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Begreppslista 

Allmännyttiga bostadsföretag 

De allmännyttiga bostadsföretagen ska tillhandahålla bostäder för alla oberoende av bakgrund 

på personen som hyr sin hyresrätt av sådant bostadsföretag. De allmännyttiga 

bostadsföretagen ska även drivas utan vinstsyfte. (SABO a, 2016) 

 

Användbar redovisningsinformation 

Användbar redovisningsinformation definieras utifrån de grundläggande kvalitativa 

egenskaperna och de förstärkande kvalitativa egenskaperna som nämns i IASBs 

föreställningsram. Föreställningsramen anger även en övergripande kostnadsbegränsning som 

gäller vid framtagande av redovisningsinformation. Begränsningen anger att nyttan av 

redovisningsinformationen ska överstiga kostnaderna för framtagandet av 

redovisningsinformationen. Användbar redovisningsinformation är viktig vid beslutsfattande. 

(IASB, 2010) 

 

IASB - International Accounting Standards Board 

IASB ger ut standarder som är principbaserade där det är särskilda principer som ska tas 

hänsyn till när redovisningen upprättas (Marton, Lumseden, Lundqvist, & Pettersson, 2012).  

 

K3-regelverket 

K3-regelverket är en del av Bokföringsnämndens K-projekt. K3 utgår från IASBs IFRS for 

SMEs och har samma uppbyggnad som IFRS for SMEs. K3-regelverket ska tillämpas för 

företag som har över 50 anställda, över 40 miljoner kronor i balansomslutning och över 80 

miljoner kronor i omsättning. (Pramhäll & Drefeldt, 2013) 

 

Komponentavskrivningar 

Komponentavskrivningar handlar om att anläggningstillgångar med olika nyttjandeperioder 

på komponenterna ska skrivas av med varje enskild nyttjandeperiod. Till exempel ska 

avskrivningar göras på stomme, tak och fasad på deras egen nyttjandeperiod. (BFNAR 

2012:1) 

 

SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 

SABO är en bransch- och intresseorganisation som ger sina medlemmar stöd och service så 

att medlemmarna kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. 

(SABO b, 2016) 
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1.  Inledning 

I Sverige hyr cirka 30 procent av invånarna en lägenhet, och cirka hälften av dessa 

hyreslägenheter ägs av privata hyresföretag, och resten av Sveriges kommuner (SABO a, 

2016). Det finns cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag som ägs av kommunerna (SABO b, 

2016). Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) kan ett 

allmännyttigt bostadsföretag bara vara ett aktiebolag, som ägs av en kommun som har 

bestämmande inflytande. Huvudsyftet ska vara att förvalta fastigheter som upplåts som 

hyresrätter, främja bostadsförsörjning i kommunen och erbjuda inflytande till hyresgästerna. I 

lagen finns det begränsningar för hur värdeöverföringarna från ett allmännyttigt 

bostadsaktiebolag till en kommun får ske (2010:879). Enligt SABO ska ett allmännyttigt 

bostadsföretag “tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla” (SABO a, 2016, s. 1). 

SABO är en bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga bostadsföretag som driver 

bostadsfrågor och hjälper sina medlemmar i utvecklingsfrågor, ger råd och stöd till sina 

medlemmar, erbjuder utbildningar med mera. De flesta av SABOs medlemmar är aktiebolag 

(SABO b, 2016).  

   

Från och med 31 december år 2013 ska K3-regelverket (BFNAR 2012:1) användas, i 

huvudsak när årsredovisning och koncernredovisning ska upprättas i ett icke noterat företag 

(BFN a, 2016). I och med införandet av K3-regelverket kom kravet på 

komponentavskrivningar. Komponentavskrivningar handlar om att anläggningstillgångar med 

olika nyttjandeperioder på komponenterna ska skrivas av med varje enskild nyttjandeperiod. 

Till exempel ska avskrivningar göras enskilt på stomme, tak och fasad på deras egen 

nyttjandeperiod (BFNAR 2012:1). 

 

Denna studie ska utreda om tillämpningen av komponentavskrivningar, i de allmännyttiga 

bostadsföretagen som redovisar i enlighet med K3-regelverket, bidrar till nytta för de 

allmännyttiga bostadsföretagens redovisning och vilka kostnader som tillämpningen av 

komponentavskrivningar ger upphov till. Utredningen av nyttan och kostnaderna med 

komponentavskrivningar kommer att utgå ifrån de kvalitativa egenskaperna och 

kostnadsbegränsningen. IASBs föreställningsram (2010) tar upp de kvalitativa egenskaperna 

och kostnadsbegränsningen. De grundläggande kvalitativa egenskaperna är relevans och 

korrekt bild. De förstärkande kvalitativa egenskaperna är jämförbarhet, förståelse, 

verifierbarhet och tidsaspekt. IASBs föreställningsram tar även upp en kostnadsbegränsning 

som innebär att kostnaderna för framtagandet av redovisningsinformationen ska vara 

berättigade till den nytta som informationen ger. Uppsatsen fortsätter med en kort bakgrund 

till hur komponentavskrivningar införts i K3-regelverket. 

1.1.   Bakgrund 

Efterfrågan av harmonisering av länders redovisning uppkom i takt med den ökade 

globaliseringen. International Accounting Standards Committee (IASC) bildades för att 
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harmonisera redovisningen (Street & Shaughnessy, 1998). IASC blev senare International 

Accounting Standards Board (IASB) som ger ut standarder som är principbaserade där det är 

särskilda principer som ska tas hänsyn till när redovisningen upprättas. Europeiska Unionen 

beslutade år 2002 att IASBs standarder International Financial Reporting Standards (IFRS) 

ska tillämpas när noterade företag upprättar sin koncernredovisning (Marton m.fl, 2012). 

 

I standarden IAS 16 Property, Plant and Equipment finns det regler för hur materiella 

anläggningstillgångar ska hanteras i redovisningen (IAS 16, 2009). I IASBs reviderade 

version av IAS 16 år 2004 skärptes formuleringen om kravet på att tillämpa 

komponentavskrivningar (Nordlund, 2004).  

 

IASB gav år 2009 ut en förenklad standard för små och medelstora företag som är baserad på 

IFRS och kallas för IFRS for SMEs, International Financial Reporting Standards for Small 

and Medium-sized Entities (Fitzpatrick & Frank, 2009). IFRS for SMEs föreskriver att om en 

anläggningstillgång har komponenter som kan förbrukas på olika nyttjandeperioder ska 

anläggningstillgången delas upp i komponenterna (Hellman, Nordlund, & Pramhäll, 2011).  

 

I Sverige ska noterade företag tillämpa IFRS i sin koncernredovisning. Onoterade moderbolag 

kan använda sig av IFRS i sin koncernredovisning och för övriga företag regleras 

redovisningen av lagar, rekommendationer och normgivning (Marton mfl., 2012). 

Bokföringsnämnden, BFN, är ett normgivande organ som har publicerat fyra allmänna råd 

som kompletterar lagen (BFN b, 2015) (Marton m.fl., 2012). Ett av de fyra allmänna råden är 

K3-regelverket som är baserat på IFRS for SMEs (BFN b, 2015). K3-regelverket bygger på 

redovisningsprinciper (Overud, 2014). En principbaserad standard anses främja en mer 

transparent redovisning för företag än en regelbaserad standard (Nagle, Wasieleski, & Rau, 

2012). K3-regelverket föreskriver att komponentavskrivningar ska användas när materiella 

anläggningstillgångar skrivs av (BFNAR 2012:1). Det finns inte reglerat i regelverket hur 

komponentavskrivningar ska göras (Overud, 2014).  

1.2.   Problembakgrund 

När BFN gav ut förslaget till det allmänna rådet K3 på remiss inkom flera svar från olika 

organisationer (BFN b, 2015). Några av dem var kritiska till kravet på komponentavskrivning 

i och med förslaget till K3-regelverket. 

 

Castellum AB (2010) var ett av de företag som var kritiska till kravet eftersom de ansåg att 

kravet skulle leda till en administrativ börda. De anger också i sitt remissvar att de 

bedömningar och antaganden som skulle göras med komponentmetoden inte skulle medföra 

mervärde. Castellum AB skriver i svaret att “Castellum anser att nyttan är obefintlig och att 

redovisningen avseende förvaltningsfastigheter inte blir bättre” (Castellum AB, 2010, s. 2). 

Castellum AB pekar på att inom IFRS-reglerna medges redovisning till verkligt värde för 
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fastigheter och det leder till att företag kan välja bort komponentavskrivningar (Castellum 

AB, 2010). 

 

FAR (2010) anger i sitt remissvar att införandet och tillämpningen av komponentmetoden 

kräver mycket resurser. FAR menar att komponentmetoden mest bidrar till att kunna redovisa 

byten av komponenter och att metoden bidrar mindre till att få korrekta avskrivningstider. 

FAR menar även att kravet på komponentavskrivningar går emot lagstiftarens anda att få till 

lättnader inom redovisning för företag eftersom de inte ser att nyttan för mindre företag1 är 

lika stor som kostnaderna. Därför skriver FAR att de vill att kravet på komponentmetoden 

enbart ska gälla de större företagen2 (FAR, 2010).  

 

Även Fastighetsägarna Sverige (2010) är kritiska mot kravet på tillämpningen av 

komponentavskrivning. Fastighetsägarna Sverige anför i sitt svar att “den ökade kostnad och 

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

nytta eller mervärde som en komponentavskrivning skulle kunna ge” (Fastighetsägarna 

Sverige, 2010, s. 1).  

 

I remissvaret från Hyresgästföreningen (2010) skriver de att de önskar att användningen av 

komponentavskrivning var frivillig. I Hyresgästföreningens remissvar anges att 

komponentavskrivningar kan bidra till svårigheter för hyresförhandlingar. Det anges vidare 

att vid tillämpning av komponentavskrivningar kan kostnader för avskrivningar öka om 

nyttjandeperioden för komponenten blir kortare. Ökade kostnader för en fastighetsägare kan 

användas i en hyresförhandling för att motivera en ökad hyra för att täcka de ökade 

kostnaderna (Hyresgästföreningen, 2010) 

 

Sveriges Byggindustrier (2010) menar i sitt remissvar att kravet på komponentavskrivning ger 

ökade kostnader eftersom företag får ökade administrativa uppgifter. Sverige Byggindustrier 

anser också att kostnaden under fastigheters livstider överstiger den nytta som kommer av 

komponentavskrivningar (Sveriges Byggindustrier, 2010). 

 

Även SABO (2010) var kritiska till kravet och motiverar det med att “byggnader är komplexa 

tillgångar och att kravet kommer därför att kraftigt öka den administrativa bördan för 

fastighetsföretagen” (SABO, 2010, s. 1). SABO pekar på det arbete och de kostnader som 

kommer att krävas under lång tid framöver i och med komponentavskrivningar. SABO 

framför att komponentavskrivningars kostnader är orimliga och att de inte ser nyttan med 

metoden (SABO, 2010).  

                                                 
1
 ”Mindre företag – företag som inte är större företag” ÅRL 1 kap 3§ pkt 5. 

2
 ”Större företag – företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: a) medelantalet anställda i företaget har 

under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, b) företagets redovisade 

balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, c) 

företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 

miljoner kronor” ÅRL 1 kap 3§ pkt 4. 
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Även om många som inkommit med ett remissvar med synpunkter om 

komponentavskrivningar varit kritiska finns det ett remissvar från Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund (SRF) som är positiva till komponentavskrivningar. SRF 

menar att en tillgång har olika delar som skiljer sig åt i och med olika nyttjandeperioder. SRF 

vill, för att underlätta för företagen, att det tillkommer en regel om viktad avskrivningstid som 

beaktar olika komponenters nyttjandeperiod istället för ett krav på komponentavskrivningar. 

(Sveriges Redovisningskonsulters Förbund , 2010) 

 

I en artikel publicerad i tidningen Balans menar författarna Hellman, Nordlund och Pramhäll 

(2011) att komponentavskrivningar bidrar positivt till redovisningen och att den praxis som 

nu används kan ge felaktig redovisningsinformation. Författarna av artikeln bemöter den 

kritik om ökade kostnader som framkommit av de remissvar som lämnats in till BFN. 

Införandet av komponentavskrivningar medför kostnader men att kostnaderna till stor del är 

kostnader som är hänförliga till övergången till komponentavskrivningar. Med anledning av 

den nytta som framkommer med metoden skulle kostnaderna som är hänförliga till 

övergången inte anses vara omotiverade. Hellman m.fl. skriver vidare att de har vetskap om 

att tillämpningen av komponentavskrivningar kan medföra högre kostnader vid underhållning 

av anläggningsregister i form av merarbete.  

 

Stárová och Čermáková (2010) menar att i jämförelse med de traditionella avskrivningarna, 

såsom linjära avskrivningar, kan komponentavskrivningar anses ge en mer rättvisande bild av 

anläggningstillgången eftersom den då redovisas med varje enskild komponents 

nyttjandeperiod.  

 

I en artikel skriver Overud (2014) att företagen ofta brister i att dela upp 

anläggningstillgången i komponenter då information saknas. Overud menar också att 

användning av komponentavskrivningar kräver mer av ett anläggningsregister vilket kan 

betyda att ett förbättrat systemstöd behövs som stödjer det. 

 

Det har funnits olika meningar inför kravet på tillämpningen av komponentavskrivningar. 

Några förespråkade komponentavskrivningar då de såg fördelarna med avskrivningsmetoden, 

medan andra framförde att det skulle bli alltför kostsamt samt att den skulle bidra till 

merarbete. Detta gör det intressant att utreda om tillämpningen av komponentavskrivningar 

bidrar till nytta för de allmännyttiga bostadsföretagens redovisning och vilka kostnader som 

tillämpningen av komponentavskrivningar ger upphov till. Utredningen av nyttan och 

kostnaderna med komponentavskrivningar kommer att utgå ifrån de kvalitativa egenskaperna 

och kostnadsbegränsningen. Studien behandlar sju allmännyttiga bostadsföretag och utifrån 

resonemanget ovan har följande frågeställning och syfte valts: 
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1.3.   Frågeställning 

Hur uppfylls de kvalitativa egenskaperna och kostnadsbegränsningen när 

komponentavskrivningar tillämpas i de allmännyttiga bostadsföretagen?  

 

1.4.   Syfte 

Syftet är att utreda om tillämpningen av komponentavskrivningar bidrar till nytta för de 

allmännyttiga bostadsföretagens redovisning och vilka kostnader som tillämpningen av 

komponentavskrivningar ger upphov till. 
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2. Referensram 

Först presenteras användbar redovisningsinformation och de kvalitativa egenskaper som 

informationen ska uppnå för att informationen ska vara användbar. Sedan presenteras 

informationsekonomi som beskriver att kostnader för framtagandet av 

redovisningsinformation ska vara berättigade till nyttan som informationen ger. Därefter 

presenteras avskrivningar för materiella anläggningstillgångar och komponentavskrivningar. 

2.1 Användbar redovisningsinformation 

Falkman (2000) menar att redovisningens primära roll är att visa en bild av en organisations 

värderade tillgångar och hur detta förändras. Riahi-Belkaoui (2012) menar att redovisningens 

roll är att visa ett företags ekonomiska resultat. IASBs föreställningsram (2010) anger att den 

finansiella rapporteringen sker för att kunna stödja beslutsfattare så att besluten blir mer 

korrekta. Falkman (2000) anger också att redovisningsinformation är av vikt vid 

beslutfattande. Det finns både interna och externa användare som kan ha nytta av 

redovisningsinformationen (Feltham G. A., 2005). Deegan och Unerman (2011) skriver att 

redovisningsinformationens intressenter kan vara investerare, långivare, anställda, kunder, 

leverantörer, myndigheter, kommuner och media. IASBs föreställningsram (2010) anger att 

de primära användarna av redovisningsinformation är långivare, existerande och potentiella 

investerare. Redovisningsinformation som finns i finansiella rapporter kan även vara 

användbar för andra intressenter, men de anses inte vara de primära användarna av 

redovisningsinformation (IASB, 2010). IASB fastställer i föreställningsramen att 

redovisningsinformationens användbarhet baseras utifrån ett antal kvalitativa egenskaper.  

2.1.1. Kvalitativa egenskaper 

De kvalitativa egenskaperna utgörs av ett par grundläggande kvalitativa egenskaper och några 

förstärkande kvalitativa egenskaper (IASB, 2010). Falkman (2000) menar att de kvalitativa 

egenskaperna bidrar till att uppfylla målet med redovisningen. Eierle och Schultze (2013) 

skriver att de grundläggande kvalitativa egenskaperna är relevans som behandlar 

informationens väsentlighet och korrekt bild vilket innebär att informationen ska vara 

fullständig, neutral och fri från fel. De förstärkande kvalitativa egenskaperna är jämförbarhet, 

förståelse, verifierbarhet och tidsaspekt. För att informationen ska vara användbar behövs det 

att den är relevant och har en korrekt bild. IASB (2010) skriver att om de två grundläggande 

kvalitativa egenskaperna inte är uppfyllda kan inte enbart de fyra förstärkande kvalitativa 

egenskaperna leda till att informationen blir användbar. IASB menar att de förstärkande 

kvalitativa egenskaperna befäster informationens användbarhet om relevans och korrekt bild 

föreligger. 

 

Bilden nedan illustrerar hur de kvalitativa egenskaperna sammanställs och bidrar till 

användbar redovisningsinformation.  
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Figur 1. Kvalitativa egenskaper. Konstruerad utifrån Marton m.fl. (2012, s. 33) 

 

Shahwan (2008) menar att de kvalitativa egenskaperna, relevans och korrekt bild, kan vid 

användning ge olika inverkan på informationens användbarhet. Eierle och Schultze (2013) 

skriver att för att tillämpa de kvalitativa egenskaperna på ett ändamålsenligt sätt förordar 

IASB en process där det till en början bestäms vilken ekonomisk företeelse som det anses 

behövas information om. Vidare skriver de att den relevanta och specifika informationen 

bestäms och därefter bestäms det om informationen kan återges på ett korrekt sätt. Kan den 

inte återges på ett korrekt sätt används annan information för att kunna ge information om den 

ekonomiska företeelsen.  

  

Relevans (Väsentlighet) 

Stansbury, Stansbury och Snyder (2015) skriver att relevans är grundläggande för kvaliteten 

på informationen. Informationen är relevant om informationen bidrar till ett korrekt beslut för 

beslutsfattarna, eller om den kan ge feedback för tidigare tagna beslut. Feltham (1968) skriver 

att begreppet relevans används som en viktig faktor till att samla in information till de 

finansiella rapporterna. Feltham fortsätter att om informationen som samlas in påverkar 

beslutet är den relevant. IASB (2010) anger att informationens relevans även kan ha betydelse 

om informationen behövs för framtida beslut. 
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IASB anger att om utelämnandet av information anses vara av vikt för påverkan av ett beslut 

är detta väsentligt. Om informationen påverkar de beslut som ska tas av beslutsfattaren är 

redovisningen av informationen väsentlig. (IASB, 2010) 

  

Korrekt bild (Fullständig, neutral och fri från fel) 

IASB (2010) skriver att för att informationen ska vara användbar för beslutsfattarna kan den 

inte bara återge en relevant händelse, den måste också ge en korrekt bild. Stansbury m.fl. 

(2015) skriver att informationen ska på ett korrekt sätt återges i redovisningen av ekonomiska 

händelser. En korrekt bild ska vara fullständig, neutral och fri från fel. 

  

En fullständigt korrekt bild handlar om att informationens framförande ska få alla 

beslutsfattare att förstå informationen och även hur informationen framställs (IASB, 2010). 

Stansbury m.fl. (2015) skriver att vid redovisning av till exempel en produkts kostnader kan 

vissa kostnader inte utelämnas. Redovisningen av produkten skulle då vara ofullständig.  

  

Som exemplet ovan tar upp om kostnader för en produkt menar Stansbury m.fl. (2015) att om 

redovisningsinformation är ofullständig uppnås inte kriteriet av informationens neutralitet.    

IASB (2010) skriver att informationen ska vara neutral av den anledningen att den inte ska ses 

som manipulerad. Beslutsfattarna ska kunna använda den framställda informationen vid 

beslut och ha vetskapen om att informationen har behandlats med opartiskhet. 

 

Informationen som ska ge en korrekt bild bör även vara fri från fel, vilket betyder att det inte 

ska finnas några fel eller avvikelser i informationen (IASB, 2010). IASB skriver att 

informationen dock inte kan vara perfekt i alla hänseenden men det ska visas på hur 

informationen har framställts, hur uppskattning av siffror har skett och så vidare för att ha 

underlag på informationens användbarhet. Information som istället vilseleder eller inte 

representerar en korrekt bild är inte användbar för beslutsfattarna (Stansbury, Stansbury, & 

Snyder, 2015).  

  

Jämförbarhet 

IASB (2010) skriver att jämförbarhet gör det möjligt för beslutsfattare att förstå likheter och 

skillnader mellan korrekt information. IASB skriver vidare att när beslutsfattarna ska välja 

mellan två val är informationen mer användbar om det är möjligt att jämföra den med 

liknande information. Jämförbarhet kan utföras genom att jämföra företag sinsemellan samt 

genom att jämföra nuvarande år med ett tidigare år inom företaget (Stansbury, Stansbury, & 

Snyder, 2015).  

 

Förståelse 

Informationen som behövs bör presenteras så att den kan förstås på ett okomplicerat och 

tydligt sätt (Stansbury, Stansbury, & Snyder, 2015). IASB (2010) skriver att informationen 

ska kunna karaktäriseras, klassificeras och presenteras så att beslutsfattarna förstår 

informationen. IASB skriver vidare att för att förståelsen ska bli tydlig måste beslutsfattarna 
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ha skäliga kunskaper om redovisningens utformning. Beslutsfattarna bör vara professionella 

användare av redovisning, för att informationen ska bli mer användbar.  

  

Verifierbarhet 

Beslutsfattarna har hjälp av verifierbarhet när det gäller att försäkra sig om att informationen 

som ska användas har representerats enligt en korrekt bild, vilket innebär att alla parter ska 

komma fram till samma sak vad gäller informationen (IASB, 2010). En tredje part ska kunna 

bekräfta att informationen är användbar, vilket också ska kunna stärka tillförlitligheten i 

informationen (Stansbury, Stansbury, & Snyder, 2015). Christensen (2010) anger att när 

revisorn kontrollerar information som lämnas till beslutsfattarna utgör detta både en kontroll 

av informationens kvalitet och till att stärka tillförlitligheten.  

 

Tidsaspekten 

Nyttan av informationen kan komma att bli mer användbar om informationen rapporteras i 

rätt tid (Stansbury, Stansbury, & Snyder, 2015). IASB (2010) tar upp att beslut kan påverkas 

beroende på när beslutsfattaren får informationen. Feltham (1968) skriver att tidpunkten för 

när informationen inkommer till beslutsfattaren gör att informationen kan påverka nyttan av 

informationen. Feltham fortsätter med att informationen som inkommer vid en viss tidpunkt 

kan vara viktig för framtida händelser, och kan komma att påverka kostnaderna som uppstår 

om informationen är försenad till beslutsfattaren.   

2.1.2 Informationsekonomi – kostnadsbegränsningen  

Förutom de kvalitativa egenskaperna finns en kostnadsbegränsning i IASBs föreställningsram 

som anger att vid framtagandet av redovisningsinformation uppstår kostnader som ska vara 

berättigade till den nytta som informationen ska tillhandahålla. Kostnaderna för framtagandet 

av information kan därför begränsa mängden information som framställs till de finansiella 

rapporterna (IASB, 2010). Riahi-Belkaoui (2012) skriver att redovisningsinformationen ska 

utvärderas utifrån dess förmåga att förbättra kvaliteteten på redovisningsinformationen som 

beslutsfattaren anses behöva. Ställningen om nytta och kostnad utgår från både företaget som 

producerar informationen men också till användarna av informationen (Dumitraş, 2011). I 

IASBs föreställningsram (2010) skrivs det att nyttan av redovisningsinformationen används 

av intressenter på marknaden medan det är företagen som står för kostnaden att producera 

redovisningsinformationen. IASBs föreställningsram anger även att vid framtagandet av nya 

redovisningsstandarder beaktas olika intressenters uppfattningar kring nytta och kostnader 

som kan uppstå med de nya redovisningsstandarderna. Det anges vidare att nyttan med 

redovisningsinformation och kostnader att framställa redovisningsinformation kan bero på 

företagsstorlek, om företaget är offentligt eller privat utifrån var de får sitt kapital samt 

användare av redovisningsinformationens behov. Barth (2007) skriver att bedömningen om 

nyttan överstiger kostnaderna är subjektiv eftersom det är svårt att samla in all relevant data 

som kan bringa för- och nackdelar. I Bokföringsnämndens K3-regelverk (BFNAR 2012:1) 
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beskrivs nyttan av redovisningsinformation när finansiärer använder 

redovisningsinformationen vid beslutfattande.  

2.2 Avskrivning på materiella anläggningstillgångar 

Samara (2010) skriver att en tillgångs användning reflekteras i avskrivningarna som görs på 

tillgången. Tiden för avskrivningen, nyttjandeperioden, innehåller olika delar såsom 

ekonomisk livstid, restvärde samt vilken avskrivningsmetod som används (Samara, 2010). 

Petre (2009) skriver att avskrivningar kan ses från tre olika perspektiv; 

redovisningsperspektiv, ekonomiskt perspektiv och finansiellt perspektiv. Petre redogör för 

att redovisningsperspektivet handlar om att avskrivningar görs från ingångsvärdet av en 

tillgång för att beräkna det bokförda värdet. Vidare skriver Petre att det ekonomiska 

perspektivet härrör avskrivningarna från det minskade värdet av en tillgång. Kostnaderna för 

förvärvet och användningen av tillgången lyfts av företaget. Sist tar Petre upp det finansiella 

perspektivet, vilket anger att avskrivningar är en källa till finansiering av det egna kapitalet. 

Det avskrivna värdet på en tillgång är det slitage och åldrande som sker på tillgången.  

  

Det finns olika sätt att skriva av en materiell anläggningstillgång på. Metoderna är linjär-, 

degressiv-, produktionsberoende- och progressiv avskrivningsmetod. Linjär 

avskrivningsmetod innebär att det skrivs av med ett fast belopp årligen på 

anläggningstillgången. Degressiv avskrivningsmetod handlar om att avskrivningen minskar 

över nyttjandeperioden, vilket är motsatsen till progressiv, som innebär ett ökande belopp 

över nyttjandeperioden. Produktionsberoende avskrivningsmetod innebär att det skrivs av ett 

belopp över en tid som det tros att tillgången förväntas användas över. Oavsett val av 

avskrivningsmetod ska detta göras löpande. (BFNAR 2001:3 ) 

 

Enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) 4 kap. 1§ är en anläggningstillgång en tillgång som 

är avsedd för att brukas eller ägas av verksamheten. Enligt 4§ samma kapitel ska en 

anläggningstillgång skrivas av systematiskt med den nyttjandeperiod som avser 

anläggningstillgången. En materiell anläggningstillgång definieras i IAS 16 (2009) som en 

fysisk tillgång som en verksamhet har för produktion av varor/tjänster, administrativa syften 

samt för uthyrning till andra verksamheter. Den ska även ha för avsikt att användas med 

långsiktigt syfte. Om en materiell anläggningstillgångs förbrukning har olika nyttjandeperiod 

ska tillgången delas upp i komponenter, och skrivas av enligt komponenternas 

nyttjandeperioder (BFNAR 2012:1).  

2.2.1. Komponentavskrivningar 

K3-regelverket (BFNAR 2012:1) skriver att vid komponentavskrivning delas en materiell 

anläggningstillgång upp i olika komponenter på respektive komponenters nyttjandeperioder. 

K3-regelverket anger att en komponent exempelvis kan innefatta stomme, tak och stam på en 

fastighet. Dessa komponenter kan bytas ut, när renovering behövs, vid olika tidpunkter 
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beroende på vad komponenten anses ha för nyttjandeperiod (BFNAR 2012:1). Stárová och 

Čermáková (2010) anger att komponentens livslängd kan skilja sig åt från hela 

anläggningstillgångens värdering, som har en annan livslängd. Vidare skriver de att den 

materiella anläggningstillgången får en mer rättvisande bild vid uppdelning av komponenter, 

då en komponent kan bytas ut och köpas separat, eftersom dessa kan ha kortare livslängd än 

vad hela anläggningstillgången har. Komponentavskrivningen av anläggningstillgången tillför 

en jämnare belastning på företagets resultat. Vid byte av avskrivningsmetod till 

komponentavskrivningar kan det leda till påverkan på balansräkning och resultaträkning 

(Svoboda, 2007).  Răileanu och Pravăţ (2008) skriver att för att dela upp en 

anläggningstillgång i komponenter behöver den enskilda komponenten ha en betydande 

kostnad i jämförelse med kostnaden för anläggningstillgången.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med komponentavskrivningar. Fördelarna är att 

byggnadens avskrivningstid anpassas till de komponenter som finns för byggnaden, 

hanteringen av renoveringar och underhåll förbättras i och med komponentavskrivningar samt 

bedömningen av en komponents avskrivningstid förbättras. Nackdelarna med 

komponentavskrivningar är de ökade administrativa kostnaderna som tillkommer och att det 

är svårt att dela upp kostnader på komponenterna. Några andra nackdelar är att bedöma 

avskrivningstiden för en komponent samt att det finns en ökad risk för att det uppstår 

nedskrivningsbehov i framtiden på en komponent som har en lång teknisk livslängd kvar. 

(Lind & Bejrum, 2002) 

2.2.2 Tillämpning av komponentmetoden 

I ett uttalande från FAR om övergång till komponentmetod - fastigheter (RedU 13, 2013) 

anges det att K3-regelverket inte innehåller några riktlinjer om hur komponenter måste 

redovisas i ett företags årsredovisning. Ett problem som kan uppstå i samband med att ett 

företag övergår till K3-regelverket kan vara tillämpningen av komponentavskrivningar. Det 

gäller främst de tillgångar som anskaffats före tidpunkten för övergången. Några företag har 

problem med uppdelningen i komponenter i deras anläggningsregister, och andra företag ser 

problem i uppdelningen eftersom det kan kräva merarbete. Anläggningstillgångens värde får 

inte justeras för att stämma överens med retroaktiv omräkning av tillgången. Det redovisade 

värdet av en anläggningstillgång vid övergången till K3-regelverket kommer därför inte 

stämma överens med K3s grundregler om komponentavskrivningar. En ungefärlig uppdelning 

av komponenter får istället utföras för att kunna spegla komponentavskrivningar. Detta utförs 

genom en viktad avskrivning som handlar om att ett fastighetsföretag väljer en av sina 

fastigheter till att analysera de olika komponenterna som denna innehåller. Den utförs i de fall 

det inte finns ett anläggningsregister med tillräcklig information. FAR anser att det är 

förenligt med K3-regelverket att utföra viktad avskrivning. (RedU 13, 2013) 

  

Enligt uttalandet från FAR (RedU 13, 2013) skriver BFNAR 2001:3 att det krävs att 

fastigheter blir uppdelade i byggnader och mark. Uppdelningen kan ske enligt ett antal steg: 
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1.   “Uppdelning på byggnader och mark. 

2.   Allokering av värden till markanläggning och byggnads-/markinventarier. 

3.    Av återstoden allokeras netto redovisat värde per komponent och nyttjandeperioder per 

komponent fastställs. Alternativt görs ingen fördelning direkt i anläggningsregister av 

det redovisade värdet på komponenter, istället sker en viktad avskrivning baserad på 

komponenternas respektive värde i en modell, på återstående del enligt den 

approximativa modellen”. (RedU 13, 2013, s. 2) 

  

Enligt FARs uttalande (RedU 13, 2013) skrivs det att vilka fastigheter som har vilka 

komponentindelningar avgörs inte av FAR. Det avgörs från fall till fall vilka komponenter 

som ska tillfalla fastigheten, nyttjandeperioder och hur komponentindelningen ska ske. Ett 

exempel på hur det kan göras är att företaget väljer att bedöma anskaffningsvärde och 

anskaffningstidpunkt för varje enskild komponent. (RedU 13, 2013) 

 

SABO tog fram riktlinjerna Komponentredovisning av fastigheter – En vägledning år 2013 

för att underlätta för företag som ska övergå till komponentavskrivningar. Riktlinjerna berör 

vad som ska utföras innan övergången till komponentavskrivningar, beskriver begreppet 

nyttjandeperiod, betydande komponenter och ger förslag på hur indelning av komponenter 

kan göras för nyare och äldre fastigheter.  Några komponenter som riktlinjerna ger förslag på 

är ”stomme och grund, stomkompletteringar/innerväggar, yttertak, fasad, inre ytskikt och 

vitvaror (hyresgästanpassningar i kontor), köksinredning, fönster, värme och sanitet (VS), 

ventilation, el, transport (exempelvis hiss), styr- och övervakning samt en restpost” (SABO, 

2013, s. 11) Enligt SABOs riktlinjer innebär en betydande komponent att komponentens 

andel har en betydande del av den totala anskaffningsutgiften. En bedömning om en 

komponent är betydande görs från fall till fall. I riktlinjerna anges det att en aktivering av en 

utgift ska ske om utgiften är väsentlig, om inte ska utgiften kostnadsföras som underhåll.    

(SABO, 2013)  

2.3 Sammanfattning 

Användbar redovisningsinformation baseras på ett antal kvalitativa egenskaper. De kvalitativa 

egenskaperna är indelade i grundläggande egenskaper och förstärkande egenskaper. Vid 

framtagandet av redovisningsinformation uppstår kostnader som ska vara berättigade till den 

nytta som informationen ska erbjuda. De olika intressenternas nytta och kostnader ska också 

beaktas vid framtagande av redovisningsinformation. (IASB, 2010) Det finns olika sätt att 

skriva av materiella anläggningstillgångar på. Till exempel linjär avskrivning (BFNAR 

2001:3 ). K3-regelverket innefattar komponentavskrivningar som delar upp en 

anläggningstillgång i olika komponenter, till exempel stomme, tak, stam och så vidare 

(BFNAR 2012:1). Uppdelningen görs för att avskrivningstiderna för de olika komponenterna 

har olika nyttjandeperioder (RedU 13, 2013). SABO har skrivit riktlinjer för bostadsföretag 

som ett hjälpmedel till införandet av komponentavskrivningar i sin redovisning (SABO & 

Fastighetsägarna Sverige, 2015).  
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3. Metod 

Frågeställningen kommer att besvaras med hjälp av en kvalitativ strategi. Intervjuer har 

utförts för att kunna insamla data som kan besvara studiens frågeställning. Metodkapitlet 

nedan behandlar rubrikerna studiens forskningsstrategi, insamlingsmetod, urval av 

undersökningsobjekt, operationalisering till intervjuguide, intervjuer samt analys av insamlad 

data.  

3.1 Studiens forskningsstrategi 

Studien har utgått från en kvalitativ forskningsstrategi, med en tolkningsinriktad ståndpunkt 

för att få en förståelse för hur de allmännyttiga bostadsföretagen tillämpar 

komponentavskrivningar. Nyberg och Tidström (2012) menar att förståelsen bidrar till att 

förstå uppfattningar och avsikter med ämnet. Kunskapen om komponentavskrivningar har 

varit viktig med anledning av den valda forskningsstrategin. Detta med anledning av att vid 

en kvalitativ forskningsstrategi påverkar forskaren sin undersökning genom sitt sätt att utföra 

analysarbetet utifrån forskarens erfarenheter och kunskaper (Fejes & Thornberg, 2009). I och 

med frågeställningen, där hur var av vikt, var ett kvalitativt tillvägagångssätt nödvändigt för 

att utreda om tillämpningen av komponentavskrivningar bidrog till nytta och vilka kostnader 

som tillämpningen av komponentavskrivningar gett upphov till.   

3.1.1 Insamlingsmetod 

Eftersom studiens syfte var att utreda om tillämpningen av komponentavskrivningar bidrog 

till nytta för de allmännyttiga bostadsföretagens redovisning och vilka kostnader som 

tillämpningen av komponentavskrivningar gett upphov till har intervjuer använts som 

insamlingsmetod. Även information från sekundära källor har inhämtats, såsom de 

allmännyttiga bostadsföretagens hemsidor samt årsredovisningar.  Intervjuer har utförts med 

relevanta personer från de allmännyttiga bostadsföretagen, som antogs ha insyn i företagets 

komponentavskrivningar. Eftersom studien har utgått från de allmännyttiga bostadsföretagens 

perspektiv har de allmännyttiga bostadsföretagen ansetts vara bäst lämpade att svara på 

frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1). Denscombe (2016) styrker detta med intervjuer och 

menar att intervjuer bidrar till att det ges information från respondenternas uppfattning vilket 

bidrar till uttömmande information. Valet att göra semistrukturerade intervjuer gjordes för att 

med en semistrukturerad intervju finns det möjlighet att ställa uppföljningsfrågor och 

därigenom har det framkommit mer information från respondenterna. Uppföljningsfrågorna 

användes för att få fylligare svar från respondenterna. Detta styrks av Denscombe (2016) som 

anger att en semistrukturerad intervju bidrar till att respondenten kan ge mer detaljerade svar. 

Valet att göra personliga semistrukturerade intervjuer gjordes för att få en god kontakt med 

respondenterna. Studien baserades på de allmännyttiga bostadsföretagens perspektiv och 

därmed gick det att ifrågasätta om all den information används i empirin, som framkommit 

från intervjuerna, är opartiska. En nackdel att använda intervjuer är att forskaren inte kan 
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säkerställa att det som sägs är det som verkligen görs (Denscombe, 2016). Detta har till viss 

del beaktats i denna studie genom att sekundärdata, i form av utdrag från anläggningsregister 

och årsredovisningar, har styrkt en del av det som framkommit från intervjuerna. Det har även 

funnits en medvetenhet kring svårigheten att säkerställa informationen som framkommit 

genom intervjuerna.  Medvetenheten har bidragit till att all information som används i 

empirin har noga övervägts. 

 

3.2 Urval av undersökningsobjekt 

Kravet på komponentavskrivningar har inneburit kritik från flera remissinstanser. En 

remissinstans var SABO (2010) som menade på att kravet på komponentavskrivningar 

kommer att leda till merarbete för fastighetsföretagen. SABO menade även att 

komponentavskrivningar skulle ge orimliga kostnader utifrån vad som ges av användningen 

av komponentavskrivningar. Med anledning av detta och att de allmännyttiga 

bostadsföretagen har till syfte att “tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla” 

(SABO a, 2016, s. 1) föll valet på att undersöka allmännyttiga bostadsföretag. Eftersom att 

allmännyttiga bostadsföretag ska uppnå det syftet är det intressant att utreda om tillämpningen 

av komponentavskrivningar bidrar till nytta för de allmännyttiga bostadsföretagens 

redovisning och vilka kostnader som tillämpningen av komponentavskrivningar ger upphov 

till.  En viktig aspekt med anledning av detta är att de allmännyttiga bostadsföretagen har 

relevanta kostnader för sin verksamhet som är gynnsamt till att uppfylla sitt syfte om 

prisvärda bostäder.  

 

Valet av undersökningsobjekt, allmännyttiga bostadsföretag, var ett målstyrt urval eftersom 

de allmännyttiga bostadsföretagen var de mest lämpade att besvara frågorna om tillämpningen 

av komponentavskrivningar i allmännyttiga bostadsföretag. Detta styrks av Bryman och Bell  

(2013) som skriver att “syftet med målstyrda urval är att välja ut fall eller deltagare på ett 

strategiskt sätt så att de som väljs ut är relevanta för de forskningsfrågor som har formulerats” 

(Bryman & Bell, 2013, s. 452). Bryman och Bell skriver att nackdelen med ett målstyrt urval 

är att det är ett icke-sannolikhetsurval som inte går att generalisera. Detta påverkar inte denna 

studies syfte då studiens slutsatser enbart behandlar de allmännyttiga bostadsföretagen som 

har intervjuats.  

 

De allmännyttiga bostadsföretagen som tillfrågades om en intervju har funnits i närliggande 

kommuner och tillämpat K3-regelverket sedan införandet. Allmännyttiga bostadsföretag i 

närliggande kommuner har valts med hänsyn till studiens tidsmässiga begränsningar.  

Eftersom valet av allmännyttiga bostadsföretag är ett homogent urval har det för att 

åstadkomma en variation i studien varit av vikt att de tillfrågade allmännyttiga 

bostadsföretagen har en variation i sitt lägenhetsbestånd. Det styrks av Trost (2010) att vid en 

kvalitativ studie ska det finnas en variation av respondenter. Dock menar Trost att 

respondenterna inte får skilja sig åt i så stor utsträckning. De tillfrågade allmännyttiga 
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bostadsföretagen har mellan 340-1700 lägenheter i sitt lägenhetsbestånd. Det gör att urvalet 

blir varierat utan att någon av respondenterna sticker ut. 

 

 Antal lägenheter 

(cirka) 

Arbogabostäder AB 340 

AB Nykvarnsbostäder 550 

Gnestahem AB 860 

Strängnäs Bostads AB 1195 

Kustbostäder i Oxelösund AB 1200 

Katrineholms Fastighets AB 1500 

Flens Bostads AB 1700 

Tabell 1. De allmännyttiga bostadsföretagens lägenhetsbestånd 

3.2.1. Operationalisering till intervjuguide  

Vid framställandet av intervjuguiden har de kvalitativa egenskaperna samt 

informationsekonomi operationaliserats. För att kunna besvara frågeställningen och syftet 

ställdes både inledande och specifika frågor. De inledande frågorna, 1-4 i intervjuguiden (se 

bilaga 1), ställdes för att få kännedom om respondenterna som intervjuades, för att få vetskap 

över hur väl komponentavskrivningar var implementerat i redovisningen samt att få 

kännedom om respondenternas uppfattning om komponentavskrivningar. Frågorna gav en 

uppfattning över vilken erfarenhet och kunskap som respondenterna hade kring ämnet. Kvale 

och Brinkmann menar att inledande frågor ger respondenten möjlighet att “ge spontana och 

rika beskrivningar” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 176). De specifika frågorna, 5-11 i 

intervjuguiden, kopplades till användbar redovisningsinformation. Detta för att få kännedom 

för hur komponentavskrivningar kan bidra till användbar redovisningsinformation. Frågorna 

5-7 i intervjuguiden kopplades till det teoretiska begreppet relevans. Frågorna 8-10 i 

intervjuguiden kopplades till det teoretiska begreppet korrekt bild. Fråga 3 och 11 i 

intervjuguiden ställdes för att se om respondenten anser om nyttan är större än kostnaderna 

med komponentavskrivningar samt för att erhålla exempel på nytta och kostnader. För att 

kunna analysera begreppen jämförbarhet och förståelse har information från företagens 

årsredovisningar använts. Begreppet verifierbarhet kopplades ihop med fråga 6 samt 

information från årsredovisningar. Begreppet tidsaspekt kopplades ihop med fråga 6 i 

intervjuguiden. 
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Figur 2. Operationalisering av intervjuguide. Egenformad figur. 

3.2.2 Intervjuer 

De respondenter som valdes var medarbetare som arbetar inom de allmännyttiga 

bostadsföretagen, och som hade insyn i företagets komponentavskrivningar. Förfrågningar för 

intervjuer skickades ut via mail till allmännyttiga bostadsföretag i närliggande kommuner. 

Förfrågningarna riktades till de allmännyttiga bostadsföretagens ekonomichefer, VD och 

ekonomiansvariga för att de antogs ha insyn i företagets komponentavskrivningar. Intervjuer 

bokades med de allmännyttiga bostadsföretagen i kommunerna Oxelösund, Strängnäs, 

Gnesta, Flen, Katrineholm, Nykvarn och Arboga. Inför intervjuerna förbereddes frågor i ett 

frågeformulär, som skickades ut till respondenterna i förväg så att de skulle kunna förbereda 

sig inför intervjun. Intervjuerna tog ca 30-40 minuter och spelades in med Iphone röstmemo. 

Ejvegård (2009) skriver att inspelning av intervju kan hindra respondenten att svara utförligt 

på en fråga som ställs av intervjuaren. Under intervjutillfällena har det inte upplevts några 

tendenser kring att respondenterna inte svarat utförligt på frågorna med anledning av 

inspelning av intervjun. Inspelningen av intervjuerna underlättade sammanställandet av 

empirin för att säkerställa att all information som framkom på intervjun togs i beaktande samt 

att citaten blev korrekta. Med anledning av inspelning och transkribering av intervjun 

säkerställdes tillförlitligheten till studien. Detta styrks av Fejes och Thornberg (2009) som 

skriver att forskarens noggrannhet under undersökningsprocessen ökar tillförlitligheten till 

studien. I de fall där förtydligande behövdes utifrån det som framkom på intervjuerna har 

annan personlig kommunikation via mail skett.  

 

För Kustbostäder i Oxelösund AB intervjuades Annika Lindblom och Annelie Fröjd, 

Lindblom som ekonomichef och Fröjd arbetar på ekonomiavdelningen på företaget. Lindblom 

har varit ekonomichef sedan ett år tillbaka och Fröjd har arbetat på företaget sedan år 1994. 

Intervjun utfördes den 21 mars på kontoret hos Kustbostäder i Oxelösund AB. 

 



18 

 

För Strängnäs Bostads AB intervjuades Kenth Ahlman, administrativ chef på företaget. Han 

har arbetat på företaget sedan år 2008, och var med vid övergången till K3-regelverket och 

komponentavskrivningar. Intervjun utfördes den 22 mars på kontoret hos Strängnäs Bostads 

AB.  

 

För Gnestahem AB intervjuades Susann Karlsson, redovisningsekonom på företaget. Hon har 

arbetat där sedan 8 år tillbaka, och var med vid implementeringen av K3-regelverket och 

komponentavskrivningar. Intervjun utfördes den 31 mars på kontoret hos Gnestahem AB. 

 

För Flens Bostads AB intervjuades Arne Fältin, VD på företaget. Han har arbetat där i 22 år, 

började som ekonomichef på företaget. Intervjun utfördes den 5 april på kontoret hos Flens 

Bostads AB. 

 

För Katrineholms Fastighets AB intervjuades Per-Åke Perman, ekonomichef på företaget. 

Han har arbetat där sedan år 2002, och var med vid implementering och genomförande av 

komponentavskrivningar. Intervjun utfördes den 7 april på kontoret hos Katrineholms 

Fastighets AB.  

 

För AB Nykvarnsbostäder intervjuades Susanne Reinholdsson. Hon har arbetat där sedan år 

2005, började som konsult och blev senare anställd. Intervjun utfördes den 14 april hemma 

hos Reinholdsson pga. platsbrist och byte av kontor för AB Nykvarnsbostäder.  

 

För Arbogabostäder AB intervjuades Mikael Åman, ekonom på företaget. Han började arbeta 

som ekonom för kommunen år 2009 och började på Arbogabostäder AB när företaget 

bildades år 2010. Han arbetar själv med ekonomin på företaget. Intervjun utfördes den 19 

april på kontoret hos Arbogabostäder AB.  

3.3 Analys av insamlad data 

Den insamlade data från intervjutillfällena, som fanns inspelad, transkriberades. 

Transkriberingen har utförts av en person och den andra personen har därefter lyssnat igenom 

den inspelade intervjun för att säkerställa att all information är transkriberad. Detta ökar 

studiens pålitlighet då den andra personen kan höra sådant den första personen inte gjort 

(Fejes & Thornberg, 2009). I och med att all data har transkriberats fanns det möjlighet att gå 

tillbaka till data. Det bidrog till en mer säker användning av empirin men även en 

säkerställning av korrekta citat som inhämtades från data som transkriberats. Inhämtning av 

data från 2014 års årsredovisningar har gjorts från de allmännyttiga bostadsföretagen då 2015 

års årsredovisningar ännu ej var färdigställda. 

 

Efter transkribering av intervjuerna kodades data för att få fram den relevanta informationen 

och citaten som använts till empiri och som därefter låg till grund för analysen. Vid kodning 

av det transkriberade materialet användes de kvalitativa egenskaperna och 
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informationsekonomins nytta och kostnader. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

kodningen innebär att forskaren måste gå igenom materialet från intervjun grundligt för att 

kunna utröna den information som anses behövas i empiriinsamlingen. Den empiri som 

kodningen gav upphov till sammanställdes sedan så att analyseringen av materialet kunde 

genomföras. När empirin sedan var färdigställd påbörjades analyseringen av empirin utifrån 

den givna teorin i den framställda referensramen. Därefter formulerades slutsatser utifrån 

frågeställningen som studien skulle besvara, samt utifrån analyskapitlet.   
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras studiens empiri. Först presenteras de intervjuade allmännyttiga 

bostadsföretagen. Sedan är kapitlet indelat i de kvalitativa egenskaperna, grundläggande 

egenskaper och förstärkande egenskaper, samt informationsekonomi. Empirin byggs i 

huvudsak upp av det som framkommit genom personlig kommunikation (se rubrik 3.2.2 

Intervjuer) via intervjuer och mail. Därför kommer det endast tas upp de källor där vår empiri 

har framkommit på annat sätt. 

4.1. Om de allmännyttiga bostadsföretagen 

Här presenteras de allmännyttiga bostadsföretagen. Samtliga intervjuade allmännyttiga 

bostadsföretag har tillämpat K3-regelverket och komponentavskrivningar sedan införandet år 

2014. 

 

AB Nykvarnsbostäder  

AB Nykvarnsbostäder bildades år 1999 (AB Nykvarnsbostäder, 2016), och har cirka 550 

stycken lägenheter i sitt lägenhetsbestånd. De använder sig av elva komponenter i sin 

redovisning. Den avskrivningsmetod som användes innan komponentavskrivningar var linjär 

avskrivning med två procent. Deras intressenter är kommunen, styrelsen, hyresgäster, 

ledningen samt en del kommuninvånare. 

 

Arbogabostäder AB 

Arbogabostäder AB bildades år 2010 (Arbogabostäder AB, 2016), och har cirka 340 stycken 

lägenheter i sitt lägenhetsbestånd. De använder sig av nio komponenter i sin redovisning. Den 

avskrivningsmetod som användes innan komponentavskrivningar var linjär avskrivning med 

två procent. Deras intressenter är ägare (kommunen), bank och andra kreditinstitut, 

leverantörer, anställda samt hyresgäster. 

 

Flens Bostads AB  

Flens Bostads AB bildades år 1941 (Flens Bostads AB, 2016), och har cirka 1700 stycken 

lägenheter i sitt lägenhetsbestånd. De använder sig av tio komponenter i sin redovisning. Den 

avskrivningsmetod som användes innan komponentavskrivningar var linjär avskrivning med 

1,8 procent med undantag för avskrivningar på standardförbättringar som skrevs av med 6,67 

procent på ombyggnad av lägenhet med mera samt 10 procent på värmeåtgärder med mera. 

Deras intressenter är ägare, hyresgästföreningen, långivare, bank, leverantörer, anställda, 

hyresgäster samt även kollegor på andra orter. 

 

Gnestahem AB  

Gnestahem AB bildades år 1998 (allabolag.se b, 2016), och har cirka 860 stycken lägenheter i 

sitt lägenhetsbestånd. De använder sig av nio komponenter i sin redovisning. Den 
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avskrivningsmetod som användes innan komponentavskrivningar var linjär avskrivning med 

två procent. Deras intressenter är hyresgäster, styrelsen, ägare samt revisorer. 

 

Katrineholms Fastighets AB  

Katrineholms Fastighets AB bildades år 1955 (Katrineholms Fastighets AB, 2016), och har 

cirka 1500 stycken lägenheter i sitt lägenhetsbestånd. De använder sig av tio komponenter i 

sin redovisning. Den avskrivningsmetod som användes innan komponentavskrivningar var 

linjär avskrivning med 3,2 procent. Deras intressenter är ägarna, hyresgästerna, staten, banker, 

leverantörer, medborgarna i kommunen, anställda och näringslivet. 

 

Kustbostäder i Oxelösund AB 

Kustbostäder i Oxelösund AB bildades år 1995 (allabolag.se c, 2016), och har cirka 1200 

stycken lägenheter i sitt lägenhetsbestånd. De använder sig av 14 komponenter i sin 

redovisning. Den avskrivningsmetod som användes innan komponentavskrivningar var linjär 

avskrivning med två procent med undantag för avskrivningar på standardförbättringar som 

skrevs av på 10-20 år. Deras intressenter är ledning, anställda, hyresgäster, ägare, 

hyresgästföreningen, bank, övriga boende i Oxelösund med omnejd, SABO, 

underleverantörer samt övriga företag i Oxelösund. 

 

Strängnäs Bostads AB 

Strängnäs Bostads AB bildades år 1943 (allabolag.se d, 2016), och har cirka 1195 stycken 

lägenheter i sitt lägenhetsbestånd. De använder sig av 15 komponenter i sin redovisning. Den 

avskrivningsmetod som användes innan komponentavskrivningar var linjär avskrivning med 

två procent. Deras intressenter är ägare, moderbolag, bank/långivare, SABO, 

kollektivavtalsorganisationer, fackliga organisationer, leverantörer, hyresgästföreningen samt 

revisorer och lekmannarevisorer. Övriga intressenter är anställda, hyresgäster och kunder. 

4.2 Relevans  

För företagen i studien skiljer sig tillämpandet av den tidigare använda avskrivningsmetoden 

jämfört med hur komponentavskrivningar används. En skillnad delas av sex av de sju 

allmännyttiga bostadsföretagen som ingår i studien. Skillnaden är att vid den tidigare använda 

avskrivningsmetoden aktiverades investeringen direkt utifrån den aktuella avskrivningstiden 

medan vid användandet av komponentavskrivningar delas investeringen upp i komponenter. 

Flens Bostads AB har däremot en annan skillnad mellan avskrivningsmetoderna. Skillnaden 

där är att innan införandet av komponentavskrivningar gjordes det en bedömning utifrån varje 

investering. Bedömningen skedde utifrån investeringens art och livslängd. Vid användning av 

komponentavskrivningar anger A. Fältin att bedömningen är mer låst då investeringen i 

samband med aktiveringen delas in i  de bestämda komponenterna.  
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Det finns en samsyn från de allmännyttiga bostadsföretagen att tillämpningen av 

komponentavskrivningar, i jämförelse med tidigare avskrivningsmetod, bidrar till mer 

korrekta avskrivningar. K. Ahlman från Strängnäs Bostads AB, A. Fröjd från Kustbostäder i 

Oxelösund AB och M. Åman från Arbogabostäder AB menar att användning av 

komponentavskrivningar ger mer korrekta avskrivningar då komponenterna med olika 

avskrivningstid ger en mer rättvisande kostnadsfördelning. Även S. Reinholdsson från AB 

Nykvarnsbostäder anser att komponentavskrivningar bidrar till mer rättvisande avskrivningar 

då komponenten skrivs av i enlighet med sin nyttjandeperiod samt att det bokförda värdet 

förändras vid ett utbyte av en komponent. S. Reinholdsson anger att:  

 

för det första så blir det mer rättvisande. För nu har det varit så att en del, när man 

bara skriver av två procent per år på allt, även på komponenter som kanske bara 

håller i femton år, så skriver man av två procent per år. Sen när man köper en ny 

komponent då är det ju kvar, den gamla som inte finns längre, den finns kvar i det 

bokförda värdet. Om man byter ut den efter tjugo år så finns den kvar i det 

bokförda värdet trettio år till. Fastän vi har bytt ut en ny, som ligger en gång till. 

 

Två av de allmännyttiga bostadsföretagen anger två andra skäl till att 

komponentavskrivningar bidragit till mer korrekta avskrivningar. P-Å. Perman från 

Katrineholms Fastighets AB menar att komponentavskrivningar bidrar till mer korrekta 

avskrivningar i och med att de själva påverkat framtagandet av komponenter och det har lett 

till att det blivit mer detaljerat och tydligt. S. Karlsson från Gnestahem AB menar att 

komponentavskrivningar bidragit till mer korrekta avskrivningar eftersom 

komponentavskrivningar som hanteras i anläggningsregister bidrar till att avskrivningar kan 

göras varje månad istället för att göra preliminära avskrivningar under året. S. Karlsson anger 

att det blir mer exakt nu med programmet som hanterar anläggningsregistret.  

 

Förutom Gnestahem AB har det framkommit ytterligare ett av de allmännyttiga 

bostadsföretagen, AB Nykvarnsbostäder, som gör avskrivningar varje månad. Dessutom 

anger K. Ahlman från Strängnäs Bostads AB att med ett affärssystemsmässigt 

anläggningsregister kan avskrivningar göras per månad.  

 

Två av de allmännyttiga bostadsföretagen anger att komponentavskrivningar bidragit till att 

det blir mer tydligt hur en investering kan delas upp. A. Fältin från Flens Bostads AB menar 

att det har blivit mer tydligt då investeringen delas upp i särskilda komponenter. Tidigare 

gjordes bedömningar i varje enskilt fall. S. Reinholdsson från AB Nykvarnsbostäder menar 

att komponentavskrivningar bidragit till att bedömningsutrymmet minskat och att de inte kan 

aktivera en bedömd procent av en investering och samtidigt kostnadsföra den andra delen som 

underhåll. Då bedömningsutrymmet minskat har det blivit mer tydligt hur en investering ska 

delas upp.  
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Fyra av respondenterna från de allmännyttiga bostadsföretagen, Gnestahem AB, Kustbostäder 

i Oxelösund AB, Katrineholms Fastighets AB och AB Nykvarnsbostäder, anger att 

tillämpningen av komponentavskrivningar bidragit till att anläggningsregistret ger ett bättre 

underlag. Det går, utifrån de olika komponenterna, att få fram underlag dels på vad deras 

fastigheter innehåller och dels på när respektive komponent har aktiverats. För AB 

Nykvarnsbostäder anses det vara värdefullt då det ges mer kontroll över fastigheternas olika 

komponenter. P-Å. Perman från Katrineholms Fastighets AB anger att 

komponentavskrivningarna har bidragit till att företagets redovisning blivit mer detaljerad och 

tydlig. Ett exempel som P-Å. Perman lyfter fram är att med anläggningsregistret i 

ekonomisystemet kan de se när de har aktiverat en viss komponent på en viss byggnad. P-Å. 

Perman säger ”det är ju en påtaglig förändring som har blivit. För förut så kunde vi ju inte 

riktigt se var när hur en viss investering utförts”. För två av de allmännyttiga 

bostadsföretagen, Gnestahem AB och AB Nykvarnsbostäder, används anläggningsregistret i 

företagens budgetarbete, då det kan tas hänsyn till när komponenterna behöver bytas ut i och 

med redovisningen av komponenter. 

 

Införandet av komponentavskrivningar har påverkat de sju allmännyttiga bostadsföretagens 

avskrivningar på olika sätt. Kustbostäder i Oxelösund AB, Katrineholms Fastighets AB samt 

AB Nykvarnsbostäder har fått ökade avskrivningar i och med införandet av 

komponentavskrivningar. S. Reinholdsson från AB Nykvarnsbostäder menar att de ökade 

avskrivningarna är på grund av att de har många fastigheter med stort investeringsbehov. Det 

har gett ökade avskrivningar då den kvarvarande bokföringsmässiga livslängden blir kortare. 

Flens Bostads AB och Strängnäs Bostads AB har fått lägre avskrivningar i och med 

tillämpningen av komponentavskrivningar. A. Fältin från Flens Bostads AB säger att 

företaget har getts ”lägre avskrivningar totalt sett, något lägre även om vi försöker styra till de 

avskrivningstiderna så att vi skulle hamna något sådär”.   

 

Två allmännyttiga bostadsföretag, Gnestahem AB och Arbogabostäder AB, har samma 

genomsnittliga avskrivning som innan införandet av komponentavskrivningar.  

 

Nedan presenteras en tabell över vad de allmännyttiga bostadsföretagen lyft fram som gör att 

tillämpningen av komponentavskrivningar är relevant då komponentavskrivningar ger mer 

korrekta avskrivningar och vad tillämpningen av komponentavskrivningar bidragit till.  I de 

fall där kryss inte finns för ett allmännyttigt bostadsföretag har det således inte angivits.  
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Relevans AB 

Nykvarns

bostäder 

Arboga-

bostäder 

AB 

Flens 

Bostads 

AB 

Gnesta-

hem AB 

Katrineholms 

Fastighets 

AB 

Kust-

bostäder 

i 

Oxelösu

nd AB 

Strängnäs 

Bostads 

AB 

Mer korrekta 

avskrivningar 

då:  

       

Företagens 

investeringar har 

delats upp i 

komponenter 

x x    x x 

Företagen kan 

göra 

avskrivningar 

varje månad 

   x    

Företagen har 

påverkat 

framtagande av 

komponenter 

    x   

Komponent-

avskrivningar 

har bidragit/ 

kan bidra till:  

       

Avskrivningar 

kan göras varje 

månad 

x   x   x 

Tydliggörande 

hur en 

investering kan 

delas upp 

x    x       

Underlag för 

vilka 

investeringar 

som är utförda. 

 x    x  x x   

Avskrivningsbel

oppet blivit 

högre (H), lägre 

(L) eller ingen 

förändring (-) 

 H -  L - H  H L 

 

 

Tabell 2. Relevans utifrån de allmännyttiga bostadsföretagen. 

4.3 Korrekt bild 

Framtagande av komponenter 

Vid framtagande av komponenter har sex av de sju allmännyttiga bostadsföretagen som ingår 

i studien tagit SABOs riktlinjer i beaktande vid framtagande av företagens komponenter. Det 

företag som inte beaktat riktlinjerna är Katrineholms Fastighets AB.  
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Det lyfts fram från respondenterna från sex allmännyttiga bostadsföretag att de har bestämt 

komponenterna efter företagets preferenser. Till exempel har Kustbostäder i Oxelösund AB 

anpassat deras komponenter till att inkludera exempelvis vitvaror men även anpassat 

avskrivningstiderna utifrån egna erfarenheter. Katrineholms Fastighets AB fördelade 

komponenterna utifrån företagets preferenser kring avskrivningstid och struktur. AB 

Nykvarnsbostäder bestämde komponenter utifrån hur företaget underhåller fastigheterna. 

Exempelvis utförs underhåll på både balkong och fasad samtidigt, vilket bildar en komponent 

i redovisningen. När Arbogabostäder ABs komponenter bestämdes skedde en vägning mellan 

vad företaget behöver för att ha en bra kontroll på fastigheterna, få det så rättvist som möjligt 

men undvika att lägga ner mycket tid. A. Fältin från Flens Bostads AB redovisar att de använt 

de komponenter som angavs i en standardmall från dataprogrammet som behandlar 

komponenterna. Standardmallen jämfördes med SABOs riktlinjer vilket stämde bra överens 

med varandra, enligt A. Fältin från Flens Bostads AB. 

 

I samband med övergången till komponentavskrivningar anger respondenterna från fyra 

allmännyttiga bostadsföretag, Gnestahem AB, Strängnäs Bostads AB, Arbogabostäder AB 

och AB Nykvarnsbostäder, att en genomgång av företagens fastigheter hade genomförts. 

Gnestahem AB anlitade konsulter som gjorde bedömningar på deras fastigheter utefter de 

komponenter som företaget hade bestämt. Strängnäs Bostads AB gick igenom varje fastighet 

med deras förvaltare och tekniker. M. Åman från Arbogabostäder AB anger att han utgick 

från fastigheternas underhållsplan och fick därigenom kännedom om vilket underhåll som 

hade utförts på fastigheterna. Det hade några år tidigare gjorts en genomlysning av 

fastigheterna. S. Reinholdsson från AB Nykvarnsbostäder anger att det skedde en genomgång 

av fastigheterna och då utfördes en bedömning över komponenternas ingångsvärde. 

 

Fem av de allmännyttiga bostadsföretagen anger att de har vid införandet av komponenter i 

redovisningen utgått från bokfört värde. Strängnäs Bostads AB utförde en indelning av 

komponenterna utifrån procentuella fördelningar. Gnestahem AB utgick från det bokförda 

värdet och de gamla avskrivningarna på fastigheterna och tog sedan i beaktande den 

bedömning som hade utförts på fastigheterna. Flens Bostads AB använde schablonmässiga 

procentsatser när de fördelade det bokförda värdet på komponenterna.  AB Nykvarnsbostäder 

utgick från det bokförda värdet och fördelning av komponenter har skett utifrån 

komponenternas värde i kronor och ören. Arbogabostäder AB utgick från det bokförda värdet 

och beaktade sedan komponenternas nyttjandeperioder.  

 

De två allmännyttiga bostadsföretagen som inte har angett att de utgått från bokfört värde är 

Katrineholms Fastighets AB och Kustbostäder i Oxelösund AB. Katrineholms Fastighets AB 

har implementerat komponentavskrivningar tillsammans med kommunens ekonomienhet där 

P-Å. Perman från Katrineholms Fastighets AB har utformat en Excel-fil för att beräkna 

effekterna av införandet av komponentavskrivningar. I Excel-filen hade komponenterna 

fördelats utefter yta till stor del. Hänsyn togs till de underhåll som beräknades skulle ske inom 

en femårsperiod. Kustbostäder i Oxelösund AB har tillämpat en procentfördelning utefter 
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SABOs riktlinjer och därefter fick fastigheten ett värde. Det skedde sedan en bedömning om 

fastighetens värde var i linje med fastighetens ålder. En omvärdering av det totala värdet 

utfördes i de fallen.  Bedömningen skedde tillsammans med de som förvaltar fastigheterna.     

 

Anläggningsregister 

För samtliga företag sker förändringar i anläggningsregister i samband med att investeringen 

aktiveras. För Strängnäs Bostads AB görs förändringar när projekt avslutas. Om projektet 

gäller en ny fastighet används SABOs modell för att göra komponentindelning i en ny 

fastighet. K. Ahlman från Strängnäs Bostads AB ger exempel på när det vid stora 

ombyggnationer utförs hissbyte eller total fasadrenovering föranleder det till att det görs 

förändringar i anläggningsregistret. Det allmännyttiga bostadsföretaget har sitt 

anläggningsregister i en Excel-fil.  När ett projekt avslutas i AB Nykvarnsbostäder ska det 

direkt rapporteras till S. Reinholdsson, som lägger in detta i anläggningsregistret som finns i 

en Excel-fil, och som gör förändringar. På Kustbostäder i Oxelösund AB görs förändringar i 

anläggningsregistret när en investering aktiveras, främst vid bokslut men det kan ske när som 

helst under året. Anläggningsregistret har Kustbostäder i Oxelösund AB i ett program kallat 

IFS. 

 

Arbogabostäder AB har sitt anläggningsregister i Visma Controll, deras ekonomisystem. För 

Arbogabostäder AB sker förändringar i anläggningsregistret när det blir en förändring i 

fastighetsbeståndet, till exempel om en fastighet säljs eller rivs. En förändring kan även ske 

när en komponent aktiveras. Skulle en fastighet säljas tas den bort ur anläggningsregistret 

direkt. När ett projekt avslutas och är besiktat och färdigställt diskuterar M. Åman med 

projektledaren om hur projektet ska delas upp i olika komponenter. M. Åman menar att det 

görs en bedömning om hur stor del i fastigheten som förändringen påverkar. Det ska vara en 

betydande del i en fastighet som förändras för att det ska aktiveras. I de fall där förändringen 

inte är en betydande del, ska det kostnadsföras. 

 

Gnestahem AB använder dataprogrammet Poängen för sitt anläggningsregister. Vid 

förändringar i anläggningsregistret hos Gnestahem AB tas en bokföringsorder ut som 

importeras till bokföringen. När ett projekt aktiveras ska det in i bokföringen för att 

avskrivningar ska påbörjas. S. Karlsson från Gnestahem AB säger “det ska aktiveras så fort 

som möjligt för att komma in i bokföringen och kostnaden ska upp på pappret”. Katrineholms 

Fastighets AB har sitt anläggningsregister i Agresso, deras ekonomisystem. För Katrineholms 

Fastighets AB görs det förändringar i anläggningsregister när ett projekt avslutas. P-Å. 

Perman från Katrineholms Fastighets AB lämnar uppgifter om avslutat projekt till 

kommunens ekonomienhet som gör förändringar i anläggningsregistret. Flens Bostads AB gör 

förändringar i anläggningsregister vid delårsbokslut och helårsbokslut. Flens Bostads AB 

använder dataprogrammet Poängen för sitt anläggningsregister. 
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Nedan presenteras en tabell över hur de allmännyttiga bostadsföretagen har bestämt 

företagens komponenter och när förändringar görs i anläggningsregister. I de fall där inget 

kryss finns för ett allmännyttigt bostadsföretag har det således inte angivits.  

 

Korrekt bild AB 

Nykvarns

-bostäder 

Arboga-

bostäder 

AB 

Gnesta-

hem AB 

Flens 

Bostads AB 

Katrine-

holms 

Fastighe

ts AB 

Kust-

bostäder i 

Oxelösund 

AB 

Strängnäs 

Bostads AB 

Framtagande av 

komponenter:  

       

Bestämt 

komponenter 

utifrån företagets 

preferenser 

x x x  x x x 

Framtagande 

utifrån 

standardmall 

   x    

Bedömning av 

fastigheterna 

x x x    x 

Fördelning på 

komponenter har 

skett utifrån: 

Kronor 

och ören.  

Nyttjande

period. 

Bedömnin

g av 

fastighete

rna.  

Schablon-

mässig 

fördelning.  

Yta.  Procentuell 

fördelning  

Procentuell 

fördelning 

Anläggnings-

register 

       

Förändringar i 

anläggnings-

register görs när 

ett projekt 

avslutas 

x x x  x x x 

Förändringar i 

anläggningsregist

er vid 

delårsbokslut/årsb

okslut 

   x    

Tabell 3. Korrekt bild utifrån de allmännyttiga bostadsföretagen. 

4.4 De förstärkande egenskaperna  

Jämförbarhet och Förståelse 

I de allmännyttiga bostadsföretagens årsredovisningar anges det hur företagen har hanterat 

sina materiella anläggningstillgångar (AB Nykvarnsbostäder, 2015; Arbogabostäder AB, 

2015; Flens Bostads AB, 2015, Gnestahem AB, 2016; Katrineholms Fastighets AB, 2016; 

Kustbostäder i Oxelösund AB, 2016; Strängnäs Bostads AB, 2016). Det finns skillnader i 

vilken typ av information som företagen lämnar om materiella anläggningstillgångar. Flens 

Bostads AB, Gnestahem AB och Kustbostäder i Oxelösund AB anger vilka komponenter, 

komponenters avskrivningstid, att en linjär avskrivning tillämpas, vad som sker när en 
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komponent byts ut/utrangeras, hur utgifter kan hanteras som inte kan hänföras till en viss 

komponent och när nedskrivning är aktuellt (Flens Bostads AB, 2015; Gnestahem AB, 2015; 

Kustbostäder i Oxelösund AB, 2015). Strängnäs Bostads AB anger i årsredovisningen vilka 

komponenter, komponenters avskrivningstid, att en linjär avskrivning tillämpas samt när 

nedskrivning är aktuellt (Strängnäs Bostads AB, 2015). AB Nykvarnsbostäder och 

Katrineholms Fastighets AB anger vilka komponenter, komponenters avskrivningstid och att 

de tillämpar en linjär avskrivning (AB Nykvarnsbostäder, 2015; Katrineholms Fastighets AB, 

2015). Arbogabostäder AB anger endast avskrivningstid och linjär avskrivning. 

Avskrivningstiden anges som ett spann uttryckt i år mellan den kortaste avskrivningen till den 

längsta avskrivningen för komponenterna (Arbogabostäder AB, 2015).  

 

I de sex allmännyttiga bostadsföretagens årsredovisningar där det framgår vilka komponenter 

som tillämpas, se bilaga 2, har fem av de allmännyttiga bostadsföretagen en komponent som 

kallas restpost eller övrigt (Strängnäs Bostads AB, 2015; AB Nykvarnsbostäder, 2015; 

Kustbostäder i Oxelösund AB, 2015; Katrineholms Fastighets AB, 2015; Flens Bostads AB, 

2015).   

 

Tabellen nedan visar de förstärkande egenskaperna jämförbarhet och förståelse för de 

allmännyttiga bostadsföretagen. I de fall där inget kryss finns för ett allmännyttigt 

bostadsföretag har det således inte angivits. 

Jämförbarhet/ 

Förståelse 

AB 

Nykvarns

bostäder 

Arboga-

bostäder 

AB 

Gnesta

hem 

AB 

Flens 

Bostads 

AB 

Katrine-

holms 

Fastighets 

AB 

Kust-

bostäder i 

Oxelösun

d AB 

Strängnäs 

Bostads 

AB 

Finns 

information om i 

årsredovisning-

arna: 

       

Komponenter x  x x x x x 

Avskrivningstid x x x x x x x 

Linjär 

avskrivning 

x x x x x x x 

Utbyte/utrangerin

g av komponent 

  x x  x  

Tillkommande 

utgifter som inte 

är hänförliga till 

komponent 

  x x  x  

Innehar en 

komponent 

restpost/övrigt 

x   x x x x 

Nedskrivning   x x  x x 

Tabell 4. En redovisning om vad som finns i respektive företags årsredovisning från år 2014. 
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Verifierbarhet 

Samtliga allmännyttiga bostadsföretag som ingår i studien har revisorer som granskar deras 

årsredovisning. Vid granskning har revisorerna tillgång till redovisningsmaterial från samtliga 

allmännyttiga bostadsföretag (AB Nykvarnsbostäder, 2015; Arbogabostäder AB, 2015; Flens 

Bostads AB, 2015; Gnestahem AB, 2015; Katrineholms Fastighets AB, 2015; Kustbostäder i 

Oxelösund AB, 2015; Strängnäs Bostads AB, 2015). Exempel på redovisningsmaterial som 

lyfts fram är anläggningsregister, leverantörsfakturor och beräkningsmaterial. För samtliga 

allmännyttiga bostadsföretags årsredovisning har en revisionsberättelse lämnats där ingen 

anmärkning har givits (AB Nykvarnsbostäder, 2015; Arbogabostäder AB, 2015; Flens 

Bostads AB, 2015; Gnestahem AB, 2015; Katrineholms Fastighets AB, 2015; Kustbostäder i 

Oxelösund AB, 2015; Strängnäs Bostads AB, 2015). A. Fältin från Flens Bostads AB nämner 

att revisorn granskar företagets pärmar där fakturor angående investeringar tas upp. S. 

Karlsson på Gnestahem AB menar att revisorn kan utifrån anläggningsregistret “se vad vi gör 

för investeringar och där kan de utläsa i kolumnerna vad vi har bytt ut och utrangerat”. 

Revisorerna för Kustbostäder i Oxelösund AB får tillgång till det material som de begär. 

Katrineholms Fastighets ABs revisorer får “möjlighet att ta del av allt material som bolaget 

har upprättat i samband med ett projekt. Från projektpärmarna till redovisningen i 

ekonomisystem” säger P-Å. Perman från Katrineholms Fastighets AB. 

 

Tidsaspekt 

Samtliga sju allmännyttiga bostadsföretag har informationen om komponentavskrivningar 

tillgängliga vid upprättande av årsredovisningar (AB Nykvarnsbostäder, 2015; 

Arbogabostäder AB, 2015; Flens Bostads AB, 2015; Gnestahem AB, 2015; Katrineholms 

Fastighets AB, 2015; Kustbostäder i Oxelösund AB, 2015; Strängnäs Bostads AB, 2015). För 

sex av de sju allmännyttiga bostadsföretagen förs ett avslutat projekt direkt in i redovisningen 

och fördelas på komponenter. När Katrineholms Fastighets AB avslutar ett projekt lämnar 

företaget underlaget, som innehåller uppgifter på hur investeringen delas upp i komponenter, 

till kommunens ekonomienhet som för in underlaget i ekonomisystemet. Flens Bostads AB 

för inte in de färdigställda projekten direkt i anläggningsregistret. De färdigställda projekten 

läggs in i anläggningsregistret i samband med delårsbokslut och helårsbokslut. I samband 

med att de färdigställda projekten läggs in i anläggningsregistret görs en bedömning vad som 

är underhåll och vad som är investeringar.  

 

Tabellen nedan visar de förstärkande egenskaperna verifierbarhet och tidsaspekt hos de 

allmännyttiga bostadsföretagen.  I de fall där inget kryss finns för ett allmännyttigt 

bostadsföretag har det således inte angivits. 
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Verifierbarhet/ 

Tidsaspekt 

AB 

Nykvarns

bostäder 

Arboga-

bostäder 

AB 

Gnesta-

hem AB 

Flens 

Bostads 

AB 

Katrine-

holms 

Fastighets 

AB 

Kust-

bostäder i 

Oxelösund 

AB 

Strängnäs 

Bostads 

AB 

Årsredovisningar 

granskade av 

revisorer  

x x x x x x x 

Redovisning av 

avslutat projekt 

direkt 

x x x  x x x 

Vid delårsbokslut/ 

helårsbokslut 

   x    

Tabell 5. Verifierbarhet och tidsaspekt hos de allmännyttiga bostadsföretagen. 

4.5 Informationsekonomi - kostnadsbegränsningen 

Fem av de sju allmännyttiga bostadsföretagen anger att nyttan med komponentavskrivningar 

är större än kostnaderna för komponentavskrivningar. Det lyfts fram två olika bidragande 

anledningar till varför nyttan är större än kostnaderna. En anledning som lyfts fram av A. 

Fröjd från Kustbostäder i Oxelösund AB är att komponentavskrivningar är mer rättvisande 

med anledning av att investeringen delas upp. Dock har Kustbostäder i Oxelösund AB haft 

mycket arbete under implementeringstiden av komponentavskrivningar. A. Lindblom från 

Kustbostäder i Oxelösund AB säger att komponentavskrivningar är en “ekonomiprodukt än så 

länge” och menar på att nyttan kommer bli större när komponentavskrivningar kan användas 

som ett verksamhetsstöd. Även K. Ahlman från Strängnäs Bostads AB anser att nyttan med 

komponentavskrivningar är större än kostnaderna. Han uppger samma anledning som A. 

Fröjd och han säger att ”det blir en mer rättvis och balanserad bild av att tillämpa 

komponenter.” Strängnäs Bostads AB har även haft en del administrativa kostnader i och med 

tillämpningen av komponentavskrivningar då varje fastighet behövde ses över för att kunna 

tillämpa komponenter på fastigheterna. S. Reinholdsson från AB Nykvarnsbostäder som 

anger att nyttan är större än kostnaderna med komponentavskrivningar lyfter även hon fram 

samma anledning som både A. Fröjd och K. Ahlman. Dock har det för S. Reinholdssons del 

inneburit att dubbla anläggningsregister behöver användas. Detta leder till att arbetet med 

företagets avskrivningar tar längre tid.  Även M. Åman från Arbogabostäder AB säger att det 

blir en mer rättvisande bild, när arbetet med komponentavskrivningarna är implementerat. M. 

Åman säger att ”det blir mer rättvisande bild, och vi får kostnader som stämmer överens om 

vad som förbrukas.” Detta blir även mer rättvist för deras externa intressenter menar M. 

Åman. Det har även funnits ökade kostnader som uppstått i och med införandet av 

komponentavskrivningar, till exempel nämner M. Åman den arbetstid som användes för att 

sätta sig in i underhållsplanerna och att kunna göra bedömningar utifrån komponenterna.  

 

En annan anledning till varför nyttan är större än kostnaderna lyfts fram av S. Karlsson från 

Gnestahem AB. Hon menar att komponentavskrivningar bidragit till en ändamålsenlig 
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underhållsplan då komponentavskrivningar hanteras i ett dataprogram.  Även om nyttan är 

större menar S. Karlsson att de fått merarbete i och med komponentavskrivningar. En annan 

kostnad som uppstått är kostnaden för det nya datasystem som hanterar 

komponentavskrivningar.  

 

A. Fältin från Flens Bostads AB anger att komponentavskrivningar varken har bidragit till 

nytta eller några större åtgärder för företaget. Den kostnad som företaget haft med anledning 

av övergången till komponentavskrivningar var inköpet av datasystemet som behandlar 

komponenterna. P-Å. Perman från Katrineholms Fastighets AB säger att han inte vet om 

nyttan är större än kostnaderna, men att komponentavskrivningar har bidragit till en mer 

rättvisande bild. Han tar upp att i och med tillämpning av komponentavskrivningar har det 

blivit en skillnad mellan den bokföringsmässiga avskrivningen och den skattemässiga 

avskrivningen. Skillnaden har inneburit merarbete i och med skilda regelverk.  

 

Tabellen nedan visar nyttor och kostnader som de allmännyttiga bostadsföretagen ser med 

komponentavskrivningar. Den visar även vilka allmännyttiga bostadsföretag som ser att 

nyttan är större än kostnaderna. I de fall där inget kryss finns för ett allmännyttigt 

bostadsföretag har det således inte angivits. 

 

Nytta/ 

kostnader 

AB 

Nykvarns-

bostäder 

Arboga-

bostäder 

AB 

Gnesta-

hem AB 

Flens 

Bostads 

AB 

Katrine-

holms 

Fastighets 

AB 

Kust-

bostäder i 

Oxelösund 

AB 

Strängnäs 

Bostads 

AB 

Rättvisande 

bild    

x x   x x x 

Verksamhets-

stöd  

     x  

Ändamåls-

enlig 

underhålls-

plan  

  x     

Merarbete  x x x  x x x 

Kostnad för 

inköp av 

system 

  x x x   

Nyttan är 

större än 

kostnaderna 

x x x   x x 

Tabell 6. Nytta och kostnader hos de allmännyttiga bostadsföretagen.  
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5. Analys 
I analyskapitlet nedan tas de analyserande tankarna upp utifrån referensramen och den 

insamlade empirin om de kvalitativa egenskaperna samt kostnadsbegränsningen.  

5.1 Relevans 

Både Stansbury m.fl (2015), Feltham (1968) och IASB (2010) menar att 

redovisningsinformationen är relevant om redovisningsinformationen bidrar till ett korrekt 

beslut för beslutfattarna. Det kan anses att de allmännyttiga bostadsföretagens tillämpning av 

komponentavskrivningar bidrar till ytterligare relevant information. Detta med anledning av 

att fastigheterna delas in i olika komponenter som har olika lång nyttjandeperiod. I tabellen 

om relevans (tabell 1) ses det att fyra av sju allmännyttiga bostadsföretag anger att 

uppdelningen av komponenter bidrar till mer korrekta avskrivningar. Eftersom de 

allmännyttiga bostadsföretagens komponenter ges olika lång nyttjandeperiod kan det antas 

bidra till att fastigheternas avskrivningar påverkas. Lind och Bejrum (2002) tar upp att en 

fördel med komponentavskrivningar är att avskrivningstiden för byggnaden anpassas till de 

komponenter som finns för byggnaden, samt att avskrivningstiden förbättras. I och med att 

avskrivningarna påverkas ger det avtryck i de finansiella rapporterna som används av 

företaget och deras intressenter. De allmännyttiga bostadsföretagens tillämpning av 

komponentavskrivningar kan därför ses vara relevant.  

 

Stansbury m.fl (2015) anger att informationen är relevant om den bidrar till att beslutsfattarna 

kan fatta ett korrekt beslut. Det framkommer från två allmännyttiga bostadsföretag att 

komponentavskrivningar bidrar till en tydlighet beträffande hur en investering ska delas upp. 

Tydligheten kan anses vara av vikt när bedömningar görs vid aktivering av en investering. 

Vid avsaknad av tydlighet kan det bidra till att investeringar inte aktiveras på ett 

ändamålsenligt sätt då det kan antas att det är tvetydigt vilka komponenter som ska användas. 

Då kan tydligheten påverka avskrivningarna som i sin tur påverkar resultaten i de finansiella 

rapporterna. Om information utelämnas som påverkar en beslutsfattares beslut är 

informationen väsentlig (IASB, 2010). Om det finns en otydlighet kring hur en aktivering ska 

ske kan det påverka avskrivningarna och beslutsfattarna har då inte ett bra underlag för deras 

beslut. Det kan med anledning av detta ses att tydligheten som komponentavskrivningar har 

medfört bidrar till relevant information till de allmännyttiga bostadsföretagens redovisning.   

 

Det framkommer att anläggningsregistret som hanterar de allmännyttiga bostadsföretagens 

fastigheter och deras komponenter ger de allmännyttiga bostadsföretagen två fördelar. En 

fördel är att avskrivningar kan göras varje månad. När avskrivningar görs varje månad kan de 

allmännyttiga bostadsföretagen ha löpande kontroll på vilka avskrivningar som görs under 

året. Det kan bidra till relevant information till de allmännyttiga bostadsföretagens 

redovisning. Feltham (1968) anger att om informationen som insamlas påverkar beslutet 

anses informationen vara relevant. Med den löpande kontrollen finns en möjlighet till att 
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företaget kan få tillgång till aktuell avskrivningsinformation under innevarande år. Det kan 

därför anses bidra till relevant information till de allmännyttiga bostadsföretagens 

redovisning. Den andra fördelen med anläggningsregistret med fastigheter och deras 

komponenter är att de detaljerande uppgifterna kan ge information om när en komponent har 

blivit utbytt eller utrangerats på en viss byggnad. Det kan vara relevant eftersom företagen ges 

större vetskap om underhåll och kan därmed ta hänsyn till det i planeringen och i 

budgetarbetet. IASB (2010) anger att om informationen behövs till framtida beslut är 

informationen relevant. Det kan argumenteras att komponentavskrivningar bidrar till mer 

relevant information för de allmännyttiga bostadsföretagen. Detta eftersom 

komponentavskrivningar kan antas bidra till en bättre planering då enskilda komponenters 

underhåll kan beaktas. Det ses av två av de allmännyttiga bostadsföretagen då de använder 

anläggningsregistret i deras budgetarbete.  Detta kan antas gynna både det enskilda företaget 

men även intressenterna då underhållet blir mer ändamålsenligt.   

 

Som tidigare angivits är information relevant om den påverkar att beslutsfattare kan fatta ett 

korrekt beslut (Stansbury, Stansbury, & Snyder, 2015). Utifrån uppdelning av fastigheter i 

komponenter har de allmännyttiga bostadsföretagens avskrivningar påverkats på olika sätt. 

Tre av de allmännyttiga bostadsföretagen har i jämförelse mellan den tidigare 

avskrivningsmetoden fått ökade avskrivningar i och med tillämpningen av 

komponentavskrivningar. Två andra allmännyttiga bostadsföretag har fått lägre avskrivningar. 

Det kan därför argumenteras för att komponentavskrivningar har relevans då företagen har 

fått förändrade avskrivningar med anledning av komponentavskrivningar. De förändrade 

avskrivningarna påverkar de finansiella rapporterna och har således relevans till de 

allmännyttiga bostadsföretagens redovisning. Dock har det för två allmännyttiga 

bostadsföretag inte uppstått någon skillnad på storleken på deras avskrivningar. Det har inte 

framkommit att de försökt anpassa avskrivningstiderna. Därför kan det argumenteras för att 

komponentavskrivningar inte haft relevans för just de allmännyttiga bostadsföretagen utifrån 

deras avskrivningskostnader. 

5.2 Korrekt bild 

Framtagande av komponenter  

Sex av sju av de allmännyttiga bostadsföretagen har vid övergången till 

komponentavskrivningar tagit i beaktande de riktlinjer som SABO tagit fram. Från 

riktlinjerna har det beaktats komponenter, avskrivningstider samt procentuella fördelningarna 

som SABO föreslår. Även om flera allmännyttiga bostadsföretag har utgått från riktlinjerna 

har framtagandet av komponenter skett utifrån det allmännyttiga bostadsföretagets egna 

behov och bedömningar. Det ges flera exempel på det, bland annat ett allmännyttigt 

bostadsföretag som har anpassat sina komponenter till de delar som de gör tillsammans i en 

renovering och ett annat allmännyttigt bostadsföretag som lagt in vitvaror som en komponent. 

Stansbury m.fl. (2015) skriver att information om ekonomiska händelser ska redovisas på ett 

korrekt sätt i redovisningen. I och med att de allmännyttiga bostadsföretagen har utgått från 
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deras egen verksamhet och tagit fram komponenter som är lämpliga kan det anses bidra till att 

deras redovisning kan ge en mer korrekt bild på hur en investering har delats upp i 

komponenter. Detta anses bidra till att de allmännyttiga bostadsföretagen redovisar användbar 

redovisningsinformation i de finansiella rapporterna.  

 

Stansbury m.fl (2015) anger att beslutsfattarna ges användbar redovisningsinformation om 

informationen är korrekt. Vid förändringar i de allmännyttiga bostadsföretagens 

anläggningsregister kan förändringen delas upp i de relevanta komponenterna som är 

anpassade till företagen. En förändring kan då på ett tydligt sätt delas upp på de valda 

komponenterna vilket kan bidra till att en korrekt bild kan ges. Det kan också med 

komponenterna uppnås en fullständighet utifrån att de utgifter, som finns vid en förändring, 

kan placeras på rätt komponent. Det ses specifikt i ett av de allmännyttiga bostadsföretagen 

som har bestämt komponenter utifrån hur de underhåller sina fastigheter. Då kan en 

komponent bytas ut i sin helhet vilket leder till mindre bedömningar i hur stor del av 

komponenten som är utbytt. IASB (2010) skriver att det inte ska finnas några fel eller 

avvikelser i informationen. I och med att en komponent byts ut i sin helhet minskar 

bedömningen i hur stor del av komponenten är utbytt, vilket kan anses minska risken för fel.   

 

Komponentavskrivningar har bidragit till att det gjordes en bedömning på varje fastighet 

innan övergången till komponentavskrivningar för fyra av de allmännyttiga bostadsföretagen. 

Detta har lett till att med genomgången av de allmännyttiga bostadsföretagens 

fastighetsbestånd kan det antas att de allmännyttiga bostadsföretagen fått en ökad kännedom 

om varje fastighet. Kännedom om fastigheterna anses vara av väsentlighet då de 

allmännyttiga bostadsföretagen har delat in varje fastighet i komponenter. Detta med 

anledning av att kunna bedöma fastigheternas delar och placera in dessa under korrekt 

komponent. IASB (2010) skriver att en fullständigt korrekt bild handlar om att informationens 

framförande ska få alla beslutsfattare att förstå informationen och även hur informationen 

framställs. Den genomgång som gjordes av fastigheterna för de allmännyttiga 

bostadsföretagen kan anses bidra till att varje fastighet kunde delas in i komponenter på ett 

korrekt och fullständigt sätt.   

 

Anläggningsregister 

Samtliga allmännyttiga bostadsföretag har olika sätt att hantera sitt anläggningsregister. Två 

allmännyttiga bostadsföretag använder Excel och de andra använder ett mer anpassat 

datasystem för komponenter. Oberoende av vilket sätt de allmännyttiga bostadsföretagen har 

valt att organisera sitt anläggningsregister kan det anses att ett anläggningsregister gynnar en 

korrekt bild. Detta då anläggningsregistret kan inneha den nödvändiga informationen om 

fastigheterna inklusive de allmännyttiga bostadsföretagens komponenter. Stansbury m.fl. 

(2015) skriver att informationen ska på ett korrekt sätt återges i redovisningen av ekonomiska 

händelser. Anläggningsregistret kan då anses vara av vikt för att information om 

fastigheternas komponenter ska kunna ges på ett korrekt sätt. 

 



35 

 

Med anledning av anläggningsregistret kan det argumenteras för att det finns möjlighet till att 

ha fullständig information om fastigheterna. För samtliga allmännyttiga bostadsföretag sker 

förändringar i anläggningsregister i samband med att investeringen aktiveras. Att 

anläggningsregistret är uppdaterat är av vikt för att anläggningsregistret ska anses vara 

fullständigt. IASB (2010) skriver att en korrekt bild ska vara fullständig, neutral och fri från 

fel. När revisorerna granskar de allmännyttiga bostadsföretagens redovisning och får tillgång 

till företagens anläggningsregister kan det anses stärka tillförlitligheten i informationen. Ett 

uppdaterat anläggningsregister, som komponentavskrivningar bidragit till, kan således antas 

vara av vikt för att kunna redovisa en korrekt bild.  

5.3 Förstärkande egenskaper 

Jämförbarhet  

Enligt tabell 3 kan det ses att avskrivningstid och linjär avskrivning är något som samtliga 

allmännyttiga bostadsföretag redovisar i sina årsredovisningar. Enligt IASB (2010) är 

informationen mer användbar då det är möjligt att jämföra information med liknande 

information. Utifrån det som anges i de allmännyttiga bostadsföretagens årsredovisningar om 

avskrivningstid och om linjär avskrivning föreligger det därför jämförbarhet mellan de 

allmännyttiga bostadsföretagens redovisning.  

 

För tre allmännyttiga bostadsföretag i studien kan det antas att det finns en full jämförbarhet 

eftersom dessa företag tar upp likadana delar, för hur avskrivningar görs på materiella 

anläggningstillgångar, i sina årsredovisningar (tabell 3). Med anledning av detta kan 

användaren av redovisningsinformationen göra en jämförelse mellan dessa tre allmännyttiga 

bostadsföretags redovisning. Det föreligger således jämförbarhet enligt IASB (2010).   

 

Som tidigare angivits anger IASB (2010) att informationen är användbar om den kan jämföras 

med annan liknande information.  Utifrån de tre ovan beskrivna allmännyttiga 

bostadsföretagen som redovisar hur de hanterar tillkommande utgifter som inte är hänförliga 

till komponent har tre andra allmännyttiga bostadsföretag, var och en, en komponent som 

kallas restpost eller övrigt. Användaren av redovisningsinformationen kan anta att delen i en 

investering som inte är hänförlig till en specifik komponent kan ingå i restpost eller övrigt. 

Detta gör att det kan finnas en viss jämförbarhet mellan de sex allmännyttiga 

bostadsföretagen.    

 

Det finns ett allmännyttigt bostadsföretag som särskiljer sig i jämförelse med de resterande 

allmännyttiga bostadsföretagen. En jämförelse mellan det allmännyttiga bostadsföretagets 

information om materiella anläggningstillgångar med de sex resterande allmännyttiga 

bostadsföretagen, kan endast ske med anledning av att alla tillämpar linjär avskrivning. Det 

som ytterligare framkommer i det särskiljande allmännyttiga bostadsföretagets årsredovisning 

är komponenternas avskrivningstid. Där anges det i ett spann uttryckt i år mellan den kortaste 

avskrivningen till den längsta avskrivningen på komponenterna. Det kan anses att det går att 
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jämföra med övriga allmännyttiga bostadsföretag. Dock kan det anses att en jämförelse 

mellan det specifika allmännyttiga bostadsföretaget och övriga allmännyttiga bostadsföretag 

är begränsad. Eftersom att jämförbarhet föreligger när företag kan jämföras sinsemellan  

(Stansbury, Stansbury, & Snyder, 2015), kan det utifrån det ovan skrivna argumenteras för att 

det finns en relativt god möjlighet till jämförbarhet mellan vissa av de allmännyttiga 

bostadsföretagen. 

 

Förståelse 

Stansbury m.fl. (2015) anger att den information som används bör kunna förstås på ett tydligt 

sätt. Det kan läsas i samtliga allmännyttiga bostadsföretags årsredovisningar för år 2014 hur 

de hanterar sina avskrivningar på materiella anläggningstillgångar. Detta möjliggör att 

användarna av redovisningsinformationen får en förståelse för hur avskrivningarna på de 

materiella anläggningstillgångarna är utförda. De allmännyttiga bostadsföretagen har dock 

angett olika mycket information om hur avskrivningen på materiella anläggningstillgångar 

har skett. Det kan anses påverka användares förståelse för redovisningsinformationen om de 

allmännyttiga bostadsföretagens komponentavskrivningar. I de fall där det inte redovisas hur 

företagen hanterar utgifter som inte är hänförliga till en viss komponent och hur ett utbyte 

eller utrangering av en komponent sker kan det uppstå brister i förståelsen om de 

allmännyttiga bostadsföretagens komponentavskrivningar.  

 

De allmännyttiga bostadsföretagen presenterar och beskriver hur de materiella 

anläggningstillgångarna skrivs av, vilket antas att information lämnas om de materiella 

anläggningstillgångarna (se tabell 3). Detta är i linje med IASB (2010) som anger att 

informationen ska kunna karaktäriseras, klassificeras och presenteras så att användarna kan 

förstå informationen. 

 

Verifierbarhet 

Stansbury m.fl. (2015) och Christensen (2010) skriver att en tredje part ska kunna bekräfta att 

informationen är användbar, och se till att tillförlitligheten stärks. Verifierbarheten av den 

redovisningsinformation som lämnas i årsredovisningarna säkerställs genom att samtliga 

allmännyttiga bostadsföretags årsredovisningar har granskats av revisorer. Revisorerna kan 

antas vara tredje part som granskar att informationen som lämnas i årsredovisningar ger en 

rättvisande bild. IASB (2010) anger att i och med verifierbarheten kan beslutsfattarna ges 

hjälp då de ska försäkra sig om att informationen som lämnas är tillförlitlig. I och med detta 

kan det ses som att tillförlitligheten i informationen stärks när företagen lämnar ut information 

om komponentredovisningen till revisorerna för granskning. Då revisorerna granskar 

informationen försäkras verifierbarheten. Samtliga sju allmännyttiga bostadsföretags 

årsredovisningar för år 2014 har blivit granskade av revisorer och de har inte lämnat någon 

anmärkning i revisionsberättelserna. Därmed har revisorerna kontrollerat informationen om 

komponentavskrivningar. Det kan utifrån det ovan skrivna argumenteras för att informationen 

om materiella anläggningstillgångars avskrivningar kan anses ha blivit verifierbara. 
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Tidsaspekt 

Stansbury m.fl. (2015) anger att informationen kan bli mer användbar om informationen 

rapporteras i rätt tid. Den information som finns tillgänglig för beslutsfattare är de 

allmännyttiga bostadsföretagens årsredovisningar. Det framgår från de allmännyttiga 

bostadsföretagen att information till komponentavskrivningar finns tillgängliga vid 

upprättandet av årsredovisningen. Feltham (1968) anger att beroende på vilken tid som 

beslutsfattaren får tillgång till informationen kan informationens användbarhet påverkas. Det 

är därför av vikt att information ges i rätt tid. För sex av de sju allmännyttiga bostadsföretagen 

sker ändringar i anläggningsregistret så snart ett projekt är avslutat. Det kan med anledning av 

detta anses att dessa företag har ett uppdaterat anläggningsregister. För det allmännyttiga 

bostadsföretaget som i samband med upprättande av delårsbokslut och helårsbokslut för in 

avslutade projekt i sitt anläggningsregister skulle tidsaspekten kunna påverkas. Tidsaspekten 

skulle kunna påverkas om aktiveringar inte kan ske inom tidsramen för årsredovisningens 

framställande. Dock har det inte framkommit något som tyder på att det allmännyttiga 

bostadsföretaget haft eller har svårigheter med att hinna göra aktiveringarna i samband med 

upprättande av delårsbokslut och helårsbokslut. Det kan med det ovanstående angivna 

argumenteras för att de allmännyttiga bostadsföretagens tillvägagångssätt är ändamålsenliga 

med hänsyn till tidsaspekten.  

5.4 Informationsekonomi – kostnadsbegränsningen  

Enligt tabell 5 i empirin framkommer det att fem av sju respondenter från de allmännyttiga 

bostadsföretagen anser att nyttan med komponentavskrivningar är större än kostnaderna för 

komponentavskrivningar. IASBs föreställningsram (2010) anger att vid framtagandet av 

redovisningsinformation uppstår kostnader som ska vara berättigade till den nytta som 

informationen ska tillhandahålla. Răileanu och Pravăţ (2008) skriver att den enskilda 

komponenten ska ha en betydande kostnad för en anläggningstillgångs uppdelning i 

komponenter. Eftersom det framkommer från flera av de allmännyttiga bostadsföretagen att 

nyttan är större än kostnaderna kan begränsningen, om att kostnader ska vara berättigade till 

den nytta som informationen ska tillhandahålla, anses vara uppfylld. IASB (2010) skriver att 

nyttan med redovisningsinformationen och kostnader att framställa den kan vara beroende på 

företagsstorlek. Att företagsstorleken skulle vara beroende på nyttan och kostnader att 

framställa redovisningsinformationen kan inte ses bland dessa allmännyttiga bostadsföretag.  

 

Införandet av komponentavskrivningar har inneburit kostnader för de allmännyttiga 

bostadsföretagen. IASB (2010) skriver att företagen står för kostnaden att producera 

redovisningsinformationen. Lind och Bejrum (2002) tar upp att en nackdel som kan uppstå är 

att komponentavskrivningar bidrar till ökade administrativa kostnader. Exempel på kostnader 

som uppstått för de allmännyttiga bostadsföretagen är dels inköp av datasystem som kan 

hantera komponenter samt kostnader för merarbete av olika slag. En specifik kostnad för 

merarbete är den arbetskostnad som kommer av att den bokföringsmässiga och skattemässiga 

redovisningen behöver hållas separat. Även om de allmännyttiga bostadsföretagen fått 
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kostnader i och med tillämpning av komponentavskrivningar ses även nytta för de 

allmännyttiga bostadsföretagen och deras intressenter. Nyttan består dels av att det ges 

möjlighet till bättre underlag utifrån anläggningsregistret för de allmännyttiga 

bostadsföretagen och dels av att arbetet med framtagandet av underhållsplaner underlättas. 

Eftersom det ges ett bättre underlag och att framtagandet av underhållsplaner underlättas kan 

de allmännyttiga bostadsföretagen ha bättre beredskap för kommande underhåll och det kan 

antas att det gynnar  de allmännyttiga bostadsföretagens intressenter i en förlängning.   

 

Det finns ett allmännyttigt bostadsföretag som ingår i studien som anfört att de inte har nytta 

eller några stora kostnader med anledning av införandet av komponentavskrivningar. Det 

allmännyttiga bostadsföretaget har enbart kostnader med anledning av inköp av datasystem. 

En respondent från ett annat allmännyttigt bostadsföretag anger att denne inte vet om nyttan 

är högre än kostnaderna. Det framförs av en respondent från ett annat allmännyttigt 

bostadsföretag att nyttan med komponentavskrivningar kan bli större om 

komponentavskrivningar börjas användas som ett verksamhetsstöd och inte bara används som 

en ekonomiprodukt. IASB (2010) tar upp att kostnaderna för framtagandet av informationen 

kan begränsa mängden information som framställs till de finansiella rapporterna. Det kan 

således inte anges om nyttan överstiger kostnaderna för de två allmännyttiga bostadsföretagen 

som inte anser att nyttan är större än kostnaderna.  

 

Då fem av de allmännyttiga bostadsföretagen angett att nyttan ses vara större än kostnaderna 

för komponentavskrivningar kan det utifrån dessa allmännyttiga bostadsföretag argumenteras 

att kostnadsbegränsningen är uppfylld.   
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6. Slutsats 
Utifrån de sju allmännyttiga bostadsföretagen som ingår i studien, går det inte att dra några 

generella slutsatser för hur det ser ut för alla allmännyttiga bostadsföretag i Sverige. Därför 

behandlar dessa slutsatser enbart de allmännyttiga bostadsföretagen som varit med i studien. 

Frågeställningen för studien lyder: Hur uppfylls de kvalitativa egenskaperna och 

kostnadsbegränsningen när komponentavskrivningar tillämpas i de allmännyttiga 

bostadsföretagen?  

Den grundläggande egenskapen relevans uppfylls genom att komponentavskrivningar bidrar 

till mer korrekta avskrivningar då komponenter används med olika långa nyttjandeperioder. 

De allmännyttiga bostadsföretagens avskrivningar har därmed påverkats. Påverkan på 

avskrivningarna har inverkan på de finansiella rapporterna och således har tillämpning av 

komponentavskrivningar relevans till de allmännyttiga bostadsföretagens redovisning. Det ses 

även att komponentavskrivningar bidrar till en tydlighet hur en investering ska delas upp. 

Tydligheten som ses med komponentavskrivningar anses ha relevans till de allmännyttiga 

bostadsföretagens redovisning.   

Den grundläggande egenskapen korrekt bild är uppfylld genom att de allmännyttiga 

bostadsföretagen har tagit fram komponenter utifrån företagets egna behov och bedömningar. 

Det anses att i och med att framtagandet av komponenter har anpassats efter företaget kan 

aktiveringar av investeringar ske på ett fullständigt sätt. Genom att de allmännyttiga 

bostadsföretagen har en god kännedom om deras fastigheter anses det att fastigheters 

indelning av komponenter har skett på ett sätt som minskar risken för fel. De allmännyttiga 

bostadsföretagens anläggningsregister, som möjliggör att kunna ha en fullständig information 

om fastigheterna, anses också bidra till att kunna ge en korrekt bild.  

De förstärkande egenskaperna - jämförbarhet, förståelse, verifierbarhet samt tidsaspekt - har 

uppfyllts genom att de allmännyttiga bostadsföretagen anger hur komponentavskrivningar har 

utförts och därigenom ses det att en jämförelse skulle kunna ske mellan de allmännyttiga 

bostadsföretagens redovisning. Genom att de allmännyttiga bostadsföretagen redovisar hur 

komponentavskrivningar utförts ges det en förståelse för detta. Komponentavskrivningar har 

bidragit till uppfyllande av verifierbarhet genom att de allmännyttiga bostadsföretagens 

komponentredovisningar, genom till exempel anläggningsregister, granskas av revisorer. 

Tidsaspekten har inte påverkat redovisningsinformationen om komponentavskrivningar, då de 

allmännyttiga bostadsföretagens information om komponentavskrivningar finns tillgängliga 

vid upprättande av sina årsredovisningar.  

Kostnadsbegränsningen anses vara uppfylld för de fem allmännyttiga bostadsföretag då 

respondenterna anger att nyttan med komponentavskrivningar är större än kostnaderna. Detta 

eftersom det ges tydligare avskrivningar, och ett bättre underlag till anläggningsregistret.  

De kvalitativa egenskaperna är uppfyllda för samtliga allmännyttiga bostadsföretag. 

Kostnadsbegränsningen är dock endast utfylld för fem av de sju allmännyttiga 

bostadsföretagen. Därför kan tillämpningen av komponentavskrivningars nytta, utifrån 
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användbar redovisningsinformation, endast medges till de fem allmännyttiga 

bostadsföretagen. De kostnader som har uppkommit till följd av tillämpningen av 

komponentavskrivningar är merarbete och kostnad för dataprogram.  
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7. Vidare studier 
En intressant vinkel på detta ämne vore att jämföra de allmännyttiga bostadsföretagen med 

privata bostadsföretag, för att se om de allmännyttiga bostadsföretagens syfte påverkar nyttan 

och kostnader med tillämpning av komponentavskrivning.    

Det vore även intressant att undersöka den bokföringsmässiga och den skattemässiga 

skillnaden för de allmännyttiga bostadsföretagen. Detta då några av de intervjuade 

allmännyttiga bostadsföretagen påpekat att det är en stor skillnad som uppstått i och med 

införandet av kravet på komponentavskrivningar i K3-regelverket.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

1. Berätta om dig själv. Roll inom företaget? 

2. Hur väl har ni implementerat komponentavskrivningar i redovisningen? 

3. Vad tycker du om komponentavskrivning? 

4. Hur många lägenheter har ni i ert lägenhetsbestånd? Hur många fastigheter har ni i ert 

fastighetsbestånd? 

5. Vilken avskrivningsmetod använde ni innan införandet av komponentavskrivningar? 

6. Hur skiljer sig komponentavskrivningar från den avskrivningsmetoden ni använt tidigare? 

Skillnader i arbetssätt? Underlaget till avskrivningar? Kostnader? 

7. Vad innebär komponentavskrivning för företagets redovisning? Bidrar 

komponentavskrivning till att era avskrivningar blir mer korrekta? Varför? 

8. Hur räknar/får ni fram underlaget till komponentavskrivningarna? Hur hanterar ni 

förändringar i underlaget? (enskilda komponenter/aktivering av underhåll?) 

9. Hur hanteras komponentavskrivningar vid upprättandet av årsredovisningen? Finns allt 

underlag till komponentavskrivningar tillgängligt vid upprättande av årsredovisningen? 

10. När görs förändringar i anläggningsregister, om sådant finns? 

11. Är nyttan större än kostnaderna för företaget att använda komponentavskrivningar? På 

vilket sätt? Kan du ge exempel på? 

12. Kan vi återkomma med ytterligare frågor om det är angeläget? 
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Bilaga 2 - Komponenter 

Följande information har hämtats från företagens årsredovisningar år 2014. 

 

Arbogabostäder AB  

Byggnadernas komponenter har avskrivningstider på 5-80 år.  

 

Flens Bostads AB 

Bostadsbyggnader 

Stommar 80 år 

Fasader, VVS, fönster 50 år 

Tak 45 år 

Hissar 40 år 

Badrum, el ventilation och övrigt 30 år 

Markanläggningar 20 år 

Inventarier, verktyg och installationer 5 år 

 

Gnestahem AB 

100 år - Stomme  

50 år - Markbeläggningar, yttertak, husgrunder, värmesystem, fasader, VA, 

försörjningssystem och elkraftsystem  

40 år - Enskilda utrymmen, avlopp, teletekniska säkerhetssystem, telesignalsystem och 

datakommunikation 

33 år - Lyftanläggningar, rulltrappor, hissar, anläggnings- och avfallshantering och 

driftutrymmen 

25 år - Luftbehandlingssystem 

20 år - Kallvindar, brandutrustning och kylsystem 

 

5 år - Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar 

 

Katrineholms Fastighets AB 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Immateriella anläggningstillgångar 5 år 

Markarbeten 40 år 

Tak - tegel/plåt 50/40 år 

Fasad - tegel/puts eller trä 80/50 år 

Tvättstuga, badrum 30 år 

Kök 30 år 

Balkong, fönster entréer portar m.m. 30 år 

Övrigt invändig bygg 30 år 

VA, VVS, Vent, kyl och processmedia m.m. 25 år 
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Tele- och datasystem, elsystem 30 år 

Transportsystem, hissar m.m. 40 år 

 

Kustbostäder i Oxelösund AB 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader 80 år 

Inre ytskikt 10 år 

Styr- och övervakning, teknik 15 år 

Ventilation 25 år 

Vitvarobyten, tillval 8 år 

Hissar 25 år 

Kök- och badrumsinredningar 30 år 

Elinstallationer 40 år 

Värme, sanitet 50 år 

Yttertak 30 år 

Fassad, fönster, dörrar & portar 40 år 

Restpost fastigheter 50 år 

 

Markanläggningar 30 år 

Maskiner och inventarier 5 år 

 

AB Nykvarnsbostäder 

Följande avskrivningstider tillämpas på Byggnader 

Stomme 70-100 år 

Tak 30-40 år 

Fasad 40-50 år 

Fönster 50 år 

Badrum 40-50 år 

Inre ytskikt lägenhet 25 år 

Rör VVS 50 år 

Ventilation inkl. styr 25-30 år 

El 50 år 

Hiss 30 år 

Övrigt 25 år 

Hyresgästanpassningar Hyreskontraktets löptid 

Strängnäs Bostads AB 

Markanläggningar 20 år 

Fasader 30-50 år 

Fönster 35 år 

Stammar 40 år 

Tak 20-40 år 
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Hiss 30 år 

Stomme 100 år 

Badrum 40 år 

Restpost 50 år 

Inventarier 5-8 år 

Tillval 15-25 år 


