvarar för att hitta en fungerande implementering. Schagerlind 

är en av dem som anser att vägledningen är otillräcklig då systemet inte är anpassat 

specifikt för BRF. I dagsläget får de själva plocka ihop delar från olika modeller vilket 

hon ser som en utmaning. Riksbyggen har gått ut med ett ställningstagande om att de ska 

följa K2 vilket resulterat i att det inte ges någon vägledning inom 

komponentavskrivningar, därav anser även Viktin att den är bristfällig. Hultén och Wik 

instämmer om att det råder brister i vägledning eftersom den saknar upplysningar om 

uppdelningen av komponenter. NN samt Jepsson avviker från detta resonemang och 

menar att den befintliga vägledningen är tillräcklig både från SABO:s skrift samt interna 

modeller. 
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5.9 Rättvisande bild  

Viktin påstår att BRF resultat fått en mer rättvis bild i och med bytet till K3. Vid 

tillämpning av metoden ökar avskrivningarna genom att underhållningskostnader läggs 

på komponenterna, vilket Viktin anser ger en mer rättvisande bild i redovisningen. Han 

menar också att återförandet av förändringsfonden i resultaträkningen skapar ännu mer 

tydlighet. Eriksson (2013) styrker detta då han beskriver att komponentavskrivningar 

bidrar till att fastigheternas resultat får en mer rättvisande bild över tid. Jepsson anser 

dock att det inte går att avgöra huruvida den rättvisande bilden har förändrats då det är 

mer än bara det redovisade resultatet som behöver tas i beaktning. 

 

De fyra övriga respondenterna motsätter sig detta resonemang då de är fullt eniga om att 

komponentavskrivningar inte skapat en mer rättvis bild. Wik påpekar att det har uppstått 

stora underskott i redovisningen på grund av höga avskrivningar trots god likviditet i 

föreningarna vilket hon ser som svårförklarligt för intressenterna. Detta stärker även 

respondenten Hultén som belyser att resultatet hos BRF som tillämpar K3 fått en 

annorlunda bild. Enligt Grönlund et al. (2013) ligger det i företagets ansvar att 

principbaserad redovisningen uppfyller en rättvisande bild för att inte vilseleda dess 

läsare. NN belyser att deras föreningar rekommenderar K2-regelverket i avseendet kring 

en mer rättvisande bild och lyfter istället användningen av underhållningsplaner. 

 

5.10 Problem under implementeringen  

Samtliga intervjupersoner är enade om att problem uppstår i och med implementeringen 

av K3, dock är åsikterna om vad spridda. NN anser att identifieringen av fastigheternas 

skick är problematisk då styrelsens kunskap inte uppnår nivån för att avgöra byggandens 

fysiska status. Oftast besitter inte styrelsen den kompetens som behövs inom BRF då de 

saknar utbildning inom området, vilket resulterar i att förvaltare anlitas (bostadsrätterna, 

2016). Carmon & Trombette (2010) stärker detta ytterligare då goda kunskaper och 

förståelse inom ekonomi krävs för att göra en professionell bedömning i principbaserade 

regelverk.  

 

Schagerlind ser problem med hanteringen av underhållningsplanerna. Detta är något som 

HSB, FAR, SBC, Bostadsrätterna samt Riksbyggen stärker eftersom deras lagförslag 

handlar om att årsredovisningens tydlighet ska förbättras genom obligatoriska sparande 

för att ersätta underhållningsfonden (HSB. 2015). Lundén (2013) motsätter sig detta då 
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han menar att underhållningsplanens syfte är att ge föreningen en tydlig överblick av 

underhållningsåtgärderna och dess kostnader. Detta ska bidra med en god ekonomi och 

minska risken för stigande årsavgifter. 

 

Viktin uppfattar bristfällig räkenskapshistorik som ett problem. Om BRF saknar historik 

angående kostnader av tidigare underhåll bli det svårt och hitta rätt anskaffningsvärde 

samt göra en omräkning av jämförelsetalen i balansräkningen. PwC (2015a) har 

uppmärksammat detta då uppdatering av information i anläggningsregistret är en 

utmaning inom K3. Främst rör det avskrivningar, anskaffningsvärdet samt upp- och 

nedskrivningar per komponent. Wik instämmer med ovanstående respondent gällande 

problem med omräkningen av jämförelsetalen speciellt då små bolag inte behöver göra 

detta. Grant Thornton (2014) bekräftar att mindre bolag varken behöver räkna om 

posterna och jämförelsetalen för föregående år. Detta förutsätter att upplysningar finns i 

not gällande den bristfälliga jämförbarheten. Hultén håller inte med övriga respondenter 

då han inte ser några problem med det nya K3-regelverket. Däremot anser han att det 

krävs mer stöd internt vid komponentavskrivningsmetoden. 

 

De respondenter som svarat på frågan gällande betydande förändringar i resultatet vid 

komponentmetoden anser att det förekommer. De är enade om att resultatet försämrats 

till följd av större kostnader för avskrivningar. NN menar att borttagningen av progressiva 

avskrivningar har resulterat i ökade kostnader, inte bara för de BRF som tillämpar K3 

utan också K2. Enligt Lundén (2013) finns det en problematik gällande progressiva 

avskrivningar då denna ofta tillämpas för att ge en bättre bild av resultaträkningen då det 

är önskvärt att redovisade förluster elimineras. Hultén belyser också problemet och 

antyder att det finns risk för att avskrivningen på befintliga komponenter kan komma att 

påverka resultatet. Wik beskriver att nya och ombildade BRF har fått stora underskott i 

resultatet vilket kommer byggas på med tiden. BRNAR 20112:1 styrker att 

komponentavskrivningarna kan påverka de redovisade resultatet vilket är en konsekvens 

av att underhållningsutgifterna aktiveras och inte längre ska kostnadsföras 

(Bokföringsnämnden, 2012) Samtidigt styrker Daniel Sattin och Carl Svenlöv påståendet 

angående negativa resultat då det framgår i en undersökning att ett flertal BRF uppvisar 

stora bokföringsmässiga förluster i och med komponentavskrivningsmetoden (HSB, 

2015). 
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5.11 Professionella bedömning 

Det råder delade meningar bland respondenterna vad gäller kraven på den professionella 

bedömningen av principbaserade regelverk. Hultén och Schagerlind är enade om att det 

krävs högre bedömning av deras arbete i samband med komponentindelningen samt 

bedömningen av underhållningsplaner. Hultén beskriver att förvaltarna förväntas förstå 

sambanden i BRF ekonomi och skapa en tydlighet i redovisningen för intressenterna. 

Carmon & Trombette (2010) stödjer detta då användarna av ett principbaserat regelverk 

bör besitta goda grundkunskaper inom ekonomi och därmed kunna tillföra en 

professionell bedömning. Det krävs också att det finns en förståelse för den ekonomiska 

situationen som råder i företaget samt dess uppbyggnad. Enligt Jepson kräver 

principbaserad redovisning en professionell bedömning men då tidigare normer var 

principbaserade medfördes därav ingen förändring. Det här kan kopplas till Schipper 

(2003) som menar att den professionella bedömningen endast ökar vid ett skifte från 

regelbaserat regelverk till ett principbaserat regelverk.  

 

Två av respondenterna avviker från resonemanget och anser inte att den professionella 

bedömningen har påverkats. NN påpekar istället att tillgängligheten av tekniska förvaltare 

är stor vilket ses som ett bra komplement för bedömningen. Viktin är tveksam till att det 

ställs högre krav på professionaliteten, han menar att principbaserade regelverk ökar 

flexibiliteten, dock tror han inte att det nyttjas väl. Det bekräftas också av Alexander & 

Jermkowich (2006) som anser att principbaserad redovisning har ett ökat svängrum, dock 

anser de att kompetensnivån ökar på grund av detta vilket Viktin inte håller med om. 

Styrelsen i BRF är inte tillräckligt insatta för att ställa krav på den professionella 

bedömningen enligt Viktin. 

 

5.12 Förhoppningar om framtiden 

Ett nytt regelverk för BRF är eftertraktat bland intervjupersonerna då fem av sex 

respondenter belyser detta. K3-regelverket anses inte vara anpassat för BRF utifrån deras 

specifika egenskaper vilket skapar en efterfrågan på ett nytt regelverk. FAR (2016b) 

stödjer denna efterfråga då BRF speciella verksamhet inte tas i beaktning. Svårigheter 

som uppkommer är att redovisningens utseende är svårt att förstå för intressenterna. Wik 

anser att ett nytt regelverk är nödvändigt då jämförbarheten mellan olika föreningar skulle 

bli lättare. Detta kan kopplas till FAR (2015b) som menar att årsredovisningens relevans 

påverkas vilket gör att beslutsunderlagen för framtida köpare är bristfälliga. NN beskriver 
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att ett nytt regelverk är påbörjat och syftet med det är att BRF ska förhålla sig till 

underhållningsplanen samt förebygga stora minusresultat. FAR (2015b) Bostadsrätterna, 

HSB, Riksbyggen samt SBC har uppmärksammat problemet med ett relevant regelverk 

för BRF. Dessa organisationer har lämnat förslag till regeringen om ett nytt regelverk som 

ska öka transparensen hos föreningarna vilket är efterfrågat hos studiens respondenter. 

Lagförslaget är under utredning och hur det nya regelverket ska komma att se ut återstår 

att se.   
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6 Slutsats  
______________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel besvaras forskningens syfte samt problemformulering vilket mynnar ut i 

studiens slutas. Vidare ges förslag på framtida forsknings inom ämnet.  

______________________________________________________________________ 

 

Syftet med vår studie var att identifiera konsekvenser i samband med den praktiska 

implementeringen av K3-regelverket, därigenom valde vi att fokusera på 

komponentavskrivningar i en specifik bransch vilket valet föll på BRF. 

 

Den ökade globaliseringen som ställer högre krav på företagens finansiella rapporter 

runtom i världen ställer i sin tur högre krav på redovisarna. Att jämförbarheten mellan 

världens företag ska bli tydligare komplicerar till viss del redovisningens utformning. 

IFRS infördes för att underlätta redovisningsarbetet och för att jämförbarheten runtom i 

världens skulle tydliggöras. Det innebar viss omställning för redovisarna och i Sverige är 

det de så kallade K-projektet som stått i centrum. Med utgångspunkt på K-regelverken 

har vi tagit fokus på principbaserade K3-regelverket i BRF då vi har uppmärksammat 

stora debatter kring dess komponentavskrivningar. 

 

Studien visar att den uppmärksammade problematiken gällande 

komponentavskrivningsmetoden förekommer i praktiken vid tillämpning av K3-

regelverket i BRF. De observerade konsekvenserna samt respondenternas svar tyder på 

ett svårapplicerat regelverk i sådan bransch. Således kan konstateras att kritiken kring K3-

regelverkets komponentavskrivningar är befogad. Studien visar även att ett nytt regelverk 

gentemot BRF är önskvärt och anledningen till detta är de rådande konsekvenserna som 

uppkommit efter det nya regelverkets implementering. Förvaltandet av BRF:s ekonomi 

bör både förbättras och underlättas genom mer anpassade metoder för denna specifika 

bransch.  

 

Efter att ha analyserat det empiriska resultatet kan vi konstatera att den mest omfattande 

konsekvensen som samtliga sex respondenter anger är det merarbete som avskrivningarna 

krävt. Komponentavskrivningsmetoden komplicerar redovisningen då arbetet med att 

identifiera fastigheternas olika komponenter är omfattande och svårt. 
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Komponentavskrivningsmetoden har ansetts vara fördelaktig gentemot BRF då forskare 

menar att den bidrar till en mer rättvis bild av resultatet över tiden. Dock råder det tvivel 

om detta har uppnåtts i praktiken då respondenterna har skilda meningar kring detta, 

vilket leder till att ett slutgiltig svar är svårt att finna. Vi kan dock konstatera att införandet 

av komponentavskrivningsmetoden har medfört en stor påverkan på resultatet. Detta i 

form av att konsekvenser har uppkommit genom att BRF redovisar minusresultat trots 

god ekonomi på grund av förekommandet av stora avskrivningar.  

 

Komponentavskrivningarna syftar bland annat till att möjliggöra en tydligare bild över 

fastigheters förbrukning i årsredovisningen. Inte heller anses årsredovisningens tydlighet 

ha förbättrats med stöd från insamlad empiri, men om detta beror på K3-regelverkets 

utformning kan inte med säkerhet konstateras. Svaren vi erhåller från respondenterna är 

nämligen att styrelsen i en BRF ofta saknar redovisningsmässiga kunskaper därav blir 

redovisningen överlag svårförklarad och en tydlighet är därigenom svåridentifierad.  

 

Som tidigare nämnt är ett grundläggande syfte med K3-regelverket att öka 

jämförbarheten i redovisningen, dock framkommer det av studien att syftet inte är 

uppnått. Detta baseras på att majoriteten av studiens sex respondenter svarar att 

jämförbarheten är svår och att det beror på att föreningarna har olika utformning i dess 

breda bemärkelse. Vi har exempelvis uppfattat att yngre och äldre föreningar påverkas 

olika av komponentavskrivningarna. Det leder till svårigheter i jämförandet vilket 

resulterar i en skev bild mellan dessa två karaktärer. Dessutom tillämpar många BRF K2-

regelverket vilket vi under studiens gång förstått varit det vanligaste regelverket i den 

branschen. Således försvåras jämförandet eftersom det är lättare att jämföra BRF som 

tillämpar samma regelverk, och i dagsläget är det ett få antal BRF som tillämpar K3. En 

aspekt som också kan ha en påverkan på jämförbarheten är att regelverket är 

principbaserat och att det inte finns något krav att efterfölja den vägledning som finns. 

Det innebär att redovisningen är upprättad utifrån den egna professionella bedömningen. 

Att redovisningens innehåll därav kan variera är logiskt eftersom olika individer har olika 

uppfattningar vilket kan försvåra jämförbarheten. I Sverige ska redovisning genomsyras 

av en rättvisande bild och att det därav inte anses vara uppfyllt vid tillämpning av K3-

regelverket anser vi som motsägelsefullt. 
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Ett faktum som studien kan lyfta är att K3-regelverket inte är anpassat för BRF. Detta 

baserat på ovanstående reflektion samt att respondenterna svarar att det finns en önskan 

om ett nytt regelverk som är anpassat utifrån BRF:s förutsättningar. Enligt respondenterna 

har FAR tillsammans med de större förvaltningsbolagen inlett ett arbete där förslag på ett 

nytt regelverk bättre anpassat för BRF ska tas fram. Eftersom K3-regelverket infördes år 

2014 och att ett förslag på nytt regelverk i den branschen redan är under bearbetning gör 

det tydligt att tillämpning av K3-regelverket medför brister i BRF. 

 

 

6.1 Förslag på vidare forskning  

Eftersom förslag på ett nytt regelverk anpassat för BRF  är under bearbetning finner vi att 

det hade varit intressant att studera hur ett sådant skulle påverka den nuvarande 

problematiken som K3-regelverket innebär för BRF. Med tanke på att vår studie har ett 

begränsat antal respondenter hade det också varit intressant att genomföra en studie med 

fler intervjupersoner från flera olika förvaltningsbolag. Därav skulle större spridning 

bland svaren erhållas vilket skulle resultera i ett mer generaliserbart resultat.      

  



  
 

58 

 

 

Referenser   
 

- Alexander, D. & Jermakowicz, E. (2006). A True and Fair View of the 

Principles/Rules Debate. Abacus, vol. 42, no. 2, ss. 132-164.  
 

- Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion: 

vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

- Backlund, Samuel (2012). K3 i praktiken: PwC:s handbok vid tillämpning av 

K3. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

- Benston, G.J., Bromwich, M. & Wagenhofer, A. (2006). Principles- versus 

rulesbased accounting standards: The FASB's standard setting strategy, Abacus, 

vol. 42, no. 2 

 

- Blomqvist, U., Brännström,D., Lago, A., Linde, L., Knight, N. (2015, 16 juni). 

Debtt: Så måste reglerna för bostadsrättsföreningarna ändras. Dagens industri. 

Hämtad 2016-05-2, från http://www.di.se/artiklar/2015/6/16/debatt-sa-maste-

reglerna-for-bostadsratter-forandras/ 

- Bokförningsnämnde. (2012). Bokförningsnämndens vägledning – 

Årsredovisning och koncernredovisning. Hämtad 2016-05-10, från 

http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/VL12-1-K3.pdf 

- Bokföringsämnden. (2016). K-projektet. Hämtad 2016-04-04, från 

http://www.bfn.se/sv/om-bokforingsnamnden/k-projektet#K-regelverken  

 

- Bolagsverket. (2012). Större och mindre företag. Hämtad 2016-04-05, från 

http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/storre-

1.3317   

 

- Bostadsrätterna. (2016). Bostadsrättsföreningar. Hämtad 2016-04-02, från 

http://www.bostadsratterna.se/allt-om-

bostadsratt/faktablad/bostadsrattsforeningar 

 

- Bryman, Alan & Bell, Emma (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 

2., [rev.] uppl. Stockholm: Liber 

 

- Carmona, S. & Trombette, M. (2010). The IASB and FASB convergence 

process and the need for ‘concept-based’ accounting teaching. Advances in 

Accounting, 26(1),1-5. doi:10.1016/j.adiac.2010.03.003 

 

- Davidsson, E., Götehed, J. (2014, februari). Borde en bostadsrättsföreningars 

syfte påverka redovisningen. Konsulten, februari. Tillgänglig 

http://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/k2k3-borde-en-bostadsrattsforenings-

syfte-p  

 

http://www.di.se/artiklar/2015/6/16/debatt-sa-maste-reglerna-for-bostadsratter-forandras/
http://www.di.se/artiklar/2015/6/16/debatt-sa-maste-reglerna-for-bostadsratter-forandras/
http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/VL12-1-K3.pdf
http://www.bfn.se/sv/om-bokforingsnamnden/k-projektet#K-regelverken
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/storre-1.3317
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/storre-1.3317
http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/bostadsrattsforeningar
http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/bostadsrattsforeningar
http://dx.doi.org/10.1016/j.adiac.2010.03.003
http://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/k2k3-borde-en-bostadsrattsforenings-syfte-p
http://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/k2k3-borde-en-bostadsrattsforenings-syfte-p


  
 

59 

- Engström, S. (2007), “Från folkvandringstid till Bokföringsnämnden”, Balans, 

nr. 10, s. 42- 45. Tillgänglig 

http://www.auditor.se/artiklar/Fr%E5n%20folkvandringstid%20till%20Bokf%F

6ringsn%E4mnden.pdf  

 

- Eriksson, C. (2013, maj). Fastigheter – K2 eller K3?. Konsulten, maj. 

Tillgänglig http://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/fastigheter-k2-eller-k3-2/  

 

- Eriksson, C. (2014a, september). Vad hände med debatten om 

bostadsrättsföreningar?. Konsulten, september. Tillgänglig  

http://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/vad-hande-med-debatten-om-

bostadsrattsforeningar/  

 

- Eriksson, C. (2014b, juni). Nytt redovisningsdirektiv i EU. Konsulten, juni. 

Tillgänglig  http://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/nytt-redovisningsdirektiv-

eu-en-fordjupning/ 

 

- Evans, L., Gebgardt, G., Hoogendoorn, M., Marton, J., Di Pietra, R., Mora, A., 

Thinggård, F., Vehmanen, P., & Wagenhofer, A (2005) Problems and 

Opportunities of an International Financial Reporting Standard for Small and 

Medium-Sized Entities. The EAA FRSC’s Comment on the IASB’s Discussion 

Paper, Accounting in Europe, (2), 23-45. doi: 19782181 

- FAR. (2015a). Utredning ser över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. 

Hämtad 2016-05-09, från https://www.far.se/ditt-

medlemskap/nyheter/utredning-ser-over-konsumentskyddet-pa-

bostadsrattsmarknaden/ 

 

- FAR. (2015b). Tips om en förbättrad årsredovisning för brf. Hämtat 2016-05-

01. från https://www.far.se/press-och-opinion/pressmeddelanden/problem-med-

avskrivningar-i-brf-tvingar-fram-nya-regler/ 

 

- Gran Thornton. (2014). Övergång till K3. Hämtad 2016-05-06, från 

http://www.grantthornton.se/globalassets/1.-member-

firms/sweden/pdf/tjanster/finansiell-rapportering/overgang-till-k3-140929.pdf 

- Grönlund, Anders, Tagesson, Torbjörn. & Öhman, Peter. (2013). 

Principbaserad redovisning [Lärobok].. Johanneshov: TPB 

 

- Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: om 

kvalitativa och kvantitativa metoder. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

- HSB. (2015). HSB i samarbete för ett nytt regelverk för bostadsrättsföreningar. 

Hämtad 2016-05-21, från https://www.hsb.se/nyheter/2015/hsb-i-samarbete-for-

nytt-regelverk-for-bostadsrattsforeningar/ 

- HSB. (2015). Om HSB. Hämtad 2016-05-11, från 

https://www.hsb.se/press1/om-hsb/ 

 

- Höst, Martin, Regnell, Björn & Runeson, Per (2006). Att genomföra 

examensarbete. Lund: Studentlitteratur 

http://www.auditor.se/artiklar/Fr%E5n%20folkvandringstid%20till%20Bokf%F6ringsn%E4mnden.pdf
http://www.auditor.se/artiklar/Fr%E5n%20folkvandringstid%20till%20Bokf%F6ringsn%E4mnden.pdf
http://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/fastigheter-k2-eller-k3-2/
http://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/vad-hande-med-debatten-om-bostadsrattsforeningar/
http://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/vad-hande-med-debatten-om-bostadsrattsforeningar/
http://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/nytt-redovisningsdirektiv-eu-en-fordjupning/
http://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/nytt-redovisningsdirektiv-eu-en-fordjupning/
https://www.far.se/ditt-medlemskap/nyheter/utredning-ser-over-konsumentskyddet-pa-bostadsrattsmarknaden/
https://www.far.se/ditt-medlemskap/nyheter/utredning-ser-over-konsumentskyddet-pa-bostadsrattsmarknaden/
https://www.far.se/ditt-medlemskap/nyheter/utredning-ser-over-konsumentskyddet-pa-bostadsrattsmarknaden/
https://www.far.se/press-och-opinion/pressmeddelanden/problem-med-avskrivningar-i-brf-tvingar-fram-nya-regler/
https://www.far.se/press-och-opinion/pressmeddelanden/problem-med-avskrivningar-i-brf-tvingar-fram-nya-regler/
http://www.grantthornton.se/globalassets/1.-member-firms/sweden/pdf/tjanster/finansiell-rapportering/overgang-till-k3-140929.pdf
http://www.grantthornton.se/globalassets/1.-member-firms/sweden/pdf/tjanster/finansiell-rapportering/overgang-till-k3-140929.pdf
https://www.hsb.se/nyheter/2015/hsb-i-samarbete-for-nytt-regelverk-for-bostadsrattsforeningar/
https://www.hsb.se/nyheter/2015/hsb-i-samarbete-for-nytt-regelverk-for-bostadsrattsforeningar/
https://www.hsb.se/press1/om-hsb/


  
 

60 

- Iss world. (2016) Introduktion om Iss. Hämtad 2016-05-20, från 

http://www.se.issworld.com/om-iss/introduktion-om-iss 

- Jacobsen, Dag Ingvar (2002). Vad, hur och varför: om metodval i 

företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: 

Studentlitteratur 

 

- Jakobsson, Ulf (2011). Forskningens termer och begrepp: en ordbok. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 
 

- Khaira, S., & Chakraborty, J. (2015). Convergence with IFRS: The Case of 

Infosys Limited. IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices. (14),  

Issue 4, 23-42. doi: 111922206 

- KPMG. (2011). Vad tyckte remissinsatserna om BFNs utkast till K3?. Hämtad 

2016-04-05, från 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sNUXr3V9bIcJ:www.k

pmg.com/se/sv/kunskap-utbildning/nyheter-

publikationer/nyhetsbrev/perspektiv/perspektiv-nr-1-2011/sidor/vad-tyckte-

remissinstanserna-om-bfns-utkast-till-k3.aspx+&cd=4&hl=sv&ct=clnk&gl=se  

 

- Lennartsson, R. (2016, januari). Första året med K2-K3; Experterna 

självkritiska. Balans, nr 1. Tillgänglig: 

http://www.tidningenbalans.se/nyheter/forsta-aret-med-k2-k3-experterna-

sjalvkritiska/   

 

- Lundén, Björn (2013). Redovisning i bostadsrättsföreningar. 4. uppl. Näsviken: 

Björn Lundén Information 

 

- Lundfors, P. (2016, maj). Viktigt att beskriva byggnadens tekniska status. 

Balans, nr 5. Tillgänglighet: 

https://www.paperton.com/shelf/reader/magazine_id/34675/whitelabel/balans-

2/uid/1343316/token/1f6eb275e1e884988ca1a6178a3d899dfef5d6d1#page/1 

- Marton, Jan (2013). IFRS - i teori och praktik. 3., [uppdaterade] uppl. 

Stockholm: Sanoma utbildning 

 

- Nyberg, Rainer (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med 

stöd av IT och Internet. 4., [bearb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

- Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att 

planera, genomföra och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

- PwC. (2015). Accounting update. Hämtad 2016-04-05, från 

http://www.pwc.se/sv/accounting-update/assets/accounting-update-apr-2015.pdf  

 

- Riksbyggen. (2016). Om Riksbyggen. Hämtad 2016-05-20, från 

https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/ 

http://www.se.issworld.com/om-iss/introduktion-om-iss
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~buh%7C%7Cjdb~~buhjnh%7C%7Css~~JN%20%22IUP%20Journal%20of%20Accounting%20Research%20%26%20Audit%20Practices%22%7C%7Csl~~jh','');
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sNUXr3V9bIcJ:www.kpmg.com/se/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/perspektiv/perspektiv-nr-1-2011/sidor/vad-tyckte-remissinstanserna-om-bfns-utkast-till-k3.aspx+&cd=4&hl=sv&ct=clnk&gl=se
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sNUXr3V9bIcJ:www.kpmg.com/se/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/perspektiv/perspektiv-nr-1-2011/sidor/vad-tyckte-remissinstanserna-om-bfns-utkast-till-k3.aspx+&cd=4&hl=sv&ct=clnk&gl=se
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sNUXr3V9bIcJ:www.kpmg.com/se/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/perspektiv/perspektiv-nr-1-2011/sidor/vad-tyckte-remissinstanserna-om-bfns-utkast-till-k3.aspx+&cd=4&hl=sv&ct=clnk&gl=se
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sNUXr3V9bIcJ:www.kpmg.com/se/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/perspektiv/perspektiv-nr-1-2011/sidor/vad-tyckte-remissinstanserna-om-bfns-utkast-till-k3.aspx+&cd=4&hl=sv&ct=clnk&gl=se
http://www.tidningenbalans.se/nyheter/forsta-aret-med-k2-k3-experterna-sjalvkritiska/
http://www.tidningenbalans.se/nyheter/forsta-aret-med-k2-k3-experterna-sjalvkritiska/
https://www.paperton.com/shelf/reader/magazine_id/34675/whitelabel/balans-2/uid/1343316/token/1f6eb275e1e884988ca1a6178a3d899dfef5d6d1#page/1
https://www.paperton.com/shelf/reader/magazine_id/34675/whitelabel/balans-2/uid/1343316/token/1f6eb275e1e884988ca1a6178a3d899dfef5d6d1#page/1
http://www.pwc.se/sv/accounting-update/assets/accounting-update-apr-2015.pdf
https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/


  
 

61 

- Schipper, K. (2003). Priciples-Based Accounting Standards, Accounting 

Horizons, vol. 17, no. 1 

 

- Thurén, Torsten (2013). Källkritik. 3., [rev. och omarb.] uppl. Stockholm: Liber 

- Wüstemann, J., & Wüstemann, S. (2010). Why Consistency of Accounting 

Standards Matters: A Contribution to the Rules-Versus-Principles Debate in 

Financial Reporting. Abacus, 46(1), ss. 1-27.  

 

 



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor  

 

Inledande frågor  

1. Kan du presentera dig själv och vilka arbetsuppgifter du har? 

2. Hur länge har du suttit på denna position? 

 

Innan förändringen  

1. Vilken/vilka avskrivningsmetod(er) använde sig bostadsrättsföreningar av innan 

införandet av komponentavskrivningsmetoden? 

2. Hur tycker du tidigare regler angående avskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar var inom sådan verksamhet? 

3. Ser du att det fanns några motiv för ändringen till 

komponentavskrivningsmetoden inom bostadsrättsföreningar? 

4. Uppfattade du att det fanns någon problematik med införandet av 

komponentavskrivningar? 

5. Har du fått någon utbildning som berör K3s komponentavskrivning?  

6. Ser ni att bostadsrättsföreningar behövt lägga några extra resurser på införandet 

av komponentavskrivningar? I så fall vilka? 

7. Hur var förberedandet inför denna förändring? 

 

Efter förändringen 

1. Hur har jämförbarheten mellan olika bostadsrättsföreningar påverkats av 

införandet av komponentavskrivningsmetoden? 

2. Hur har årsredovisningens tydlighet påverkats av komponentavskrivningar?  

3. Har ni haft merarbete på grund av implementeringen av 

komponentavskrivningar?  

4. Har ni haft svårigheter med att identifiera anskaffningsvärdet i samband med 

komponentavskrivningar? (Utifrån byggnadens fysiska status) 

5. Anser ni att den vägledning som finns i och med den nya metoden är tillräcklig 

eller råder det brister?  

6. Anser ni att bostadsrättsföreningarnas resultat fått en mer rättvisande bild efter 

implementeringen?  

7. Har ni stött på några problem vid denna implementering?  

8. Har ni sett några betydande förändringar i bostadsrättsföreningarnas redovisade 

resultat? 

9. I och med att K3 är ett principbaserat regelverk, uppfattar du att det ställs högre 

krav på din professionella bedömning i samband med detta? 

10. Är det något som du skulle vilja belysa inom detta ämne, som inte har nämnts? 

 

 

 


