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Frågeställning: Vad har fastighetsföretag och revisorer för uppfattning om det nya kravet på 

komponentavskrivning?  

- Leder det till en förbättrad redovisning sett utifrån begreppen relevans    

och rättvisande bild, om så på vilket sätt?  

 Hur påverkas redovisningen i företag inom fastighetsbranschen av det nya 

kravet på komponentavskrivning?  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar revisorer och företag 

inom fastighetsbranschen har om det nya kravet på komponentavskrivning 

samt hur det påverkar fastighetsföretagens redovisning. Studien syftar även 

till att försöka utröna om komponentavskrivningar leder till en mer 

rättvisande redovisning.   

Metod:  Studien bygger på en kvalitativ metod. Insamling av primärdata har skett 

genom kvalitativa intervjuer med fem fastighetsföretag och två revisorer. 

Sekundärdata till studien har samlats in via en litteraturstudie.  

Slutsats: Komponentavskrivning leder till en mer rättvisande redovisning jämfört med 

dagens praxis då det ger en mer rättvisande bild av fastigheternas 

värdeminskning.  

En större del av fastighetsbolagens underhållsåtgärder kommer aktiveras i 

balansräkningen.  

Komponentavskrivning leder till en mer enhetlig hantering av 

underhållsåtgärder och kan därför öka jämförbarheten mellan företag. Detta 

förutsätter dock tydligare riktlinjer för hur komponentuppdelningen ska gå 

till. 
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Research  

question:  What are the perceptions of real estate companies and auditors regarding the 

new requirement of component depreciation? 

 - Does it lead to a better accounting seen from the concepts of relevance and a 

true and fair view, if so, how? 

How is the accounting in real estate companies affected by the new 

requirement of component depreciation? 

Purpose: The aim of this study is to describe what real estate companies and auditors 

think of the new requirement of component depreciation in Sweden. The 

study also tries to determine if component depreciation leads to a fairer 

accounting. 

Method:  The study is based on a qualitative research method. The primary data used in 

the study has been collected through interviews with real estate companies 

and auditors. The secondary data used in this study was collected through a 

thorough literature study.  

Conclusion:  Component depreciation leads to a fairer accounting compared to todays 

practice. 

.  A larger portion of the real estate companies’ maintenance costs will be 

activated in the balance sheet. 

Component depreciation leads to a more unified management of maintenance 

costs. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en bakgrund till problemet samt en problemdiskussion som mynnar ut i 

frågeställning och syfte. Även studiens avgränsning, målgrupp och disposition behandlas. 

1.1 Bakgrund  

Redovisningen har en central roll i dagens samhälle då den utgör en grund för ekonomiska 

beslut. I takt med att ekonomin förändras och utvecklas ställs allt högre krav på ett väl 

fungerande redovisningssystem vilket har lett till ett omfattande regelverk bestående av lagar, 

principer och uttalanden från expertgrupper (Johansson et al., 2009). 

I Sverige återfinns lagstiftningen inom redovisningsområdet i bokföringslagen (BFL) och 

årsredovisningslagen (ÅRL). Både ÅRL och BFL är så kallade ramlagar, vilket innebär att de 

endast innehåller generella regler och principer (Artsberg, 2005). Hur dessa regler och 

principer ska tillämpas beror på begreppet god redovisningssed som enligt Nilsson (2010)  

grundar sig på rådande praxis och rekommendationer från normgivande organ exempelvis 

Bokföringsnämnden och Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och 

rådgivare (FAR).  

Bokföringsnämnden (BFN) har sedan 2004 arbetat med att ta fram förenklade regelverk, K-

projektet, som samlar de viktigaste redovisningsreglerna för fyra kategorier av företag K1-K4. 

Syftet med detta är att underlätta företagens redovisning genom att samla alla relevanta regler 

inom en kategori (Deloitte, 2009). K-projektet är också en del i arbetet med att harmonisera 

redovisningsreglerna mellan länder och influeras till stor del av IASB:s 

redovisningsstandarder även om bokföringslagen har varit utgångspunkten (BFN 1).  

Från och med det räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 ska samtliga 

företag, oavsett storlek och associationsform, tillämpa något av K-regelverken. De får alltså 

inte längre använda sig av allmänna råd från BFN som innehåller en anpassning av en 

redovisningsrådsrekommendation eller Redovisningsrådets rekommendationer, RR 1–RR 29. 

Vilket regelverk som ska användas av respektive företag beror på företagets storlek och 

associationsform.  K1 och K2 gäller främst mindre företag, ideella föreningar och enskilda 

näringsidkare (BFN 2). Mindre företag är enligt årsredovisningslagen företag som inte är 

större företag. Större företag definieras i sin tur som företag som uppfyller mer än ett av 

följande villkor: 

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

räkenskapsåren uppgått till mer än 50,  

 företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,  

 företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.” (ÅRL, 1 kap. 3§) 
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K4 gäller för börsnoterade företag där IFRS-reglerna är obligatoriska. IFRS-reglerna är de 

internationella redovisningsregler som svenska börsnoterade företag ska följa vid upprättandet 

av koncernredovisningen (Sundgren et al., 2009).  

Företag som inte tillämpar IFRS-reglerna eller har valt något av förenklingsregelverken, K1 

eller K2, måste från och med det räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 

använda sig av K3-regelverket. K3-regelverket, eller BFNAR 2012:1 om Årsredovisning och 

koncernredovisning som det också benämns, gavs ut 2012 och är det senaste i raden av K-

regelverk. Det är tänkt att fungera som huvudregelverk för redovisning inom aktiebolag och 

ekonomiska föreningar och gäller samtliga onoterade företag som ska upprätta finansiella 

rapporter i enlighet med årsredovisningslagen. K3-regelverket är upprättat med IASBs ”IFRS 

for Small and Medium-sized Entities” (IFRS for SMEs) som utgångspunkt (PwC, 2012). 

Ett av kraven i det nya regelverket som fått utstå stark kritik är det om komponentavskrivning, 

som innebär att materiella anläggningstillgångar ska delas upp och skrivas av i komponenter 

om de antas ha olika nyttjandetid. Särskilt fastighetsbranschen har reagerat starkt emot detta 

krav då de menar att fastigheter består av en mängd olika komponenter (tak, stommar, 

installationer etc.) vilket skulle innebära en ökning av kostnaderna för att administrera alla 

dessa nya avskrivningsplaner (Hellman et al., 2011).    

Enligt Lindh och Hellström (2011) används idag främst rak avskrivning när det gäller 

byggnader vilket innebär att byggnaden skrivs av med lika stora belopp årligen under dess 

nyttjandeperiod och utgifter rörande underhåll och reparationer kostnadsförs normalt sett 

direkt när de sker. Detta leder bland annat till att företag får underskattade resultat de år stora 

underhållsinsatser genomförs. Det får även konsekvensen att en väl underhållen byggnad kan 

ha ett bokfört värde på 0 kronor vilket inte speglar det skick byggnaden är i. För att undvika 

dessa problem kan så kallad komponentavskrivning användas vilket innebär att till exempel 

en byggnad delas upp i komponenter med olika avskrivningstider, anpassade till respektive 

komponents förväntade nyttjandeperiod. När någon av komponenterna sedan ska ersättas 

betraktas det som en reinvestering istället för en underhållskostnad (Lindh & Hellström, 

2011). 

1.2 Problemdiskussion 

Att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning är ett centralt mål inom all 

extern redovisning (Grönlund et al., 2008). Det nya kravet på komponentavskrivning i K3-

regelverket som börjar gälla från och med 1 januari 2014 har som syfte att bidra till just detta. 

Materiella anläggningstillgångar ska enligt de nya reglerna, om skillnaden i förbrukningstid 

(nyttjandeperioder) är väsentlig, delas upp i olika komponenter och skrivas av separat. 

Utgifterna för att byta ut dessa komponenter räknas som en investering och aktiveras därmed i 

balansräkningen istället för att kostnadsföras direkt som en underhållsåtgärd (Nordlund et al., 

2013). Detta anses av bland andra Hellman et al. (2011) leda till en förbättrad redovisning då 

de menar att resultat- och balansräkningarna blir mer rättvisande med en komponentansats på 

grund av att utbytet av komponenterna ses som en investering som sedan skrivs av istället för 

en direkt kostnad.  
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Det nya kravet har dock ej tagits emot positivt från alla håll. Främst fastighetsbranschen har 

varit starkt kritisk mot de nya reglerna och menar att kostnaderna med att administrera alla 

nya avskrivningsplaner som komponentavskrivningen ger upphov till, omöjligt kan uppvägas 

av nyttan med den. Bland annat skriver Castellum i sitt remissvar till Bokföringsnämnden 

gällande K3: ”Castellum ställer sig starkt kritiskt till det föreslagna kravet på 

komponentavskrivning, vad gäller fastigheter och anser att skallkravet måste tas bort. 

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

komponentavskrivning skulle bli mycket administrativt betungande. Antag en 

fastighetsportfölj om 600 fastigheter, där varje fastighet består av 10 komponenter och där 5 

investeringar görs per komponent (detta är lågt räknat). Det medför 30 000 

avskrivningsplaner/bedömningar som skall göras varje år, avseende såväl livslängd som 

restvärde.” (Castellum 1) 

Dessa skilda uppfattningar har väckt ett intresse av att vidare undersöka 

komponentavskrivningens påverkan på fastighetsföretagen och huruvida det leder till mer 

rättvisande resultat- och balansräkningar.  

1.3 Frågeställningar 

Bakgrunden och problemdiskussionen mynnar ut i följande frågeställningar: 

 Vad har fastighetsföretag och revisorer för uppfattning om det nya kravet på 

komponentavskrivning? 

o Leder det till en förbättrad redovisning sett utifrån begreppen relevans och 

rättvisande bild, om så på vilket sätt?  

 Hur påverkas redovisningen i företag inom fastighetsbranschen av det nya kravet på 

komponentavskrivning?  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar revisorer och företag inom 

fastighetsbranschen har om det nya kravet på komponentavskrivning samt hur det påverkar 

fastighetsföretagens redovisning. Studien syftar även till att försöka utröna om 

komponentavskrivningar leder till en mer rättvisande redovisning.   

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att endast behandla företag inom Västmanland och Södermanland 

(Eskilstuna).  

1.6 Målgrupp   

Målgruppen för studien är företag som påverkas av kravet på komponentavskrivning i det nya 

K3-regleverket men även beslutsfattare inom redovisningsfrågor som vill få en inblick i 

företagens syn på kravet.  Även studenter som är intresserade av att veta mer om 

komponentavskrivning eller företag som funderar på att börja använda sig av det kan finna 

denna uppsats intressant.  
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1.7 Disposition 

Inledning I detta kapitel ges en bakgrund till problemet samt en 

problemdiskussion som mynnar ut i frågeställning och syfte. Även 

studiens avgränsning och målgrupp behandlas.  

Metod I metodkapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt och 

metodval.  

Referensram I referensramen presenteras den sekundärdata som ligger till grund 

för studien.  

Empiri I empirikapitlet presenteras den primärdata som samlats in genom 

intervjuer.  

Analys I analysen analyseras den insamlade primärdatan med stöd av 

referensramen.  

Slutsats  I slutsatskapitlet presenteras de slutsatser som kan dras av studien.  
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras de angreppssätt och metoder som använts under studiens gång. 

Kapitlet avslutas med en reflektion kring studiens reliabilitet och validitet samt källkritik. 

2.1 Angreppssätt  

Studien bygger på ett iterativt angreppssätt, vilket Bryman och Bell (2011) beskriver som en 

process där forskningen pendlar mellan det deduktiva och induktiva angreppssättet. Utgår en 

studie från teorin för att sedan samla in empiri, som antingen förkastar eller verifierar de 

hypoteser som forskaren ställt, har ett deduktivt angreppssätt använts. Det deduktiva 

angreppssättet anses även vara mer linjärt i sin process där stegen i forskningsprocessen följer 

varandra på ett klart och logiskt sätt. Motsatsen till det deduktiva angreppssättet är det 

induktiva som enligt Bryman och Bell (2011) tar sin utgångspunkt i verkligheten genom 

empiri för att sedan skapa teori.  

Vi började denna studie med att göra en litteraturstudie för att få en djupare förståelse och 

kunskap om det aktuella området. När vår förståelse och kunskap om det studerade ämnet 

hade ökat genomfördes intervjuer för att samla in empirisk data. Efter att intervjuerna var 

genomförda utvecklades referensramen ytterligare då ny information kom fram under 

intervjuerna, vilket kan beskrivas som ett inslag av ett induktivt angreppssätt. Den insamlade 

empirin bidrog sedan till att skapa en bild av hur fastighetsföretagen påverkas av 

komponentavskrivning och om det leder till en mer rättvisande redovisning.  

2.2 Forskningsstrategi  

Det finns enligt Bryman och Bell (2011) två huvudsakliga forskningsstrategier, den 

kvantitativa och kvalitativa metoden. Det som skiljer metoderna åt är bland annat att de har 

olika tillvägagångssätt för att samla in och analysera data. Den kvantitativa metoden bygger 

på insamling av numerisk data och utgår ifrån prövning av teorier, till skillnad från den 

kvalitativa som fokuserar mer på ord och uppfattningar (Bryman & Bell, 2011). Ahrne och 

Svensson (2011) definierar kvalitativa metoder som ett begrepp för de metoder som grundas 

på observationer, intervjuer eller analys av texter som inte direkt utformats för att analyseras 

kvantitativt med statistiska metoder.  

Enligt Björklund och Paulsson (2012) är det främst studiens syfte som avgör vilken metod 

som ska väljas, en kvalitativ eller kvantitativ. Då studien syftar till att ge en djupare förståelse 

för hur fastighetsbranschen påverkas av kravet på komponentavskrivning och om det leder till 

en mer rättvisande redovisning har valet fallit på en kvalitativ metod. Respondenternas 

uppfattningar om komponentavskrivningar är centralt i studien och vi anser därför att det hade 

varit svårt att få samma djup och förståelse med en kvantitativ metod. Den kvalitativa 

metoden ger oss en möjlighet att genom öppna samtal med respondenterna få en mer utförlig 

inblick i deras uppfattningar om problemområdet. 
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2.3 Undersökningsdesign 

Studien har i stora drag varit vad Jacobsen (2002) kallar för en små-N-studie. I små-N-studier 

väljs ett fåtal enheter ut, ofta inte fler än fem eller tio stycken. Då mängden studerade enheter 

är liten är det lättare att gå in på djupet med varje enhet (Jacobsen, 2002). I studien har fem 

fastighetsföretag och två revisionsbyråer deltagit vilket faller inom ramen för antalet 

deltagande enheter som Jacobsen (2002) anser vara rimligt för denna typ av studie. Fokus i en 

små-N-studie ligger ofta på att studera ett specifikt fenomen som kan studeras ur flera olika 

synvinklar (Jacobsen, 2002). Vi ansåg det viktigt för vår studie att få olika synvinklar på det 

nya kravet på komponentavskrivning, vilket är anledningen till att både fastighetsbolag och 

revisorer deltog i studien. Genom de olika intervjuerna kunde vi även skapa oss en djupare 

förståelse för problemområdet.  

Studien kan även anses ha en komparativ undersökningsdesign enligt Bryman och Bell 

(2011). Vid en komparativ undersökningsdesign undersöks mer än ett företag eller 

organisation för att sedan jämföras med varandra (Bryman & Bell, 2011). Genom de olika 

intervjuerna kunde vi jämföra respondenternas åsikter med varandra för att se om synen på 

kravet på komponentavskrivning var olika i företagen och därmed få en bredare och djupare 

bild av komponentavskrivning. 

2.4 Datainsamling  

Data som samlas in till en studie kan delas upp i primär- och sekundärdata. Primärdata är data 

som forskaren samlar in specifikt till den aktuella studien, ofta baserad på intervjuer eller 

enkäter. Sekundärdata är data som någon annan har samlat in och inte specifikt till den egna 

studien (Jacobsen, 2002). 

Denna studie består av både primär- och sekundärdata, vilket enligt Jacobsen (2002) är 

idealiskt då paralleller kan dras mellan de olika typerna av data och därmed styrka de resultat 

vi kommer fram till.  

2.4.1 Litteratur 

Den sekundärdata som har legat till grund för uppsatsens referensram har valts ut efter en 

grundlig artikel- och litteratursökning. Artikelsökningen har skett i databaserna ABI/Inform 

Global och Far Komplett där sökorden ”komponentavskrivning”, ”avskrivning”, ”K3”, ”K-

projektet”, ”rättvisande bild”, ”true and fair view” och ”component depreciation” använts. 

Utöver artikelsökningen har en litteratursökning grundad på samma sökord gjorts via 

Mälardalens Högskolas bibliotekskatalog och Google. Vi har även studerat de remissvar som 

kom in till Bokföringsnämnden gällande införandet av K3-regelverket för att få en inblick i 

remissinstansernas syn på kravet på komponentavskrivning.  

2.4.2  Intervjuer 

Den data som har legat till grund för empiriavsnittet har samlats in genom kvalitativa 

intervjuer, som enligt Bryman och Bell (2011) är att föredra när respondentens egna 

uppfattningar och synsätt är i fokus.  Det finns enligt Bryman och Bell (2011) två olika 

grundtyper för hur en kvalitativ intervju kan utformas, semi-strukturerad eller ostrukturerad. 

Den ostrukturerade intervjun kännetecknas av en öppen dialog mellan intervjuaren och 
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respondenten, vanligen ansikte mot ansikte eller via telefon. Få begränsningar läggs på vad 

respondenten kan säga och styrningen från intervjuaren är begränsad (Jacobsen, 2002). 

Bryman och Bell (2011) beskriver semi-strukturerade intervjuer som intervjuer där forskaren 

har förberett ett antal teman som ska tas upp på intervjun och sedan får respondenten relativt 

stor frihet att utforma svaren på sitt egna sätt. I studien har semi-strukturerade intervjuer 

använts då vi ansåg att det krävdes någon form av struktur för att lättare kunna jämföra 

respondenternas svar. Ett ytterligare argument till valet av en semi-strukturerad utformning 

var att respondenten skulle få möjlighet att svara fritt och kunna utveckla sina svar, men 

samtidigt hålla sig inom ramen för frågeställningarna vilka intervjufrågorna baserades på.  

Av de sju intervjuer som studien baseras på har sex varit besöksintervjuer och en via mejl. 

Enligt Jacobsen (2002) är det lättare att genomföra en öppen och givande intervju vid en 

besöksintervju än via telefon. Jacobsen (2002)  menar att det är lättare att få en personlig 

kontakt vid ett möte ansikte mot ansikte vilket kan leda till att respondenten blir mer villig att 

dela med sig av information. En besöksintervju ger också möjligheten för intervjuaren att 

observera hur respondenten uppträder och underlättar därmed en bedömning av hur långt man 

kan driva en viss fråga etc. Det gör att risken för att respondenten blir besvärad och därmed 

sluter sig och på så sätt blir en sämre informationskälla, minskar (Jacobsen, 2002).  

Vår ursprungliga tanke var att samtliga intervjuer skulle vara besöksintervjuer men på grund 

av tidsbrist har en av intervjuerna genomförts via mejl. Fördelen med en mejlintervju är enligt 

Denscombe (2009) att intervjuareffekten, det vill säga hur intervjuarens närvaro påverkar 

respondenten och dennes svar, försvinner. Vi anser dock att fördelarna med mejlintervjuer är 

färre än fördelarna med en besöksintervju varvid vi i möjligaste mån har eftersträvat 

besöksintervjuer.  

Respondenterna i studien har fått frågorna skickade till sig i förväg för att kunna förbereda sig 

och på så sätt förhoppningsvis kunna ge mer utförliga svar. Under intervjuerna har vi varit 

noga med att ställa följdfrågor och be respondenten utveckla om vi känt att något varit oklart 

för att på så sätt höja studiens tillförlitlighet. Vi har i möjligaste mån försökt undvika att ställa 

ledande frågor eller styra intervjun alltför mycket då respondenternas perspektiv är centralt 

för studien.   

2.4.2.1 Urval 

För att kunna uppfylla syftet med studien har sammanlagt sju individer intervjuats, två 

revisorer och fem representanter för fastighetsbranschen.  Urvalet som gjorts är till viss del 

ett, som Bryman (2011) benämner det, målinriktat urval. Den ursprungliga sökningen efter 

företag baserades på vilka vi ansåg vara mest lämpade att hjälpa oss besvara vår 

frågeställning.   

Då K3-regelverket är tvingande för större onoterade företag från och med 1 januari 2014 har 

bara företag som kan klassificeras som större enligt ÅRL (1 kap. 3§) ingått i urvalet till 

studien. En ytterligare begränsning i urvalet var att bara företag i fastighetsbranschen 

verksamma inom uthyrning och förvaltning av fastigheter kontaktades, då de i störst 

utsträckning berörs av kravet. På grund av begränsade resurser och tidsram kontaktades 

endast företag verksamma i Västmanland och Södermanland (Eskilstuna).  
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En sökning gjordes i databasen Retriever Business med ovan nämnda kriterier som 

avgränsning vilket genererade sammanlagt 15 företag. 10 valdes slumpmässigt ut och 

kontaktades och av dessa tackade fem ja till en intervju. De som avböjde ansåg sig inte vara 

tillräckligt pålästa inom ämnet för att kunna bidra till studien. Anledningen till att ytterligare 

personer inom fastighetsbranschen inte kontaktades var att vi inte hade haft tid att analysera 

den extra data fler intervjuer skulle inneburit.  

För att få en mer nyanserad bild av begreppet komponentavskrivning och huruvida det kan 

leda till en mer rättvisande redovisning har även revisorer intervjuats. Med sin kompetens 

ansåg vi att de var särskilt lämpade att hjälpa oss besvara våra frågeställningar. Av de 

revisorer som kontaktades, totalt 10, tackade två ja till en intervju. De övriga hade antingen 

tidsbrist eller ansåg sig inte vara tillräckligt insatta i K3-regelverket för att kunna besvara våra 

frågor. I huvudsak har revisorer verksamma i de större revisionsbyråerna kontaktats då vi 

antog att de hade mer erfarenhet av större företag och därmed var insatta i det nya K3-

regelverket och kravet på komponentavskrivning.  

Vid den initiala kontakten med företagen var vi noga med att klargöra vad det var vi 

undersökte och vad intervjuerna skulle handla om för att företagen därefter skulle kunna 

koppla oss vidare till den person med mest kompetens inom ämnet. Samtliga av de 

intervjuade personerna är verksamma inom olika företag och har därmed skilda erfarenheter 

och preferenser vilket vi anser har gett oss en djupare och mer breddad bild av 

problemområdet. Vi anser även att intervjuerna har gjort det möjligt att uppfylla syftet med 

studien även om representativiteten naturligtvis, som också Jacobsen (2002) skriver, ökar med 

ett större urval.  

I tabell 1 visas en sammanställning av respondenterna. Av anonymitetsskäl benämns 

respondenterna utifrån inledningsbokstaven i företagsnamnet. Då två företag har K som 

inledande bokstav benämns Köpings Bostads AB som KBAB.  

Företag Respondent Ort Datum Intervju 

Bostads Mimer AB B Västerås 7/5-13 Besöksintervju 

Graflunds Byggnads AB G Eskilstuna 29/4-13 Besöksintervju 

Ica Fastigheter Sverige AB I - 24/4-13 Mejlintervju 

KPMG K Västerås 7/5-13 Besöksintervju 

Köpings Bostads AB KBAB Köping 8/5-13 Besöksintervju 

PwC P Västerås 3/5-13 Besöksintervju 

Salabostäder AB S Sala 24/4-13 Besöksintervju 

Tabell 1. Respondentsammanställning 
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2.5 Operationalisering  

Enligt Bryman och Bell (2011) är det viktigt att intervjufrågorna utformas med utgångspunkt 

att ge svar på frågeställningen. Vi har därför haft våra frågeställningar i åtanke vid 

utformandet av intervjufrågorna. De inledande frågorna i intervjuguiderna, se bilaga 1 och 2, 

behandlade allmän information om företaget och respondentens bakgrund. Resterande 

intervjufrågor delades in i tre kategorier: Gränsdragningsproblematiken, 

komponentavskrivning och rättvisande redovisning. Frågorna inom varje kategori har baserats 

på de argument för och emot kravet på komponentavskrivning som beskrivs i referensramen 

och har formulerats på ett öppet sätt så att respondenten fått möjlighet att ge sin bild av vad 

kravet kan innebära. För att bättre ta tillvara på respondenternas kompetens har inte exakt 

samma frågor ställts till revisionsbyråer och fastighetsföretag även om grundupplägget varit 

detsamma, se bilaga 1 och 2.  

Frågorna kring gränsdragningsproblematiken är tänkt att ge en inblick i hur företagen hanterar 

gränsdragningen mellan investering kontra underhållskostad och kan kopplas till 

frågeställningen om en rättvisande redovisning, då den belyser eventuella förändringar i vad 

som ska föras via resultat- och balansräkningen till följd av ett krav på 

komponentavskrivning. Frågorna under kategorin komponentavskrivning är tänkta att besvara 

frågeställningen om hur företag inom fastighetsbranschen påverkas av kravet samt vad 

revisorer och företagen har för uppfattningar om det. De resterande frågorna är tänkta att ge 

en övergripande bild av huruvida respondenterna anser att komponentavskrivning leder till en 

mer rättvisande redovisning.  

2.6 Referensramens koppling till studiens syfte 

Referensramen som används i uppsatsen är utformad med studiens syfte och frågeställningar 

som utgångspunkt. Då kravet på komponentavskrivningar i K3-regelverket gäller alla 

materiella tillgångar kommer först en beskrivning av vad en materiell tillgång är och sedan ett 

avsnitt om avskrivningar i allmänhet. Ett viktigt avsnitt i referensramen är avsnittet om 

komponentavskrivning då det är det som är i fokus i studien. I referensramen kommer även 

redovisningens kvalitativa kriterier presenteras för att göra det möjligt att utifrån dessa 

begrepp diskutera om kravet på komponentavskrivning leder till en mer rättvisande 

redovisning. Avslutningsvis kommer de remissvar angående kravet på komponentavskrivning 

presenteras, detta för att få fram företag och organisationers syn på kravet och kunna jämföra 

det med de företag som deltog i studien.  

2.7 Bearbetning av information 

Vid intervjutillfällena har respondenterna tillfrågats om det är okej att samtalet spelas in, 

vilket alla har gått med på.  Vi anser att det har stärkt tillförlitligheten i studien då risken för 

att något missuppfattas eller glöms bort har minskat avsevärt då vi kunnat lyssna igenom 

samtalet igen.  

Bryman (2011) menar att intervjuarens närvaro och möjlighet att komma med synpunkter, 

eller visa på inkonsekvenser i det respondenten säger, ökar när bandinspelning används vilket 

även det har varit en anledning till att samtalen spelats in. En nackdel med bandinspelning kan 

enligt Bryman (2011) vara att respondenten blir oroad av att se en mikrofon framför sig och 
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därmed inte delar med sig av lika mycket information som han/hon annars skulle gjort. Detta 

är dock inget vi märkt av även om det naturligtvis är svårt att bedöma.  

Efter att intervjuerna varit klara har det insamlade materialet transkriberats och sammanställts 

till ett utkast som därefter skickats till respondenterna för godkännande. På så sätt har vi 

minskat risken för att vi missuppfattat något och samtidigt gett respondenten möjlighet att 

utveckla något de ansett förklarats för lite.  

2.8  Analysmetod   

Den data som samlades in via intervjuer delades, efter en noggrann genomgång av det 

transkriberade materialet, in i kategorier. Valet av kategorierna, som empirin delades in i, 

grundades på studiens frågeställningar och är de samma som de huvudkategorier som 

återfinns i intervjuguiden. I analysen jämfördes respondenternas svar sinsemellan och med 

referensramen för att kunna påvisa likheter och olikheter samt samband.  Analysen syftar till 

att besvara studiens syfte och frågeställningar mynnar slutligen ut i ett antal slutsatser. 

2.9 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten och trovärdighet kring empiriska data (Jacobsen, 

2002) och huruvida resultat från den aktuella studien blir desamma om studien genomfördes 

på nytt (Bryman & Bell, 2011). Under besöksintervjuerna ställdes följd- och kontrollfrågor 

om det var något vi inte förstod eller något resonemang som behövde utvecklas vilket enligt 

Björklund och Paulsson (2012) leder till att studiens reliabilitet ökar.  

Björklund och Paulsson (2012) anser att det är av stor vikt att undvika ledande frågor i en 

studie. Om ledande frågor används vid en intervju styrs respondenternas svar in i en viss bana 

vilket minskar studiens tillförlitlighet (Björklund & Paulsson, 2012).  När vi utformade 

intervjuguiderna försökte vi därför undvika ledande frågor då vi inte ville att våra egna 

uppfattningar om kravet på komponentavskrivning skulle påverka respondenternas svar. 

Intervjuguiderna skickades till respondenterna i god tid innan intervjun för att de skulle få en 

möjlighet att förbereda sig och därmed ge mer genomtänkta svar.  

Ett annat sätt att öka en studies tillförlitlighet är enligt Jacobsen (2002) genom triangulering 

vilket innebär att flera olika källor används för att kontrollera data och slutsatser. Genom att 

vi genomfört sju intervjuer med olika företag har vi kunnat jämföra de olika svaren med 

varandra och referensramen för att på så sätt öka tillförlitligheten. 

2.10 Validitet 

Validitet beskriver empirins giltighet, relevans och huruvida studien mäter det den avser att 

mäta (Jacobsen, 2002). Genom att utforma intervjufrågorna med utgångspunkt i våra 

frågeställningar anser vi att den data som samlats in är relevant för att kunna svara på 

frågeställningarna och uppnå syftet med studien. När data från de olika intervjuerna var 

nedskrivet skickades det skrivna materialet till respektive respondent för att ge respondenten 

en möjlighet att kontrolla och bekräfta det som sagts vilket enligt Denscombe (2009) ökar 

validiteten i den empiriska datan.  
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Björklund och Paulsson (2012) menar att en högre validitet kan uppnås genom att ställa 

tydliga och ej vinklade frågor under intervjuer. För att undvika problemet med att 

respondenterna inte förstod våra intervjufrågor har vi i möjligaste mån använt oss utav 

besöksintervjuer, då vi vid dessa tillfällen har kunnat förklara frågorna bättre om det var något 

som var otydligt. 

2.11 Studiens generaliserbarhet  

Då studiens urval är förhållandevis litet är det svårt att generalisera de slutsatser som dragits. 

Vi anser dock att då åsikterna gällande komponentavskrivning varit relativt samstämmiga 

trots ett diversifierat urval (revisorer, kommun- och privatägda bolag, olika orter), ökar 

studiens generaliserbarhet.  

2.12 Källkritik 

Genom källkritik kan en källas trovärdighet och användbarhet för studien granskas. Ett 

grundläggande moment i källkritiken är att ta reda på vem som är upphovsman, 

tillkomstsituationen för källan och motivet och avsikten med tillkomsten 

(Nationalencyklopedin, 2013).  

Den sekundärdata som använts i studien har kritiskt granskats innan de användes. När vi valde 

ut vilken sekundärdata som skulle användas i studien tog vi reda på vem som skrivit 

informationen och vart informationen kom från. Den sekundärdata som använts har enligt vår 

bedömning skrivits av personer med god kunskap inom det studerade ämnet. Vi har även i 

möjligaste mån använt oss av den senaste upplagan av den litteratur som legat till grund för 

studien. 

2.13 Etik  

Vid all forskning är det viktigt att vidta vissa etiska principer för att de deltagande personerna 

inte skadas eller kränks på något sätt. Bryman (2011) nämner fyra grundläggande etiska 

principer som gäller vid forskning; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de deltagande personerna ska få reda på 

studiens syfte och deras uppgift i studien. De deltagande personerna ska även informeras om 

att det är de själva som bestämmer om de vill delta i studie eller inte, vilket Bryman (2011) 

kallar samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet handlar om att de deltagande personerna ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och nyttjandekravet innebär att den insamlade 

informationen bara används för att uppnå forskningens ändamål (Bryman, 2011). Dessa etiska 

principer har vi haft i åtanke under studiens gång. Vid kontakten med respondenterna var vi 

noga med att förklara studiens syfte och hur de kunde bidra till studien. Vi var även noga med 

att klargöra att det var helt frivilligt att medverka. Under intervjuerna tillfrågades 

respondenterna om de vill vara anonyma samt om det gick bra att intervjun spelades in. 

Vidare har den information som samlats in endast använts till att uppfylla studiens syfte.  
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3 Referensram  
I detta kapitel presenteras den sekundärdata som ligger till grund för studien. Först ges en  

inblick i vad materiella anläggningstillgångar, avskrivningar och komponentavskrivningar 

är. Därefter redogörs för de principer och kvalitativa kriterier som ligger till grund för 

dagens redovisningsnormgivning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de remissvar 

på K3-regelverket som rörde kravet på komponentavskrivning.  

3.1 Materiella anläggningstillgångar  

Materiella anläggningstillgångar kan bestå av mark, byggnader, skog, maskiner och andra 

inventarier (Artsberg, 2005). I K3-regelverket definieras en tillgång som  ”..en resurs över 

vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd av inträffade händelser och som 

förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser som innefattar framtida ekonomiska fördelar.” 

(BFNAR 2012:1, p.2:12). Om en tillgång på något sätt, direkt eller indirekt, bidrar till flödet 

av likvida medel till företaget kan de anses ge upphov till framtida ekonomiska fördelar. Det 

behöver inte bara vara framtida intäkter som ger de ekonomiska fördelarna utan det kan även 

vara i form av en kostnadsbesparing (Bokföringsnämndens vägledning till BFNAR 2012:1). 

För att en tillgång ska redovisas i balansräkningen krävs det att den först uppfyller 

definitionen av vad en tillgång är och att den även är mätbar. Går det inte att fastställa 

tillgångens anskaffningsvärde eller värde på ett tillförlitligt sätt ska den inte tas upp i 

balansräkningen (BFNAR 2012:1) 

Det som är nytt i K3-regelverket gällande redovisningen av materiella anläggningstillgångar 

är kravet på komponentredovisning. De nya reglerna lyder:  

 ”Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande 

komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa” (BFNAR 2012:1, p. 

17:4).  

 ”Har en tillgång delats upp i komponenter enligt punkt 17.4, ska utgifter för utbyte av 

en sådan komponent räknas in i tillgångens redovisade värde. Detta gäller även för 

tillkommande nya komponenter” (BFNAR 2012:1, p.17:5). 

3.2 Avskrivningar 

När en tillgång anskaffas uppstår en utgift, men själva kostnaden uppkommer när tillgången 

minskar i värde på grund av förslitning eller ålder. Denna värdeminskning ska återspeglas i 

form av en kostnad i redovisningen benämnt avskrivning (Grönlund et al., 2008). 

Avskrivningar definieras i K3-regelverket som ”en systematisk periodisering av en tillgångs 

avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod” (BFNAR 2012:1, p.17:12). En tillgångs 

avskrivningsbara belopp är tillgångens anskaffningsvärde minskat med beräknat restvärdet. 

Materiella anläggningstillgångar ska enligt huvudprincipen för redovisning redovisas till 

anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar. När anläggningstillgången 

avyttras eller slutar användas ska den inte längre redovisas i balansräkningen. En eventuell 

vinst eller förlust vid avyttringen bokas antingen som en intäkt eller kostnad i resultaträkning 

(Grönlund et al., 2008). Resultaträkningen påverkas även i stor grad av vilken 

avskrivningsprincip och nyttjandeperiod som tillämpas. En kortare nyttjandeperiod leder till 
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större avskrivningsbelopp, vilket får till följd att resultatet blir sämre de inledande åren men 

bättre efter avskrivningsperiodens slut.  Det finns dock vissa begränsningar gällande hur 

snabbt en tillgång får skrivas av. Syftet med detta är att det inte ska vara möjligt att skjuta 

kostnader framför sig genom att tillämpa alltför lång avskrivningstid eller motsatt, använda 

för korta avskrivningstider för att på så sätt undvika att betala skatt i högre utsträckning än 

staten är villig att acceptera (Lind, 2002). Den avskrivningsprincip som väljs ska enligt K3-

regelverket återspegla ”förväntad förbrukning av den materiella anläggningstillgångens 

framtida ekonomiska fördelar” (BFNAR 2012:1, p.17:20). 

Balansräkningen påverkas även den av vilken avskrivningstid som används. En kortare 

avskrivningstid leder till att tillgångens bokförda värde minskar snabbare. Detta får till följd 

att företagets tillgångar får ett lägre värde, mindre redovisat eget kapital och sämre soliditet 

(Lind, 2002).  

3.3 Komponentavskrivningar 

En av de mest omdebatterade förändringarna i det nya regelverket är reglerna gällande 

avskrivning av materiella anläggningstillgångar. Enligt K3-regelverket ska materiella 

tillgångar, om skillnaden i förbrukningstid (nyttjandeperioder) är väsentlig, delas upp i olika 

komponenter. Det är dock upp till företagen själva att bedöma vilka komponenter de 

materiella anläggningstillgångarna bör delas upp på. Exempelvis kan fastigheter komma att 

delas upp i mark, stomme, fasad, inre ytskikt och installationer. Dessa komponenter ska sedan 

skrivas av separat under sin respektive förbrukningstid (SABO 1). 

Grundtanken med komponentavskrivningen är som tidigare nämnts att till exempel en 

byggnad delas upp i komponenter med olika avskrivningstider, anpassade till respektive 

komponents förväntade nyttjandetid. När någon av komponenterna sedan ska ersättas 

betraktas det som en reinvestering istället för en underhållskostnad. Tanken är att 

redovisningen därigenom ska ge en mer rättvisande bild av, i vårt fall, fastighetens värde 

(Lind & Hellström, 2011). 

En av fördelarna med komponentavskrivningar är enligt Lind (2002) att hanteringen av 

underhåll och renovering blir tydligare. När en komponent är förbrukad och måste ersättas så 

ökas det bokförda värdet med utgiften för den nya komponenten. På så sätt kommer det 

bokförda värdet att bättre spegla byggnadens faktiska standard än om avskrivning med 

prestandahöjandesynsättet använts. Ta exempelvis en byggnad som underhållits väl under 30 

år och därmed är i princip samma skick som när den anskaffades. Förutsatt att byggnaden 

skrivs av på 30 år så kan den med dagens regler komma att ha ett bokfört värde på 0 kr fastän 

den i stort sett är likvärdig en ny byggnad. Detta beror på att de regler som normalt tillämpas 

idag, prestandahöjandesynsättet, säger att en åtgärd som återställer en funktion eller kvalitet 

till den ursprungliga ska räknas som underhåll och därmed kostnadsföras direkt.  Om åtgärden 

däremot höjer standarden i förhållande till den ursprungliga ska den klassificeras som en 

investering, vilket innebär att det bokförda värdet på tillgången höjs (Lind, 2002). Denna 

gränsdragning är enligt Hellman et al. (2011) svår att göra och kan undvikas genom 

komponentansatsen, då både åtgärder som ska höja standarden och åtgärder där tidigare 

standard återställs normalt sett blir en investering.  
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I Figur 1 visas ett illustrativt exempel över utvecklingen av det bokförda värdet enligt 

prestandahöjandeansatsen och komponentansatsen. Y-axeln visar det bokförda värdet och X-

axeln antal år.  

 

Figur 1. Utvecklingen av bokfört värde enligt prestandahöjandeansatsen och 

komponentansatsen.  

Lind (2002) menar dock att principen att endast åtgärder som höjer den ursprungliga 

standarden ska räknas som en investering, sällan tillämpas i praktiken. Istället räknas de flesta 

större åtgärder som en investering även om merparten av åtgärden endast återställer 

ursprunglig standard (Lind, 2002).  

Det som skiljer de båda synsätten/ansatserna gällande redovisning av tillkommande utgifter, 

exempelvis underhåll, är alltså vilken utgångspunkt som gäller innan utgiften sker (Hellman et 

al., 2011). Prestandahöjandesynsättet har tillgångens skick vid det ursprungliga 

anskaffningstillfället som utgångspunkt medan komponentansatsen har tillgångens skick 

omedelbart före utgiften sker som utgångspunkt. Det enda som kostnadsförs direkt med 

komponentansatsen är i princip löpande underhåll och reparationer (Nordlund et al., 2013). 

Nordlund et al. (2013) ger ett exempel på vad som ska kostnadsföras respektive ses som ett 

komponentutbyte och använder då tak som en komponent. Lagas ett hål i taket är det en 

reparation som ska kostnadsföras direkt. Skulle taket däremot bytas ut aktiveras det i 

balansräkningen oavsett om prestandan höjs eller inte. Detta exempel förutsätter dock att tak 

uppfyller kriterierna för att vara en tillgång samt att det kan ses som en betydande komponent 

med en väsentligt skild livslängd (Nordlund et al, 2013).  

Hellman et al. (2011) menar att det är just kombinationen av att komponentutbyten räknas 

som investering och skrivs av, som leder till en väsentligt förbättrad redovisning jämfört med 

dagens praxis. Vidare anser Hellman et al. (2011) att komponentavskrivning ger upphov till 

en mer rättvisande resultaträkning eftersom åtgärder som uppfyller kriterierna för att räknas 

som tillgång, exempelvis ett stambyte, aktiveras och skrivs av istället för att kostnadsföras. 

Företag som står inför stora underhållsåtgärder får därmed möjligheten att redovisa ett mer 

utjämnat ekonomiskt resultat då åtgärden skrivs av under ett antal år. På så sätt elimineras 

även risken med att vilseleda företagets intressenter genom att visa överskattade resultat de år 
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inga större underhållsåtgärder utförs och underskattade resultat de år företaget genomför stora 

underhållsåtgärder (Hellman et al., 2011).    

I figur 2 visas ett illustrativt exempel över resultatutvecklingen enligt 

prestandahöjandeansatsen respektive komponentansatsen.  

 

Figur 2. Resultatutveckling.  Källa: Hellman et al., 2011 

3.4 Rättvisande bild 

Begreppet en rättvisande bild härstammar från den engelska redovisningen, där det benämns 

a true and fair view. I Sverige infördes begreppet först 1995 till följd av att Sverige 

undertecknade EES-avtalet och därmed blev skyldiga att tillämpa EG:s bolagsdirektiv. 

Direktiven innehöll bland annat bestämmelsen om att årsredovisningen ska ge a true and fair 

view.  Som en följd av EES-avtalet upprättades 1995 års årsredovisningslag, där kravet på att 

årsredovisningen ska ge en rättvisande bild än idag finns med (Engström, 2009).  

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild 

skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad som följer av 

allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta 

och om skälen för avvikelsen lämnas i en not” (ÅRL, 2 kap. 3§). 

Hur detta begrepp ska tolkas och tillämpas har debatterats flitigt och det finns än idag ingen 

klar definition om vad som menas med en rättvisande bild (Engström, 2009). Artsberg (2005) 

menar att redovisning självklart ska bygga på fakta i så stor utsträckning som möjligt men att 

fel eller olämpligt presenterad fakta kan vara vilseledande, det vill säga redovisningen kan 

vara sann(true) utan att vara rättvisande(fair). Enligt Artsberg (2005) är detta en av 

anledningarna till att den svenska översättningen av begreppet true and fair view betonar just 

att redovisningen ska ge en rättvisande bild.  

I England anses begreppet vara ett så kallat override-begrepp det vill säga om 

redovisningsnormerna i ett fall inte anses ge en rättvisande bild så kan de åsidosättas till 
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förmån för ett sätt som anses göra det. Så är dock inte fallet i Sverige då man här kommit till 

ståndpunkten att det vore fel om en redovisningsskyldig ska behöva tvivla på om han/hon 

redovisat rätt även om lagen följts (Artsberg, 2005). Det har också diskuterats huruvida 

begreppet god redovisningssed, ett centralt begrepp inom svensk redovisning, har samma 

innebörd som rättvisande bild. Artsberg (2005) menar att god redovisningssed handlar om hur 

företaget redovisar och har de enskilda lösningarna i fokus medan rättvisande bild-begreppet 

sätter användarna i fokus det vill säga det är de som läser årsredovisningen som inte ska 

vilseledas.  

3.5 Redovisningens kvalitativa kriterier 

Utöver redovisningsprinciper som rättvisande bild och god redovisningssed finns ett antal 

kvalitativa kriterier som den moderna redovisningsnormgivningen utgår ifrån. Kriterierna 

samlas i en så kallad föreställningsram och är tänkta att fungera som hjälp för normgivare vid 

utformning och revidering av nya normer. De kan även användas vid tolkningar av 

redovisningsfrågor där det inte finns någon klar normgivning (Artsberg, 2005). I IASBs 

föreställningsram går det att utläsa att redovisning upprättad med tillämpliga 

redovisningsstandarder och vägledning av föreställningsramen normalt leder till en 

rättvisande bild.  

Relevans är det övergripande kriteriet och handlar om vilken användbarhet för beslut 

redovisningsinformationen har (Smith, 2006). I K3-regelverket beskrivs relevant 

redovisningsinformation som den information som: ”påverkar användarnas beslut genom att 

underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att 

bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar” (BFNAR 2012:1, p 2:10). Utöver kravet på 

relevans ska den redovisningsinformation som presenteras även vara väsentlig, vilket i K3-

regelverket (BFNAR 2012,:1 p 2:11) beskrivs som ”Informationen i en finansiell rapport är 

väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som användare fattar 

på basis av informationen”.  

 

Ett annat kriterium behandlar tillförlitligheten hos redovisningsinformationen, det vill säga att 

den inte ska innehålla några fel eller vara vinklad på något sätt. Användaren av informationen 

ska kunna lita på att den är så korrekt som möjligt och inte valts ut och presenterats för att 

påverka beslutsfattandet i någon riktning (Bokföringsnämndens vägledning till BFNAR 

2012:1).  Det ska till exempel inte vara tillåtet att skriva av en tillgång över längre tid än man 

tror för att på så sätt kunna redovisa ett bättre resultat (Smith, 2006). Vidare ska 

redovisningsinformationen vara fullständig för att undvika risken att den information som 

visas blir vilseledande. Det är även viktigt att de mätmetoder som används i redovisningen 

verkligen mäter det den ska mäta (Artsberg, 2005). 

Begreppet jämförbarhet är även det ett av de kvalitativa kriterierna som föreställningsramarna 

bygger på. Det innebär att användarna av redovisningsinformation dels ska kunna jämföra 

samma företag över tid men även göra jämförelser mellan företag.  För att detta ska vara 

möjligt krävs enhetliga regler som behandlar lika händelser på likartade sätt (BFNAR 

2012:1).  Jämförbarheten kan exempelvis ha stor betydelse för investerare då de är i behov av 

att kunna jämföra företag vid investeringsbeslut.  
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3.6 Avvägningen mellan nytta och kostnad 

Tillhandahållandet av redovisningsinformation kan liknas vid en ekonomisk aktivitet där 

intäkterna består av ett bättre beslutsunderlag och kostnaderna av de resurser som krävs för att 

producera, använda och kommunicera informationen. Det är därför viktigt att nyttan med 

redovisningen överstiger kostnaden med att producera detsamma (Smith, 2006). Detta 

klargörs även i vägledningen till K3-regelverket där det tydligt framgår att nyttan med 

informationen bör vara större än kostnaden med att tillhandahålla den (Bokföringsnämndens 

vägledning till BFNAR 2012:1). Vidare förklaras att avvägningen, huruvida nyttan överstiger 

kostnaden, ska baseras på bedömningar och att det inte alltid är den som står för kostnaderna 

som har nytta av informationen (Bokföringsnämndens vägledning till BFNAR 2012:1). 

3.7 Remissvar gällande införandet av komponentavskrivning 

Under 2010 remitterade BFN ett förslag på ett huvudregelverk för alla icke-noterade företag, 

K3-regelverket. Av de 28 remissinstanser som svarade redogörs nedan för de som hade 

synpunkter gällande kravet på komponentavskrivning (BFN 3).  

3.7.1 Castellum AB 

”Castellum AB är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsföretag” (Castellum 2).  

Castellum AB ställer sig skarpt kritiska till kravet på komponentavskrivning vad gäller 

fastigheter, och förordar att skall-kravet bör tas bort. De menar att fastigheter är komplexa 

tillgångar bestående av en mängd olika komponenter och att ett införande av 

komponentavskrivning därför skulle bli oerhört administrativt betungande. De ger som 

exempel: ”Antag en fastighetsportfölj om 600 fastigheter, där varje fastighet består av 10 

komponenter och där 5 investeringar görs per komponent (detta är lågt räknat). Det medför 

30 000 avskrivningsplaner/bedömningar som skall göras varje år, avseende såväl livslängd 

som restvärde.” (Castellum 1). 

Castellum anser heller inte att komponentavskrivningen tillför något mervärde samt att den 

innehåller alltför många uppskattningar och antaganden vilket gör att nyttan med den är 

obefintlig. Vidare påpekar de att det i IFRS-reglerna för SME:s ges en möjlighet att redovisa 

fastigheter till verkligt värde och på så sätt undvika komponentavskrivning och avskrivningar 

överhuvudtaget. Denna möjlighet finns inte i K3-regelverket vilket enligt Castellum 

ytterligare motiverar att kravet på komponentavskrivning för förvaltningsfastigheter bör tas 

bort (Castellum 1).  

3.7.2 FAR  

”FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare” (FAR 

1). 

FAR anser att kostnaderna för att införa komponentmetoden i mindre företag kan var högre än 

den nyttan företag får av metoden. På grund av detta anser FAR att det bara ska krävas av 

större företag att de använder komponentmetoden. Om Bokföringsnämnden inte vill göra 

någon skillnad på större och mindre företag i K3-regelverket bör kravet på 
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komponentmetoden slopas helt. Far anser även att BFN bör ge ut en vägledning som 

underlättar och skapar förståelse för vad som är viktigt i komponentmetoden (FAR 2). 

Enligt FAR kan komponentmetoden vara mycket resurskrävande och detta gäller främst vid 

införandet, men även i den löpande tillämpningen av komponentmetoden. Den väsentligaste 

effekten av komponentmetoden är oftast redovisningen av komponentbyten och mindre i den 

ökade precision av nyttjandetiderna och den löpande avskrivningskostnaden (FAR 2). 

3.7.3 Fastighetsägarna Sverige  

”Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl 

fungerande fastighetsmarknad och representerar idag drygt 17 000 medlemmar” 

(Fastighetsägarna Sverige 1). 

Fastighetsägarna Sverige menar i sitt remissvar att då företag som ska tillämpa K3-regelverket 

inte får värdera sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde leder det till att företagen 

kommer bli tvungna att använda sig av komponentavskrivningar på fastigheterna. 

Fastighetsägarna anser även att den ökande kostnaden och merarbete som 

komponentavskrivningar ger inte kommer uppväga den nytta eller mervärde som 

komponentavskrivningar skulle kunna ge (Fastighetsägarna Sverige 2).  

3.7.4 Hyresgästföreningen 

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation för hyresgäster (Hyresgästföreningen 1). 

Hyresgästföreningen ser ett problem i att bedöma de olika komponenternas ingångsvärden 

och vill se ett förtydligande av övergångsreglerna som ska gälla vid ett eventuellt införande av 

komponentavskrivning. De föreslår att regeln om komponentavskrivning istället bör vara 

frivilligt (Hyresgästföreningen 2). 

3.7.5 SRF Sverige Redovisningskonsulters Förbund 

”Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är Sveriges äldsta och ledande 

branschorganisation för redovisningskonsulter” (SRF 1).  

SRF stödjer i huvudsak kravet om komponentavskrivning då det föreligger väsentliga 

skillnader i nyttjandetid hos betydande delar av en tillgång. De föreslår dock att det införs en 

regel som ger företagen möjlighet att använda en princip som leder till en viktad 

avskrivningstid där hänsyn tas till att exempelvis vissa komponenter har väsentligt kortare 

avskrivningstid. SRF anser även att mindre företag som valt att tillämpa K3-regelverket inte 

ska behöva använda komponentavskrivning men att hänsyn ändå bör tas till komponenternas 

olika nyttjandetid. Effekten av den viktade avskrivningstiden slår därmed igenom på den 

tillämpade avskrivningstiden (SRF 2). 
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3.7.6 Svenska Bostäder  

Svenska Bostäder är ett av Sveriges största bostadsföretag (Svenska Bostäder 1). 

Svenska Bostäder anser att kravet på komponentavskrivning av tillgångar bör tas bort och 

ändras till att det ska vara valfritt. De menar att det kraftigt kommer att öka de administrativa 

bördorna för företaget främst härlett från merarbetet och merkostnaderna med att hantera de 

många komponenterna i byggnaderna. Enligt Svenska Bostäder kan nyttan med 

komponentavskrivningen aldrig komma att uppväga kostnaden den medför. De påpekar även 

att de tidigare (1994-1998) använt sig av komponentavskrivning men att de fann det 

resurskrävande och komplext och därför återgick till konventionell metod (Svenska bostäder 

2). 

Svenska Bostäder hade även ett antal frågor som de ansåg måste klargöras innan 

komponentavskrivning skulle kunna införas. Bland annat gällande hur många komponenter 

fastigheterna ska delas in i, hur komponentavskrivningen ska tillämpas om det görs en åtgärd i 

bara en del av fastigheten/komponenten samt hur de redovisade värdena för olika 

komponenter ska bestämmas i befintliga byggnader vid övergången (Svenska Bostäder 2). 

3.7.7 Svenskt Näringsliv 

”Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige och företräder i dagsläget närmare 

60 000 små, medelstora och storföretag” (Svenskt Näringsliv 1). 

Svenskt Näringsliv är starkt kritiska till förslaget om krav på komponentavskrivning av 

materiella anläggningstillgångar framförallt när det kommer till byggnader. De menar att 

byggnader är komplexa tillgångar med många olika komponenter och att företagens arbete 

med att urskilja dessa skulle bli väldigt administrativt betungande och kostsamt. Särskilt 

fastighetsbolagen skulle komma att drabbas hårt. De menar även att om 

komponentavskrivning absolut ska införas så måste ett undantag från krav på retroaktiv 

tillämpning införas, då det kan vara praktiskt taget omöjligt att använda en sådan redovisning 

i många företag (Svenskt Näringsliv 2). 

3.7.8 Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) 

”SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för 

cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag” (SABO 2) 

I sitt remissvar angående K3-regelverket är SABO starkt kritiska mot förslaget om kravet på 

komponentavskrivning. SABO menar att byggnader är komplexa tillgångar och därför 

kommer kravet på komponentavskrivning att öka fastighetsföretagens kostnader och den 

administrativa bördan. Vidare anser SABO att de ökade kostnaderna inte står i proportion till 

det mervärde som komponentavskrivning ger i redovisningen. Det merarbete och merkostnad 

som kommer i och med införandet av kravet består av att i årtionden hantera den stora 

mängden komponenter som finns i byggnader. De flesta onoterade fastighetsföretagen 

kommer bli tvungna att använda komponentavskrivning på sina byggnader (SABO 3).  

SABO anser att kravet på komponentavskrivning bör tas bort och att det istället bör finnas en 

möjlighet för företag att använda sig av komponentavskrivning. I teorin kan 
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komponentavskrivningar vara ett bra sätt att periodisera kostnader för om-, till- och 

nybyggnader och periodiskt underhåll, enligt SABO är det kanske till och med det mest 

korrekta sättet att göra det på. Det har dock visat sig att det i praktiken är administrativt 

komplext och förenat med höga kostnader. SABO menar även att komplexiteten med 

komponentavskrivningar har benägenhet att växa med åren när renoveringar genomförs i 

fastighetsbeståndet (SABO 3).  

I dagsläget undantas börsnoterade juridiska personer från kravet på komponentavskrivning i 

IAS 16. Denna reglering finns med i RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer” och gäller 

tills det blir tillåtet för dessa företag att i årsredovisningen redovisa fastigheter, 

förvaltningsfastigheter, till verkligt värde i balansräkningen enligt ÅRL. Även onoterade 

juridiska personer kan använda detta undantag om de är med i en koncern som upprättar 

koncernredovisning enligt IFRS (SABO 3). 

3.7.9 Sveriges Byggindustrier 

”Sveriges Byggindustrier är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation och har ca 

3 200 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag)” (Sveriges Byggindustrier 1). 

Sveriges Byggindustrier menar att kravet på komponentavskrivning kommer att leda till en 

väsentligt ökad administrativbörda för företag som äger fastigheter vilket i sin tur kommer att 

leda till ökade kostnader. En fastighet består av stora mängder komponenter i respektive 

byggnad vilket gör att kostnader för administrationen att hantera dessa under fastighetens 

livstid blir oskäligt hög i jämförelse med det mervärde som uppkommer i redovisningen 

(Sveriges Byggindustrier 2). 

3.8 Sammanfattning av referensramen 

Enligt K3-regelverket (BFNAR 2012:1) ska materiella tillgångar delas upp i komponenter om 

det finns en väsentlig skillnad i förbrukning av tillgångens betydande komponenter. Det är 

upp till varje företag att göra denna uppdelning, då det inte finns några riktlinjer i K3-

regelverket för hur det ska gå till. Avskrivningstiden på de olika komponenterna ska sedan 

anpassas till varje komponents nyttjandetid. När en komponent byts ut och ersätts av en ny 

kommer det att ses som en reinvestering och inte en underhållskostnad vilket med dagens 

synsätt oftast är fallet. Användandet av komponentavskrivningar kommer enligt Hellman et 

al. (2011) leda till en mer rättvisande resultaträkning, då endast årets värdeminskning av 

tillgången kommer att påverka företagets resultaträkning.  

Enligt ÅRL ska ett företags balansräkning, resultaträkning och noter upprättas som en helhet 

och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Hur begreppet rättvisande bild 

ska tolkas och tillämpas är omdebatterat och det finns ingen helt klar bild av vad det innebär. 

Utöver att redovisningen ska ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat bör 

redovisningsinformationen även uppfylla en del kvalitativa kriterier. De kvalitativa kriterierna 

som nämns i referensramen är relevans, väsentlighet, tillförlitlighet och jämförbarhet. 

Relevans är huvudkriteriet och handlar om hur användbar redovisningsinformationen är för en 

investerares beslut.  

http://www.bygg.org/att-vara-medlem-i-bi/medlemsstruktur__345
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När Bokföringsnämnden fick in remissvaren på K3-regelverket under år 2010 var det en del 

företag som hade synpunkter på kravet på komponentavskrivning. En majoritet av 

remissinstanserna ansåg att företagens administrativa börda skulle öka i och med kravet på 

komponentavskrivning och ville därför att det skulle vara frivilligt. En del av 

remissinstanserna hade även svårt att se att nyttan med komponentavskrivningar skulle kunna 

överstiga kostnaderna som det medför. 

  



 

22 
  

4 Empiri 
I detta kapitel presentas den primärdata som samlats in genom intervjuer. Empirin är 

uppdelad i tre kategorier, gränsdragningsproblematiken, komponentavskrivning och 

rättvisande redovisning. Avsnittet om Salabostäder AB är bara uppdelat i kategorierna 

gränsdragningsproblematiken och komponentavskrivning, då svaren gick in i varandra och 

det därför var svårt att urskilja vad som skulle vara under kategorin rättvisande redovisning. 

4.1 Bostads AB Mimer  

Bostads AB Mimer är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 % av Västerås stad. 

Bolaget äger och förvaltar i dagsläget ca 11 200 bostäder.  

4.1.1 Gränsdragningsproblematiken 

Mimer tillämpar idag ingen komponentavskrivning utan skriver av sina fastigheter med en rak 

avskrivningsplan. Respondenten förklarar att när det kommer till 

gränsdragningsproblematiken görs en bedömning av vad som är underhållsåtgärd respektive 

nyinvestering, ofta i samråd med revisor. Vid större ombyggnationer blir det ofta så att en viss 

procent av åtgärden blir investering och resten underhåll som sedan bokas upp allteftersom 

ombyggnationen fortlöper. Respondenten anser att en större del av underhållsåtgärderna 

kommer att aktiveras i balansräkningen när komponentavskrivning börjar tillämpas. 

4.1.2 Komponentavskrivning 

Vad gäller komponentavskrivning anser respondenten att det i grunden är ett rimligt krav 

eftersom exempelvis stommen i en fastighet kan bestå betydligt längre än övriga delar och 

därför bör ha en annan avskrivningstid. Han tycker dock att det i dagsläget saknas klara 

riktlinjer för hur uppdelningen ska ske vilket kan försämra jämförbarheten bland företag i 

motsats till om det fanns tydliga riktlinjer. Respondenten utvecklade vidare att reglerna för 

hur komponentavskrivningen ska gå till är relativt öppna för tolkning vilket även det kan göra 

det svårare vid själva implementeringen och minska jämförbarheten. Respondenten anser 

även att hanteringen av gamla fastigheter inledningsvis kan bli särskilt svår då bedömningar 

måste göras av hur mycket av respektive komponent som redan är avskrivet. Han poängterar 

att det blir viktigt att involvera den tekniska sidan, underhållchefer etc., för att få en så korrekt 

bedömning som möjligt.   

Respondenten menar även att Mimer kommer redovisa ett bättre resultat de inledande åren 

som komponentavskrivning används, till följd av att mer aktiveras i balansräkningen. Detta 

tror han skulle kunna ha en inverkan på hyresförhandlingarna och påpekar att det därför är 

viktigt att även hyresgästföreningen skaffar sig kunskap om de nya reglerna och vad de 

innebär för företagets ekonomi på såväl kort som lång sikt. 

4.1.3 Rättvisande redovisning 

Sammanfattningsvis tror respondenten att komponentavskrivning på sikt borde leda till en 

mer rättvisande redovisning då det ger en mer korrekt avskrivningstid, i alla fall i teorin.  
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4.2 Graflunds Byggnads AB 

Graflundskoncernen, som Graflunds Byggnads AB är en del av, är en privat 

förvaltningsorganisation med fokus på bostäder. Bolaget förvaltar i dagsläget ca 14 200 

bostadslägenheter och drygt 80 000 m
2
 kommersiella lokaler runt om i Sverige. 

4.2.1 Gränsdragningsproblematiken 

Graflunds Byggnads AB tillämpar idag ingen komponentavskrivning utan skriver av 1% per 

år generellt på sina fastigheter. Vid investering av tillval i lägenheterna utöver standard eller 

hyresgästanpassningar till exempel ombyggnationer, används dock en annan avskrivningstakt 

på dessa delar, vanligtvis mellan 5–50 % per år. Respondenten menar att de på så sätt har 

anpassat avskrivningstiden mer till verklig livslängd vilket kan liknas vid ett komponenttänk. 

Han tillägger dock att företaget inte har bestämt sig om de ska tillämpa K3-regelverket än. 

Alternativet är att tillämpa RFR2 (Rådet för finansiell rapportering) där moderbolaget 

redovisar enligt IFRS och dotterbolagen kan fortsätta att redovisa som idag.  

Vad gäller gränsdragningsproblematiken så förklarar respondenten att åtgärder som har en 

lönsamhetspåverkan, det vill säga höjer intäkterna eller minskar kostnaderna, räknas som en 

investering och aktiveras i balansräkningen. Även åtgärder av lång periodisk karaktär kan i 

vissa fall aktiveras, exempelvis stambyten.  Respondenten tror att mer kommer aktiveras och 

skrivas av när komponentavskrivning börjar tillämpas.  

4.2.2 Komponentavskrivning 

Han tycker personligen att komponentavskrivning är en teoretisk konstruktion som i teorin 

känns bra och korrekt eftersom olika delar har olika livslängd. I en ekonomi där 

fastighetspriser är mer stabila skulle det även kunna spegla verkligt värde på ett mer korrekt 

sätt. I dagens samhälle med kraftiga prisförändringar har bokfört värde dock ingen större 

betydelse menar respondenten, marknadsvärderingar är viktigare.  Respondenten ser även att 

det finns en risk i att fastigheternas värde överskattas om allt fler åtgärder ska aktiveras i 

balansräkningen vilket även leder till ett skenbart högt resultat. Han poängterar dock att vad 

gäller värdering inom fastighetsbranschen så är det viktigare att kolla på kassaflöden. Det är 

farligt att fastna i ett resultatmått som inte beaktar investeringsbehov, effekter av investeringar 

etc.  

Inledningsvis tror respondenten att komponentavskrivningen kan innebära en ökad 

administrativ börda men förklarar att han tror det bara är i själva övergångsfasen.  Han ser 

även en viss problematik i att förklara komponentavskrivningens del i ett eventuellt högre 

resultat vid framförallt hyresförhandlingar.  

4.2.3 Rättvisande redovisning 

Respondenten tror att komponentavskrivning kan leda till en ökad jämförbarhet men att det 

förutsätter att alla använder ungefär samma komponenter. Som det ser ut idag finns inga 

tydliga riktlinjer hur uppdelningen i komponenter ska ske. 
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4.3 ICA Fastigheter Sverige AB 

Ica Fastigheter Sverige AB äger och förvaltar 100 butiksfastigheter runt om i Sverige.  

4.3.1 Gränsdragningsproblematiken 

ICA Fastigheter Sverige AB delar idag upp sina fastigheter i byggnader, mark och 

markanläggning. Sedan sker en linjär avskrivning på byggnader och markanläggningar. Vad 

gäller gränsdragning mellan vad som räknas som en investering respektive underhåll- och 

reparationskostnader beskriver respondenten att de på ICA Fastigheter gör en bedömning av 

om åtgärden är standardhöjande/förbättrande eller inte. Leder åtgärden till en standardhöjning 

av fastigheten aktiveras den i balansräkningen, om det däremot inte sker någon 

standardhöjning tas kostnaden upp som en underhållskostnad i resultaträkningen. 

Respondenten tror att gränsdragningen mellan vad som är en investering och vad som ses som 

en underhållskostnad i viss mån kommer att ändras i samband med att kravet på 

komponentavskrivning börjar gälla då utbyten alltid kommer att aktiveras i framtiden vilket 

inte alltid sker idag. I och med det kommer mindre underhållskostnader tas upp i 

resultaträkningen men samtidigt kommer avskrivningarna bli högre, dels på grund av ökad 

snittavskrivningstakt och dels att mer aktiveras. 

4.3.2 Komponentavskrivning 

Respondenten anser att komponentavskrivning kommer ge en bättre bild av tillgångens 

ekonomiska livslängd och tycker att det är helt rätt i teorin. En fördel med 

komponentavskrivning menar respondenten är att företaget får en tydligare bild av vad som 

finns i anläggningsregistret. En annan fördel är att företaget får avskrivningar på fastigheterna 

som bättre speglar den ekonomiska livslängden. Nackdelen med komponentavskrivning kan 

vara att det ställer höga krav på anläggningsregistret och att det kommer att ta extra tid att 

hålla det uppdaterat. Respondenten anser dock att nyttan med komponentavskrivningar 

kommer att överstiga de eventuella merkostnaderna det medför. 

4.3.3 Rättvisande redovisning 

Om alla företag skulle använda samma typer av komponenter menar respondenten att 

jämförbarheten mellan olika företag skulle öka. Han ser dock en risk i att företag uppfinner 

sina egna komponenter och att antalet komponenter som används i företagen varierar på grund 

av olika ambitionsnivåer, vilket i sin tur kan leda till att jämförbarheten ej ökar. 

Respondenten på ICA Fastigheter anser att komponentredovisning rent teoretiskt leder till en 

mer rättvisande redovisning, men att det kommer att ta tid att lära och vänja sig med hur det 

fungerar med bland annat utrangeringar vid utbyten av komponenter. 

4.4 Köpings Bostads AB 

Köpings Bostads AB är allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 % av Köpings kommun. 

Bolaget äger och förvaltar idag cirka 2 600 lägenheter i Köping, Kolsva och Munktorp. 

4.4.1 Gränsdragningsproblematiken 

I dagsläget använder sig Köpings Bostads AB inte av komponentavskrivning utan skriver av 

sina fastigheter med 2 % per år. Företaget har enligt respondenten haft som inställning att 
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försöka kostnadsföra så stor del av sina underhållsåtgärder som möjligt. Värdehöjande 

åtgärder har dock aktiverats i balansräkningen. Efter införandet av K3-regelverket menar 

respondenten att mer kommer föras via balansräkning då alla utbyten av komponenter ska 

aktiveras som en tillgång i balansräkningen.  En konsekvens av detta blir enligt respondenten 

att små orter som ofta har låga marknadsvärden på fastigheter, kommer få bokförda värden 

som överstiger marknadsvärdet vilket får till följd att de blir tvingade att göra nedskrivningar.   

4.4.2 Komponentavskrivning 

Respondenten anser att tanken med kravet i grunden är bra och att det så småningom kommer 

skapa förutsättningar för att ta beslut med mer ekonomisk hänsyn. Han ser dock en risk att 

kravet på komponentavskrivning i vissa fall kan styra företagens underhållsbeslut på grund av 

att alla utbyten ska aktiveras. Om det till exempel ska genomföras en rotrenovering 

(stambyte) och valet att genomföra renoveringen står mellan två fastigheter i likvärdigt skick 

men med olika bokförda värden och samma marknadsvärde. Då kan företaget styras att göra 

renoveringen i fastigheten med lägst bokfört värde för att inte riskera att överstiga 

marknadsvärdet och därmed tvingas till nedskrivningar. Respondenten menar att företaget i 

ett sådant fall tar beslut mer utifrån ett redovisningstekniskt perspektiv istället för att kolla på 

åtgärdens tekniska livslängd.  En annan nackdel med kravet är enligt respondenten att det 

leder till att administrationen blir mer invecklad och omfattande. Respondenten menar också 

att det kan bli svårt att förklara för hyresgästföreningarna vid hyresförhandlingar varför 

resultaten plötsligt ökar till följd av att komponentavskrivning börjar tillämpas.  

Respondenten ser gärna att fastigheterna delas upp i så stora komponenter som möjligt då det 

leder till en viss frihet i hur företagen hanterar underhållskostnader. Om till exempel fasad är 

en komponent kan utbyten av fönster kostnadsföras som det görs idag, men om fönster också 

är en komponent kommer det istället att ses som en investering.  

4.4.3 Rättvisande redovisning 

Jämförbarheten mellan företagen tror respondenten skulle kunna öka, då reglerna kring 

komponentavskrivningen på sikt leder till en mer likartad och strukturerad redovisning hos 

företagen. Han anser dock att kravet på att lämna upplysning om verkligt värde, som finns i 

K3-regelverket, är mer väsentligt för att kunna jämföra företag inom fastighetsbranschen.  

4.5 Salabostäder AB 

Salabostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 % av Sala kommun. 

Företaget förvaltar i dagsläget cirka 2 700 lägenheter.  

4.5.1 Gränsdragningsproblematiken 

Salabostäder tillämpar i dagsläget ingen komponentavskrivning utan de skriver av sina 

fastigheter generellt med 1,5-2 % per år. När en standardhöjande insats görs i fastigheten 

aktiveras den i balansräkningen för att sedan skrivas av. Om en renovering däremot bara 

återställer den tidigare standarden ses det som en underhållskostnad som redovisas i 

resultaträkningen. Respondenten menar att en nackdel med komponentavskrivning är att de 

får en minskad frihet vad gäller bedömningen av huruvida det är en investering eller 

underhållskostnad då alla utbyten av komponenter ska aktiveras.  
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4.5.2 Komponentavskrivning 

Tanken och andemeningen med komponentavskrivning menar respondenten är god. Förutsatt 

att det kommer tydliga riktlinjer för hur uppdelningen i komponenter ska gå till kommer det 

bli en mer enhetlig redovisning av underhållsåtgärder. Det är en fördel tycker respondenten 

och han tror att det kan leda till en ökad jämförbarhet bland företag inom fastighetsbranschen. 

En annan fördel menar respondenten är att det kommer ge en bättre bild av verkligheten då 

olika komponenter i grunden har olika livslängder. En stomme kanske har en livslängd på 50-

100 år, ventilationsanläggningen 15 år och ett kök 20-25 år. Som det är idag används en 

gemensam livslängd för alla komponenter då byggnaden ses som en helhet och skrivs av 

därefter.  

På svagare fastighetsmarknader tror respondenten att kravet på komponentavskrivningen kan 

leda till att det bokförda värdet på fastigheterna ökar och tillslut överstiger fastigheternas 

marknadsvärde, vilket får följden att företagen då måste göra nedskrivningar som påverkar 

resultaträkningen. En annan nackdel kan vara att det kommer bli ett pedagogiskt problem vid 

hyresförhandlingar till följd av att fler åtgärder aktiveras och på så sätt ökar företagens 

resultat kortsiktigt. Att företaget helt plötsligt får bättre resultat än tidigare menar 

respondenten kan vara svårt att förklara vid förhandlingar med Hyresgästföreningen. De 

kommer åtminstone vilja frysa hyrorna utvecklar respondenten, vilket inte är hållbart då 

företaget inte har tjänat mer pengar utan bara för mer via balansräkningen, något som kan 

vara svårt att förklara.  

Respondenten menar även att det kommer krävas en hel del arbete med komponent-

avskrivningar under året det införs och att det kan bli svårt att hitta ett anläggningsregister 

som kan klara den ökade datamängden. Detta är dock bara en engångsinsats vilket leder till att 

nyttan kanske inte överstiger kostnaden och den administrativa bördan det första året, men 

eventuellt på sikt menar respondenten. 

4.6 KPMG Västerås 

KPMG är en revisionsbyrå som erbjuder kvalificerade tjänster inom revision, skatt och 

rådgivning. Bolaget har 1 600 medarbetare fördelade på 60 orter runt om i Sverige. 

4.6.1 Gränsdragningsproblematiken 

Respondenten har inte haft några klienter som har använt sig av komponentavskrivning. När 

det gäller gränsdragningsproblematiken menar respondenten att de utgår från de underlag som 

finns för att göra en bedömning av vad som ska ses som en investering respektive 

underhållskostnad. Respondenten för även diskussioner med sina klienter om vad de anser är 

en grundförbättring kontra återställande till ursprungligt skick, då det i grunden är upp till 

företagen själva att göra denna gränsdragning.  Ett problem med gränsdragningen kan vara att 

om företaget tjänar mycket pengar vill de få en stor del av underhållsåtgärderna till 

underhållskostnader och vice versa. Respondenten poängterar dock att det är sakförhållandet 

som ska vara vägledande vid bedömningar av vad som är en investering och vad som ska 

klassas som en underhållskostnad.  
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4.6.2 Komponentavskrivning 

Respondenten anser att det är logiskt och rimligt med ett krav på komponentavskrivning, då 

det är en självklarhet att olika delar i en byggnad har olika livslängder till exempel en 

grundstomme och en hissanläggning. Respondenten tror att företagen kommer att anpassa 

sina komponentavskrivningar på ett sätt så att de i stort sätt stämmer överens med de 

avskrivningar de gör idag. Detta menar respondenten leder till att kravet på 

komponentavskrivning till en början inte kommer ha några större effekter på 

resultaträkningen dock kan vissa effekter uppstå när komponentavskrivning tillämpas fullt ut.  

4.6.3 Rättvisande redovisning 

Om det kommer ut klara riktlinjer gällande komponentavskrivningar och att företagen följer 

dessa kan det leda till att jämförbarheten ökar. Respondenten anser att kravet på 

komponentavskrivning kan leda till en mer rättvisande redovisning då det ger en bättre bild av 

företagets avskrivningar. Han anser dock att själva övergångfasen till 

komponentavskrivningar kan bli krånglig för företagen.   

4.7 PwC Västerås 

PwC utvecklar, säljer och genomför revision redovisning och kvalificerad rådgivning. 

Bolaget har sammanlagt 3 800 medarbetare placerade på 130 kontor runt om i Sverige.  

4.7.1 Gränsdragningsproblematiken 

I dagsläget har respondenten ingen klient som tillämpar komponentavskrivning fullt ut, dock 

tillämpar vissa företag komponentavskrivning delvis. Om företaget till exempel genomför ett 

stambyte i en av sina fastigheter kan de se stambytet som en investering och lägga upp det på 

en separat avskrivningsplan på till exempel 30 år även fast byggnaden har en 

avskrivningsplan på 50 år. Respondenten menar att det är ofta revisorer får föra diskussioner 

med klienterna om gränsdragningsproblematiken. Enligt respondenten delas stora 

underhållsåtgärder idag ofta upp så att en del av åtgärden ses som en investering och den 

andra delen blir en underhållskostnad. Det är dock svårt för en revisor att avgöra hur stor del 

av åtgärden som hör till vilken kategori. Respondenten menar att det heller inte är hans sak 

utan att han får ta ställning till om de bedömningar styrelsen och VD lämnar ifrån sig i 

bokslutet är rimliga.  Det finns inga klara principer för hur mycket av exempelvis ett takbyte 

som är investering respektive underhållskostnad. Respondenten menar att det till viss del kan 

vara ett sätt för företagen att försöka anpassa resultatet i årsredovisningen.  

4.7.2 Komponentavskrivning 

Enligt respondenten är grundtanken med kravet på komponentavskrivning bra och rimlig. Det 

finns dock en osäkerhet kring hur detta ska införas i företagen. Att nå ett enhetligt system 

gällande hur uppdelningen ska gå till menar respondenten blir svårt. Problemet blir att hitta de 

olika komponenterna som finns i byggnaden. Respondenten tror att det kommer att landa i 

fem till sex olika huvudkomponenter och att det sedan är upp till varje bolag att avgöra 

avskrivningstiden på dessa komponenter. Det är även en fråga om vilken detaljnivå som ska 

finnas på komponenterna. Ska fasad vara en komponent eller ska den exempelvis delas upp i 

träfasad och putsad fasad. Det blir ett jättearbete att gå igenom varje fastighet menar 
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respondenten och anser vidare att det vore bra om kravet sköts fram ett år så att företagen 

hinner göra en ordentlig och ”rätt” uppdelning redan från start.  

4.7.3 Rättvisande redovisning  

Om komponentavskrivningar tillämpas på rätt sätt kan det enligt respondenten leda till en mer 

rättvisande bild av fastighetens värdeminskning. Komponentavskrivning har dock ingen 

koppling till en mer rättvisande bild av fastighetsbranschen som sådan menar respondenten, 

då värderingen av fastigheter påverkas av läge, hyresgäster, marknaden etc. Bokförda värden 

har då ingen större betydelse. För en investerare spelar det ingen roll om 

komponentavskrivningar används eller ej då de är mer intresserad av fastighetens verkliga 

värde. Respondenten tror dock att företagen själva eventuellt kan uppleva en nytta av 

komponentavskrivning, då det kan ge en bättre överblick av fastigheterna.  

4.8 Sammanställning av empirin 

Nedan presenteras en sammanställning av den empiri som samlats in till studien. 

4.8.1 Gränsdragningsproblematiken 

Inget av de intervjuade fastighetsföretagen tillämpar idag komponentavskrivning utan skriver 

generellt av sina byggnader på 1-2 % per år. Vad gäller gränsdragningen mellan vad som ska 

ses som en investering kontra underhållskostnad är åsikterna i stort samstämmiga. 

Standardhöjande och lönsamhetspåverkande åtgärder ses som investering och resterande som 

underhållskostnad. Revisorerna menar att det ofta förs en diskussion med bolagen kring 

bedömningar om vad som är investering respektive underhållskostnad. Respondenterna P och 

M förklarar att det ofta görs uppdelningar av större underhållsåtgärder så att en viss del ses 

som investering och resten kostnadsförs. Hur uppdelningen ska ske är enligt respondenten P 

svårt att bedöma och är upp till företagen själva att göra. Samtliga fastighetsföretag anser att 

en större del av deras underhållsåtgärder kommer att aktiveras i balansräkningen när de börjar 

tillämpa komponentavskrivning.  

4.8.2 Komponentavskrivning 

Samtliga respondenter anser att kravet på komponentavskrivning i teorin känns rätt och 

rimligt då olika delar i fastigheter har olika livslängd. Merparten ser dock ett problem i hur 

uppdelningen i komponenter ska gå till och menar att det inte finns några klara riktlinjer. 

Vidare anser de att komponentavskrivning innebär en extra administrativ börda, främst under 

övergångsfasen. Respondent B, G, KBAB och S menar att de förmodligen kommer att 

redovisa högre resultat de inledande åren eftersom mer kommer att aktiveras i 

balansräkningen och skrivas av, istället för att kostnadsföras direkt. Detta tror de kan leda till 

vissa komplikationer vid hyresförhandlingar, främst gällande hur de ska kunna förklara 

komponentavskrivningens del i det skenbart förbättrade resultatet. S och KBAB ser även en 

risk i att fastighetsbolag på mindre orter, där marknadsvärdena är låga, riskerar att få bokförda 

värden som överstiger marknadsvärdena till följd av att en större del av underhållsåtgärderna 

aktiveras. De skulle därmed bli tvingade att göra nedskrivningar.  
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4.8.3 Rättvisande redovisning 

Huvuddelen av respondenterna anser att komponentavskrivning i teorin leder till en mer 

rättvisande bild av företagets avskrivningar. Respondent KBAB, G och P poängterar dock att 

när det kommer till värdering av fastigheter och fastighetsbranschen som sådan så spelar de 

bokförda värden en mindre roll. Istället är det verkliga värdet mer centralt. 

En majoritet av respondenterna tror att jämförbarheten bland fastighetsföretag rent teoretiskt 

kan öka, förutsatt att det kommer tydliga riktlinjer för hur uppdelningen i komponenter ska gå 

till.  
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras empirin med stöd av referensramen. Först analyseras 

gränsdragningsproblematiken och huruvida den kommer att påverkas i och med kravet på 

komponentavskrivning. Därefter görs en analys av huruvida komponentavskrivning leder till 

en mer rättvisande redovisning, sett utifrån de kvalitativa kriterierna relevans, tillförlitlighet 

och jämförbarhet. Avslutningsvis analyseras komponentavskrivningens nytta i förhållande till 

kostnad. Den information som i empirin finns under rubriken komponentavskrivning 

analyseras under rubrikerna ”Gränsdragningsproblematiken” och ”Rättvisande 

redovisning”. 

5.1 Gränsdragningsproblematiken 

En av fördelarna med komponentavskrivning är, enligt Hellman et al. (2011) och Lind (2002), 

att gränsdragningen mellan vad som är underhåll respektive investering blir tydligare. Alla 

komponentutbyten ska enligt komponentansatsen aktiveras i balansräkningen. De intervjuer 

som gjorts kan bekräfta att det idag krävs en hel del bedömningar gällande vad som är 

investering kontra underhållskostnad. Ingen av respondenterna på fastighetsföretagen har 

dock upplevt det som ett problem utan har arbetat utifrån principen att 

värde/standardförbättrande åtgärder aktiveras. Respondent G har utgått ifrån vad som är 

lönsamhetsförbättrande för att göra bedömningen.  Frågan är då hur relevant det är att det blir 

en klarare gräns gällande investering/underhållskostnad. För användarna av årsredovisningen 

bör det vara relevant då de får en trygghet i att liknande händelser hanteras på ett mer 

enhetligt sätt vilket även underlättar jämförelser mellan företag. Detta förutsätter dock, som 

också respondenterna påpekar, att det kommer tydliga riktlinjer för hur uppdelningen i 

komponenter ska gå till.  

Fler bedömningar 

Även om komponentavskrivning till viss del eliminerar bedömningen kring vad som är 

investering respektive underhållskostnad leder det totalt sett till ett ökat antal bedömningar. 

Respondenterna tror att det inledningsvis blir krångligt och tidskrävande att urskilja 

komponenterna och dess respektive livslängd. Troligt är dock att uppdelningen i komponenter 

på sikt leder till att företagen blir bättre på att bedöma livslängder i takt med att rutiner 

utvecklas och företagens erfarenhet kring dessa bedömningar ökar. Det leder i sin tur till att vi 

får mer korrekta avskrivningar vilket gynnar alla som är intresserade av att få en så 

rättvisande bild av företagen som möjligt. Detta förutsätter dock att bedömningarna kan göras 

på ett tillförligt sätt, vilket analyseras mer ingående i 5.2.2.   

Mer aktiveras 

Fastighetsbolagen är överens om att kravet på komponentavskrivning kommer leda till att de 

aktiverar en större del av sina underhållsåtgärder. Som en konsekvens av det har flertalet av 

respondenterna uppfattningen att de kommer att redovisa bättre resultat de inledande åren. Ett 

problem de ser med detta är hur de ska förklara det ökade resultatet vid hyresförhandlingar. 

Respondenten B påpekar vikten av att hyresgästföreningarna sätter sig in i det nya regelverket 

så att de förstår hur komponentavskrivning påverkar företagen bokföringsmässigt. En annan 

nackdel som respondenterna S och KBAB nämner är att fastighetsföretag på orter med låga 
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marknadsvärden kan komma att få bokförda värden som överstiger marknadsvärdena till följd 

av att alla komponentutbyten aktiveras. Det leder till att företagen kan tvingas till 

nedskrivningar. Nedskrivningarna förs i sin tur via resultaträkningen vilket innebär att 

företagen rent krasst har kostnadsfört en del av det som aktiverats, utöver avskrivningarna. 

Därmed har tanken med komponentavskrivning, det vill säga att hela komponentutbytet ska 

aktiveras, delvis gått förlorad.  Det ger också upphov till ytterligare bedömningar vid 

nedskrivningsprövningar och en ökad administrativ börda. Sett ur ett rättvisande bild-

perspektiv kan dock denna ”omväg” innebära att det bokförda värdet hamnar i paritet med det 

verkliga, vilket rent logiskt borde ge en mer rättvisande bild av fastighetens värde.  

KBAB ser också en risk i att företags underhållsbeslut till viss del kan komma att styras av att 

alla komponentutbyten aktiveras, se 4.4.2. Även om vi håller med om risken att vissa beslut 

kan styras av att man inte vill överstiga marknadsvärdet så tror vi att chansen att ett företag 

hamnar i ett läge där två fastigheter har likvärdig standard och marknadsvärde, men olika 

bokförda värden är förhållandevis liten. Istället tror vi att företagen kan komma att uppleva en 

ökad frihet när det kommer till underhållsbeslut, eftersom det inte blir samma kraftiga 

resultatpåverkan som det skulle blivit om hela åtgärden kostnadsförts direkt. De behöver inte 

oroa sig för hur stora direkta kostnader, till följd av exempelvis ett stambyte, påverkar 

resultatet det året, då kostnaden sprids ut under x antal år. Som Hellman et al. (2011) 

beskriver, ges företagen därmed även en möjlighet att redovisa ett jämnare ekonomiskt 

resultat då åtgärderna skrivs av under en längre tid.     

5.2 Rättvisande redovisning 

Att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat är centralt inom 

redovisning. Artsberg (2005) menar att begreppet grundar sig i att användaren av 

årsredovisningen inte ska bli vilseledd. De kvalitativa kriterierna som analyseras nedan ligger 

till grund för att en rättvisande bild ska kunna uppnås.  

5.2.1 Relevans 

Relevans är det övergripande kvalitativa kriteriet och handlar om vilken användbarhet för 

beslut som redovisningsinformationen har (Smith, 2006).   I K3-regelverket beskrivs relevant 

redovisningsinformation som den information som: ” påverkar användarnas beslut genom att 

underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att 

bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar”. Ett av argumenten för komponentavskrivning 

är enligt Lind och Hellström (2011) att fastigheternas värde och standard speglas på ett bättre 

sätt i balansräkningen i förhållande till dagens praxis. Samtliga respondenter är överens om att 

komponentavskrivning speglar fastighetens värdeminskning på ett bättre sätt än dagens praxis 

vilket borde vara relevant för användarna av årsredovisningen. De får en bättre bild av 

värdeminskningen och borde därmed även få en bättre bild av fastighetens standard eftersom 

mer underhållsåtgärder kommer att aktiveras.  Respondenterna i intervjuerna, i synnerhet G, 

KBAB och P, har dock svårt att se att komponentavskrivning skulle ha någon betydelse för 

hur fastighetsbranschen som sådan värderas. Även om komponentavskrivning ger en mer 

rättvisande bild av fastighetens värdeminskning så är marknadsvärden, kassaflöden och 

bedömningar av investeringsbehov etc. viktigare. Vilket bokfört värde och avskrivningar 

fastigheterna har menar respondenterna spelar en mindre roll sett ur ett värderingsperspektiv. 
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Då komponentavskrivning bättre speglar fastighetens värdeminskning torde det dock vara 

relevant ur ett redovisningsperspektiv. Användarna får en bättre bild av företagets 

verksamhet. För att den nya informationen som komponentavskrivning ger upphov till 

överhuvudtaget ska vara relevant, krävs dock att bedömningar kan göras på ett tillförlitligt 

sätt.  

5.2.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighetskriteriet innebär enligt Bokföringsnämndens vägledning till K3-regelverket att 

redovisningsinformation inte ska innehålla några fel eller vara vinklad på något sätt. Smith 

(2006) nämner som exempel att det inte ska vara tillåtet att skriva av en tillgång över längre 

tid än man tror för att på så sätt redovisa ett bättre resultat. Att skriva av byggnader som en 

helhet, som av intervjuerna med fastighetsföretag att döma merparten gör, kan tyckas strida 

mot detta kriterium. Vissa delar av en byggnad, som också respondenterna nämner, borde rent 

logiskt ha olika livslängder. Taket borde exempelvis inte ha samma livslängd som stommen 

och borde därför skrivas av separat för att inte strida mot tillförlitlighetskriteriet. 

Tillförlitlighetskriteriet bygger dock även på att det som tas med i redovisningsinformationen 

ska kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. Flera av respondenterna upplever att det saknas 

riktlinjer för hur uppdelningen ska gå till och respondent B påpekar att det blir särskilt svårt 

att göra en bedömning av hur mycket av en komponent som redan är avskriven i gamla 

byggnader. Att kunna bedöma hur mycket av byggnadens anskaffningsvärde som utgörs av 

respektive komponent blir ett både svårt och tidsödande projekt. Det kan därför bli extra 

viktigt, som också B påpekar, att involvera den byggnadstekniska sidan för att få en så 

tillförlitlig bedömning som möjligt. Skulle komponentuppdelningen bli en fråga enbart för 

ekonomiavdelningarna har vi svårt att se att en komponentansats leder till en mer rättvisande 

redovisning. Det blir centralt att få samarbetet mellan den byggnadstekniska sidan och 

ekonomiavdelningen att fungera för att få så bra bedömningar som möjligt.  

5.2.3 Jämförbarhet 

Kriteriet jämförbarhet grundar sig i att användarna av redovisningsinformation dels ska kunna 

jämföra samma företag över tid, men även göra jämförelser mellan företag (BFNAR 2012:1). 

Att komponentavskrivningen leder till en ökad jämförbarhet mellan företag inom 

fastighetsbranschen är respondenterna överens om, förutsatt att det kommer tydligare 

riktlinjer för hur uppdelningen i komponenter ska gå till. I dagsläget upplever en majoritet av 

respondenterna att det saknas tydliga riktlinjer vilket skulle innebära att jämförbarheten ej 

ökar. I K3-regelverket påpekas att det krävs enhetliga regler som behandlar lika händelser på 

likartade sätt för att jämförbarheten ska öka (BFNAR 2012:1). Sett just till hur 

underhållsåtgärder behandlas medför komponentavskrivning, som också respondenterna 

förklarar, en mer enhetlig bedömning. Alla utbyten av komponenter ska ses som investering. 

Det kan också diskuteras hur jämförbarhet över tid i samma företag påverkas. Detta är inget 

som respondenterna reflekterat över men då det sker ett byte av redovisningsprincip borde 

jämförbarheten med tidigare års redovisning rimligtvis försämras. Som flera av 

respondenterna nämner kommer deras resultat öka under de första åren, då fler underhålls-

åtgärder aktiveras. Jämförelser mellan resultat före och efter komponentavskrivningens 

införande kan därmed bli missvisande.  
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5.3 Avvägningen mellan nytta och kostnad 

Att nyttan med redovisningsinformationen bör överstiga kostnaden med att producera den 

fastslås i K3-regelverket. Huruvida nyttan med komponentavskrivning överstiger kostnaden 

med den är svårt att ge ett klart svar på. Respondenterna har svårt att se att investerare skulle 

få någon ökad nytta i form av beslutsunderlag. Ett fåtal tror att företagen själva kommer 

uppleva en nytta med uppdelningen i komponenter. Respondent I anser att det på sikt ger en 

tydligare bild av vad som finns i anläggningsregistret och respondent P tror att företagen kan 

få en bättre överblick av fastigheterna. Det är möjligt att fastighetsföretagen på sikt får 

möjlighet att fatta bättre ekonomiska beslut till följd av att de får en mer detaljerad bild av 

sina fastigheter. Det kan bli lättare att urskilja vilka komponenter som är i behov av utbyte 

etc. vilket borde vara av värde för fastighetsbolagen.  

Respondenterna är dock överens om att komponentavskrivning avspeglar fastigheternas 

värdeminskning på ett bättre sätt än dagens praxis då alla delar av en fastighet rimligtvis inte 

har samma livslängd. Detta kan tänkas ge en nytta till alla de som är intresserade av att få en 

så rättvisande bild av företagens verksamhet som möjligt. Det framhävs även i vägledningen 

till K3-regelverket att det inte alltid är den som står för kostnaden med att ta fram 

redovisningen som har nytta av informationen.  

Ett av argumenten emot komponentskrivning som remissvaren gav uttryck för var att det 

skulle innebära en ökad administrativ kostnad som omöjligt kunde uppvägas av nyttan. 

Majoriteten av respondenterna i denna studie delar remissvarens argument om en ökad 

administrativ kostnad. Respondent G och S poängterar dock att det till största del kommer att 

vara en engångskostnad vid själva övergångsfasen. Det är troligt att fastighetsbolagen i 

inledningsskedet inte upplever att nyttan överstiger kostnaden men när väl 

komponentprincipen fasats över är det troligt att de får en bättre överblick av sina fastigheters 

standard och därmed upplever en ökad nytta.  
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6 Slutsatser 
I detta kapitel kommer de slutsatser som kan dras från studien att presenteras. Slutsatserna 

syftar till att besvara studiens syfte och frågeställningar. Även förslag till vidare forskning 

kommer att presenteras. 

Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar revisorer och företag inom 

fastighetsbranschen har om det nya kravet på komponentavskrivning samt hur det påverkar 

fastighetsföretagens redovisning. Studien syftar även till att försöka utröna om 

komponentavskrivningar leder till en mer rättvisande redovisning.   

 Då samtliga respondenter anser att kravet på komponentavskrivning leder till en bättre 

bild av fastigheternas avskrivningar kan vi konstatera att det leder till en mer 

rättvisande redovisning jämfört med dagens praxis. Detta förutsätter dock att det 

utvecklas tydliga riktlinjer för hur uppdelningen i komponenter ska gå till, samt att den 

byggnadstekniska sidan involveras för att tillförlitligheten i det ökade antalet 

bedömningarna ska kunna styrkas.  

 

 Komponentavskrivning leder inte till någon förändring av hur fastighetsbranschen 

värderas. Även om det ger en bättre bild av företagets avskrivningar har detta mindre 

betydelse då fastigheter värderas utifrån kassaflöden och marknadsvärde snarare än 

bokfört värde. 

 

 Den administrativa bördan för fastighetsbolagen kommer att öka, främst under 

övergångsfasen. Sett ur ett perspektiv där avskrivningar mest är en bokföringspost 

med mindre betydelse är det svårt att se att nyttan med komponentavskrivning 

överstiger kostnaden. Sett ur ett större perspektiv där en så rättvisande bild som 

möjligt av företagets verksamhet är i fokus är nyttan betydligt högre. Att svara på 

huruvida den kommer att överstiga kostnaden är dock i dagsläget svårt. 

 

 Komponentavskrivning leder till en mer enhetlig hantering av underhållsåtgärder och 

kan därför öka jämförbarheten mellan företag. Detta förutsätter dock tydligare 

riktlinjer för hur komponentuppdelningen ska gå till.  

 

 En större del av fastighetsbolagens underhållsåtgärder kommer att aktiveras i 

balansräkningen till följd av införandet av komponentavskrivning. Vi anser att det ger 

en bättre bild av fastigheternas standard, en väl underhållen byggnad får ett högre 

bokfört värde och vice versa.  Detta kan dock få konsekvenser vid hyresförhandlingar 

då högre resultat kan komma att redovisas de inledande åren.  En annan konsekvens 

kan bli att företag på orter med låga marknadsvärden tvingas till nedskrivningar till 

följd av att mer aktiveras. 
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Då K3-regelverket inte har börjat gälla än skulle det vara intressant att genomföra en liknande 

studie något år efter införandet, för att då undersöka hur företag påverkades av kravet på 

komponentavskrivning och om det blev som de befarat? 

Det skulle även vara intressant att genomföra en liknande studie i någon annan bransch än 

fastighetsbranschen för att se om de har samma uppfattning om kravet på 

komponentavskrivning och om de påverkas på samma sätt.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide till fastighetsföretag 
Allmänt 

Berätta kort om företaget. 

Vilken är din roll i företaget? 

Dagens redovisning 

Hur skriver ni av era fastigheter idag? 

Hur hanterar ni gränsdragningen mellan vad som ska räknas som investering respektive 

underhållskostnad/reparation vid underhållsåtgärder på era fastigheter? 

-Kommer denna bedömning ändras i och med att kravet på komponentavskrivning börjar 

gälla? Om ja, på vilket sätt? 

Komponentavskrivning 

Vad anser ni om att det är krav på komponentavskrivning i det nya K3-regelverket? 

Hur påverkas ni av kravet? 

Vilka för- och nackdelar ser ni med komponentavskrivning?  

Anser ni att nyttan med komponentavskrivning kommer att överstiga den eventuella 

merkostnad, exempelvis ökade administrativa kostnader, den medför?  

Vilka tror ni kan ha mest nytta av komponentavskrivning? Exempelvis investerare, ägare och 

långivare.  

Rättvisande redovisning 

Anser ni att ett införande av komponentavskrivning ökar jämförbarheten mellan företag? 

Varför/Varför inte? 

Tycker du att komponentavskrivningar ger upphov till en mer rättvisande redovisning? 

Varför/varför inte? 

 

  



 

 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide till revisorer  
Allmänt 

Berätta kort om företaget. 

Vilken är din roll i företaget? 

Gränsdragningsproblematiken 

Enligt prestandahöjandeansatsen ska endast underhållsåtgärder som höjer standarden jämfört 

med den vid anskaffandet räknas som investering och därmed höja det bokförda värdet.  

Hur ser du på problematiken med att avgöra vad som är investering kontra underhållskostnad 

vid exempelvis större underhållsåtgärder i ett fastighetsbestånd? Hur bedöms vad som är en 

höjning av standarden? Är det upp till företagen själva? 

Komponentavskrivningar 

Har du haft några klienter som har använt sig av komponentavskrivning? Hur har de i så fall 

upplevt det?  

Vad anser du om att det är krav på komponentavskrivning i det nya K3-regelverket? 

Ser du några svårigheter med själva införandet av komponentavskrivning?  

Hur tror du att fastighetsbranschen kommer att påverkas av kravet? 

Vad ser du för för- och nackdelar med komponentavskrivning? 

Vilka tror du drar störst nytta av införandet av komponentavskrivning? 

Tror du att det kommer ske någon genomgående förändring på företagens balans- och 

resultaträkning? Om ja, vilka effekter kan detta få? 

Rättvisande redovisning 

Anser du att ett införande av komponentavskrivning ökar jämförbarheten mellan företag? 

Varför/Varför inte? 

Vad är din syn på begreppet rättvisande bild? 

Tycker du att komponentavskrivningar ger upphov till en mer rättvisande redovisning? 

Varför/varför inte? 

 

 

 

 


