
K
A
N
D
ID
AT
U
PPSATS

Bygg- och fastighetsekonomiprogrammet 180 hp

Komponentavskrivning- en uppsats om
informationsförändringen i årsredovisningen och dess
väsentlighet för beslutsfattare

Adam Andreasson
Jennie Olofsson

Fastighetsekonomisk analys
15 hp

Halmstad 24 juni 2013



1 
 

Sammanfattning 

I juni år 2012 infördes Bokföringsnämndens nya regelverk för årsredovisning och 

koncernredovisning, K3, som ska tillämpas av alla större onoterade företag i Sverige (som 

inte följer IFRS). En av nyheterna är att företagen nu måste tillämpa komponentavskrivning 

på sina materiella anläggningstillgångar. Införandet av komponentavskrivning har skapat 

debatt då fastighetsföretagen var mycket kritiska till införandet då de ansåg att nyttan skulle 

bli mycket liten i förhållande till kostnaderna eftersom avskrivningar inte ger något 

informationsmässigt mervärde. Redovisningsexperter ansåg däremot att företagen och deras 

intressenter skulle gynnas av införandet genom bland annat ett jämnare resultat och förbättrad 

redovisning.   

Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka effekter som komponentavskrivningen förväntas få 

på årsredovisningen och dess ingående delar. På grund av debatten angående huruvida 

komponentavskrivning kommer att bidra med mervärde till redovisningen vill vi även 

undersöka effekten ur ett användarperspektiv som har avgränsats till att behandla 

beslutsfattande. Problemställningen som vi har utgått ifrån är: Vilka effekter kommer K3:s 

krav på komponentavskrivning av anläggningstillgångar få på fastighetsföretags 

årsredovisning? 

Undersökningen är en fallstudie som har genomförts efter en deduktiv ansats och en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod.  Den kvantitativa 

datainsamlingen baseras på företagets årsredovisning samt utdrag ur deras fastighetssystem. 

Uppgifterna har använts till att upprätta ekonomiska data för ett modellhus enligt både dagens 

metod och komponentmetoden vilka sedan jämförs för att utreda effekterna.  Kvalitativ 

datainsamling har skett genom besöks- och telefonintervjuer med företagets intressenter och 

behandlat finansiell kommunikation och beslutsfattande.  

Studien har kunnat styrka de effekter på årsredovisningens redovisade information som 

beskrivits i tidigare teorier men även kunnat beskriva en del av dem mer ingående än vad 

teorin hittills gjort. De främsta effekterna som uppstår vid övergången är att 

fastighetskostnaderna kommer att jämnas ut över åren istället för att belasta resultatet genom 

kostnadstoppar under de år då stora underhållsåtgärder genomförs samt att det sker en 

omfördelning i kassaflödet. Studien har även visat att komponentavskrivning kommer att ge 

ett mervärde till intressenterna. Det är främst det förbättrade resultatet under de första åren 

samt omfördelningen av kassaflödet som bidrar till detta och tros leda till annorlunda beslut 

gällande underhåll. Underhållsnivån baseras på dessa poster och en förbättring gör att 

underhållstakten kan öka och på så sätt höja standarden på byggnaderna. Effekten bedöms 

vara särskilt viktig och gynnsam för företag vars fastighetsbestånd har en stor andel av 

miljonprogramhus. Vi har också funnit ett indirekt samband mellan komponentavskrivning 

och hyreshöjningar; de möjliga standardhöjningarna kan höja bruksvärdet och vara underlag 

för en högre hyra.  

Nyckelord: komponentavskrivning, avskrivning, årsredovisning, beslut, K3  



 
 

Abstract 

In June 2012 the Swedish Accounting Standards board presented the K3-regulation which is 

the new main regulation for annual reports and consolidated account statements.  One of the 

new requirements is that companies now have to use component depreciation for their fixed 

assets. This has been under great debate because the real estate companies were very critical 

and thought that the benefits would be negligible compared to the costs since depreciation-

information is considered to be unimportant and does not bring any value to the stakeholders. 

Accounting experts, on the other hand, argued that they would benefit from the requirement 

by a more evenly distributed profit and improved financial reporting.  

The purpose of this paper is to describe the expected effects of component depreciation on the 

different parts of the annual report of a real estate company. Because of the recent debate 

about whether or not it will benefit the stakeholders, we also want to examine the effect from 

the users perspective. The study focuses on decision-making. Our research question is: Which 

effects will the new K3-requirement of component depreciation have on real estate companies 

annual report?  

This is a case study where we have used a deductive approach and a combination of 

quantitative and qualitative methods. The quantitative data collection has been based on the 

annual report of the company together with data from internal documents. The data has been 

used to construct different types of economic data for a "model-building" according to the 

method used today and the component depreciation method which are then compared to see 

the effects. The qualitative data has been collected by interviews with the different 

stakeholders of the company.  

Our study has strengthened the already described effects on annual reports concluded by 

theorists earlier. However, we have been able to go deeper in some of our explanations than 

what we have  read on the subject. The most important effects are a more evenly distribution 

of maintenance costs over the years; it will no longer affect the profit and it will eliminate the 

cost peaks which occur during years with high maintenance levels. This will also result in a 

rearrangement of the company's cash flow. The study has also concluded that component 

depreciation will have a contribution to the stakeholders.  The improved profit during the first 

years and changed cash flow are expected to lead to different decisions concerning 

maintenance. The level of maintenance is based on this data and an increase of profits will 

increase the maintenance level. An increased level of maintenance can lead to a general 

increase of the building standards. This effect is believed to be especially important to real 

estate companies with a high share of buildings from the "million programme". We also found 

an indirect correlation between component depreciation and an increased rent; the possibility 

of higher building standards may be used as decision basis in negotiations to increase rent.  

 

Key words: component depreciation, depreciation, annual report, decision-making, K3-

regulation  
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1.Inledning 

I detta inledande kapitel diskuteras bakgrunden till K3-projektet och dess mottagande för att 

sedan övergå till vår problemdiskussion angående K3:s nya krav på komponentavskrivning. 

Detta leder fram till uppsatsens problemformulering samt syfte. 

1.1 Problembakgrund 

En av grundstenarna i redovisningsteori är att all redovisning ska upprättas enligt god 

redovisningssed. God redovisningssed innebär att redovisningen upprättas efter rådande 

praxis samt råd och uttalanden från experter inom redovisning för de problem som inte täcks 

av denna eller lagstiftningen (Thomasson et al., 2010). Det är bokföringsnämnden, BFN, som 

har ansvar för utvecklandet av god redovisningssed i Sverige med uppgiften att utarbeta 

allmänna råd inom området (SFS 2007:783). Dessa allmänna råd är inte bindande rent 

formellt men måste ändå följas av företagen då det är dessa som anger vad som anses vara 

god redovisningssed enligt årsredovisningslagen, ÅRL, och bokföringslagen, BFL (BFN, 

2013). Det är endast i undantagsfall som ett företag kan bryta mot råden utan att det är 

olagligt (BFN, 2013).   

BFN arbetar sedan 2004 med att ta fram nya huvudregelverk för olika kategorier av företag 

där alla relevanta regler och råd finns samlade för att möta den internationella utvecklingen 

inom redovisning (BFN, 2004). Fram till dess hade BFN anpassat deras dåvarande 

rekommendationer stegvis efter de nya internationella ändringarna vilket ledde till ett mycket 

omfattande regelverk som hade många valmöjligheter för företagen (BFN, 2004). Företag 

hade stora möjligheter att kunna påverka resultatet enbart genom att välja redovisningsprincip 

och informationen de lämnade ansågs bli för svårtolkad (BFN, 2004). Den rådande 

normgivningen ansågs inte längre vara ändamålsenlig och att utforma nya regelverk 

bedömdes vara det bästa sättet att komma tillrätta med problemet (BFN, 2004).  

I juni 2012 släpptes det senaste huvudregelverket för årsredovisning och koncernredovisning, 

K3, som ska börja tillämpas på räkenskapsår som börjar gälla senast den 31 december 2013 

av alla större företag som inte använder den internationella redovisningsstandarden IFRS, 

International Financial Reporting Standards (BFN, 2012). De företag som alltid måste följa 

K3 är publika aktiebolag, moderbolag i en större koncern samt större företag (BFN, 2012). 

Definitionen av större företag (som inte lyder under IFRS) återfinns i 1 kap 3§ ÅRL och 

föreskriver att större företag ska uppfylla mer än ett av uppräknade rekvisit. Dessa är att de 

senaste två åren ska medelantalet anställda per år ha varit fler än 50 stycken,  den redovisade 

balansomslutningen ska ha varit mer än 40 miljoner kronor per år och den redovisade 

nettoomsättningen per år ska överstiga 80 miljoner kronor (SFS 1995:1554).  

En av de större förändringarna som införs i samband med K3 är att alla företag som följer 

reglementet tvingas att skriva av materiella anläggningstillgångar med 

komponentavskrivningsmetoden (BFN, 2012). Detta innebär att en anläggningstillgång delas 

upp i komponenter som har väsentligt olika nyttjandeperioder och som sedan skrivs av var för 

sig (Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011). En typ av företag som främst blir berörda av 

kravet är fastighetsföretag som har stora materiella anläggningstillgångar.  
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1.2 Problemdiskussion 

Jansson och Nordlund (2005) skriver att fastighetsföretag ofta kostnadsför alla kostnader för 

underhåll och reparationer direkt istället för att aktivera dem som investeringar. Att aktivera 

en kostnad innebär att kostnaden istället för att kostnadsföras direkt, tas upp som en tillgång i 

anläggningsregistret och skrivs av under sin nyttjandeperiod (Holmström, 2003). Detta 

påverkar jämförbarheten mellan olika fastighetsföretag då det idag finns stora skillnader 

mellan företagen i vad som aktiveras som investering och vad som redovisas som underhåll 

(Jansson & Nordlund, 2005). De skriver att dessa skillnader speglas i företagens 

resultaträkning och att underhållskostnader i samma företag kan variera kraftigt från år till år. 

Detta anser de reducerar kvalitén på informationen i årsredovisningen. Anledningen till att 

företag gör på detta sätt anser Jansson och Nordlund (2005) är av skattemässiga fördelar då 

stora delar av underhåll och reparationer är direkt avdragsgiltiga för företagen. Stárová och 

Čermáková (2010) menar att om företagen istället börjar aktivera viss del av underhåll och 

kostnader som investeringar som skrivs av under nyttjandeperioden är detta mer i linje med 

vad som föreslås av redovisningspraxis. Det kommer också att leda till att vi ser jämnare 

resultat från företagen över åren som gör det lättare och mer rättvist att jämföra företag mot 

varandra (Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011). 

Med K3-regelverket kommer krav på komponentavskrivning som innebär att företag skall 

aktivera underhåll och reparationer på inventarier som investeringar i större utsträckning än 

idag. Införandet av komponentavskrivning anses ge en förbättrad redovisning då det bättre 

speglar den faktiska förbrukningen av tillgången (Wilkens, 2012) och byggnadens standard 

reflekteras i tillgångens bokförda värde på ett bättre sätt än tidigare (Lind & Bejrum, 2002). 

Den främsta effekten av införandet är att det kommer att ske en omfördelning mellan 

underhållskostnader och investeringar vilket påverkar utseendet på både balans- och 

resultaträkningen samt storleken på den ekonomiska information som baseras på dessa, till 

exempel kassaflödesanalys och vissa nyckeltal (Jansson & Nordlund, 2005). 

I Sverige finns det ingen tradition av komponentavskrivning hos fastighetsföretag så sedan 

nyheten om dess införande i K3 släpptes läggs det mycket arbete på hur direktiven ska tolkas 

rent praktiskt och vad det får för betydelse för företaget (Fastighetsägarna & SABO, 2012). 

Komponentavskrivning ställer stora krav på företagens anläggningsregister och rutiner och 

Colyvas (2009) menar att det kommer att krävas en betydande arbetsinsats av företagen för att 

kunna utföra en komponentuppdelning och hålla registret uppdaterat. Detta förknippas med 

ökade kostnader för företagen (Nordlund, 2004). Komponentavskrivningens vara eller inte 

vara i K3 har skapat debatt och i remissvaren till K3 var flera av instanserna starkt kritiska till 

införandet av komponentavskrivning och argumenterade att kostnaderna för införandet skulle 

bli alltför stora i förhållande till nyttan (Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011).  

Fastighetsföretaget Castellum AB, som visserligen inte omfattas av K3 men som har stor 

kunskap om branschen, går så långt som att skriva att "komponentavskrivning innehåller allt 

för många bedömningar och antaganden, utan att tillföra mervärde" (Danielsson, 2010). 

Nyttan påstås vara obefintlig och det sker ingen förbättring av redovisningen (Danielsson, 

2010). Avskrivningar anses av en del ge mycket liten, eller till och med ointressant, 
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information till fastighetsföretag; istället är det i fastighetsvärden och kassaflöden som den 

väsentliga informationen ligger (Rindstig, 2011).   

Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011) motsätter sig synsättet att avskrivningar ger 

oväsentlig information till fastighetsföretagen. De anser istället att fastighetsföretagen snarare 

tjänar på införandet förutsatt att reglerna implementeras på rätt sätt. De anser att det är mindre 

vilseledande för företagets intressenter samt främjar företagets resultat och driftnetto. 

Driftnettot är ett viktigt mått som beskriver förräntningsförmågan på ett objekt och räknas ut 

genom hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader (Nordlund, 2012). Driftnetto 

påverkar indirekt lönsamhetsanalyser och värdebedömningar som kan vara av central 

betydelse vid exempelvis hyresförhandlingar (Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011). 

Pernilla Lundqvist, som jobbar som redovisningsspecialist på KPMG, säger i en intervju att 

årsredovisningen blir mer informativ genom K3-regelverket (Fredelius, 2011). Detta, 

tillsammans med ökade bedömningar angående företagets ekonomiska situation, kommer 

enligt henne att gynna företagets intressenter då årsredovisningen utgör ett bättre 

beslutsunderlag (Fredelius, 2011). 

1.3 Problemformulering 

Problemen som tas upp i diskussionen ovan leder fram till följande frågeställning: 

Vilka effekter kommer K3:s krav på komponentavskrivning av anläggningstillgångar få på 

fastighetsföretags årsredovisning? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur ett företags  årsredovisning kommer att förändras då 

komponentavskrivning börjar tillämpas i fastighetsföretag. Vi vill även förklara vilka effekter 

som kan uppstå vid övergången ur ett användarperspektiv. Effekterna kommer att avgränsas 

till att analysera informationen som underlag för beslut. Med detta hoppas vi kunna presentera 

en prognos för vilka konsekvenser komponentavskrivning förväntas få för fastighetsföretag 

som tillämpar det. 

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer i vår studie att fokusera på allmännyttiga fastighetsföretag vars huvudsakliga 

verksamhet är uthyrning och förvaltning av fastigheter. Vidare görs en geografisk 

avgränsning till Hallands län av praktiska skäl.  
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras valda teorier som ligger till grund för besvarandet 

av vår problemställning. Kapitlet inleds med en beskrivning av K3-regelverket och fortsätter 

sedan med avsnitt som behandlar avskrivningar, komponentavskrivning samt finansiell 

kommunikation och beslutsteori. 

2.1 K3-regelverket 

2.1.1 K3 

K3 har skapats för att ge vägledning i hur årsredovisning och finansiella rapporter bör 

upprättas enligt gällande lagstiftning och god redovisningssed (BFN, 2012). Kapitel 17 i K3 

beskriver hanteringen av materiella anläggningstillgångar och definierar en materiell 

anläggningstillgång som "en fysisk tillgång som företaget innehar för a) produktion eller 

distribution av varor eller tjänster, b) uthyrning till andra, c) administrativa ändamål, eller d) 

långsiktigt investeringsändamål" (BFN, 2012, s. 138). 

Kravet på komponentuppdelning framgår i punkt 17.4 som säger att tillgången ska delas upp i 

komponenter ifall skillnaden mellan de betydande komponenternas förbrukning är väsentlig.  

I den tillhörande kommentaren skriver BFN (BFN, 2012) att fastigheter berörs av detta krav 

och ger exempel på att mark bör särskiljas från byggnaden. Vidare skriver de att byggnaden 

bör delas upp i mindre komponenter som har "väsentligt olika nyttjandeperioder" (BFN, 2012, 

s. 139), exempelvis stomme, fasad, tak och andra delar vars förbrukning skiljer sig åt 

tidsmässigt. Då en komponent byts ut eller nya komponenter läggs till ska utgifterna för detta 

räknas in i tillgångens redovisade värde (BFN, 2012). Allt löpande underhåll och reparationer 

ska dock ses som kostnader och därmed redovisas då de uppstår.  

Komponentuppdelningen ligger till grund för komponentavskrivningskravet som finns i punkt 

17.13 (BFN, 2012, s. 142):  

 Har en tillgång delats upp på olika komponenter enligt punkt 17.4 ska 

 respektive komponent skrivas av separat över dess nyttjandeperiod. I annat fall 

 ska tillgången skrivas av som en helhet över nyttjandeperioden.  

Mark behöver enligt K3 (BFN, 2012) inte skrivas av då det har en obegränsad 

nyttjandeperiod. För övriga komponenter ska den avskrivningsmetod väljas som bäst speglar 

den förväntade förbrukningen av tillgången (BFN, 2012). De metoder som har stöd i K3, det 

vill säga de som tas upp i kommentaren, är linjär, degressiv eller produktionsberoende 

avskrivningsmetod.  

2.1.2 Tolkningar av K3 

K3 är ett principbaserat regelverk (BFN, 2012) vilket innebär att företag har större frihet att 

göra egna bedömningar och tolkningar av råden för att nå upp till kraven som ställs 

(Holmström, 2003). Fastighetsägarnas och SABO:s (2012) riktlinjer fastslår att det finns 

mycket liten vägledning för hur formuleringen i punkt 17.4 ska tolkas rent praktiskt. Enligt 

Fastighetsägarna och SABO (2012) är det oklart vad som räknas som betydande komponent 
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och väsentlig skillnad och upp till varje företag att bestämma; det kan till och med variera 

mellan deras olika typer av fastigheter. I PricewaterhouseCoopers, PwC:s, tolkning står att det 

är viktigt att noga överväga antalet komponenter eftersom redovisningen kommer att kräva 

mer resurser jämfört med innan komponentindelningen (Clemedtson, 2012). För att avgöra 

vad som räknas som betydande komponent anser de att företag bör införa nedre gränser i form 

av ett procenttal på investeringens totalkostnad som komponenten utgör samt en 

kostnadsgräns för komponentens anskaffningsvärde som uttrycks i kronor. Kriterierna som 

företaget ställer upp kan sedan användas vid avgörandet ifall komponenten ska särredovisas 

eller inte (Clemedtson, 2012). Gällande begreppet väsentlig skillnad i nyttjandeperiod tolkar 

de det som att det räcker att "komponenten kommer [att] bytas ut minst en gång under hela 

anläggningens nyttjandeperiod" (Clemedtson, 2012, s. 324).   

Fastighetsägarnas och SABO:s (2012) tolkning av vad som räknas som investering respektive 

underhåll säger att ifall komponenten byts ut ska anskaffningsutgiften för detta räknas som en 

investering och aktiveras som en tillgång i balansräkningen samtidigt som en utrangering görs 

för den ersatta komponenten. Ifall komponenten inte byts ut utan endast åtgärder görs på 

denna ska tillgångsredovisning "ske om ekonomiska fördelar tillfaller företaget i framtiden" 

(Fastighetsägarna & SABO, 2012, s.3) enligt punkt 2.18 i K3. Eventuell tillgångsredovisning 

behöver inte avse hela åtgärden utan endast den del som uppfyller kravet och även här ska en 

utrangering av tillgången ske i den mån åtgärden kräver (Fastighetsägarna & SABO, 2012). 

Författarna har med hjälp av en rimlighetsbedömning och vad som är sedvanligt i 

fastighetsbranschen försökt att tolka begreppet framtiden i punkt 2.18 och kommit fram till att 

de åtgärder som uppskattas ha en förbrukningstid på mindre än tre år kan räknas som 

underhåll och därmed kostnadsföras direkt.  

PwC har tagit fram en schematisk beskrivning för huruvida utgifter ska redovisas som 

underhåll eller investering, se figur 1 (Clemedtson, 2012). De gråa rutorna är regler som 

framgår direkt i K3 och de vita är PwC:s egen tolkning av hur K3 ska tillämpas för att följa 

god redovisningssed (Clemedtson, 2012).  
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Figur 1:  Schematisk beskrivning av hur utgifter bör hanteras (Baserad på Clemedtson, 2012, 

s. 329) 

Gällande avskrivningar skriver Fastighetsägarna och SABO (2012) att för att huvudsyftet med 

införandet av komponentavskrivning ska uppnås bör företagen göra tekniska överväganden 

för varje fastighet då nyttjandeperioder kan sig skilja åt på grund av dess olika ingående 

material. Vidare skriver de att de delar som inte ingår i någon komponent kan skrivas av 

schablonartat i en övrigt post under förutsättning att alla utbyten, reparationer och underhåll 

kostnadsförs direkt.  

Lundström och Nordlund (2012) hävdar att progressiv avskrivning inte borde vara möjlig 

enligt K3. Detta påstående stöds i PwC:s tolkning av hur K3 bör tillämpas (Clemedtson, 

2012).  Lundström och Nordlund (2012) baserar sitt argument på empiriska undersökningar 

som visar att nyttoförbrukningen är antingen linjär eller högre i början och därmed gör att en 

progressiv avskrivning inte speglar verkligheten på ett korrekt sätt vilket krävs för att följa 

god redovisningssed. Undantag kan göras men endast då det går att bevisa att 

nyttoförbrukningen är progressiv (Lundström & Nordlund, 2012).  

2.2 Avskrivningar 

2.2.1 Avskrivningar idag 

Ett betydande moment i den finansiella rapporteringen, speciellt för företag med stora 

anläggningstillgångar, är avskrivningar. Avskrivning är en uppdelning av utgiften för en 

tillgång som anskaffats (Broberg & Lundén, 2011). Vidare är avskrivningen en del av utgiften 

som varje räkenskapsår bokförs som en kostnad; hur stor del av utgiften som skall 

kostnadsföras varje år skiljer sig beroende på den beräknade nyttjandeperioden och 

avskrivningsmetod.  
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Avskrivningar regleras i ÅRL som förklarar att företag skall använda sig av systematiska 

avskrivningar under den ekonomiska livslängden av tillgången (SFS 1995:1554). Med den 

ekonomiska livslängden menas nyttjandeperioden vilket är den tid som företaget avser nyttja 

tillgången (BFN, 2012).  

2.2.2 Kategorier för avskrivningar 

Idag gör företag avskrivningar på byggnader enligt 4 kap. 4 § i ÅRL (SFS 1995:1554) som 

säger att företag skall skriva av sina anläggningstillgångar systematiskt under 

nyttjandeperioden. ÅRL (SFS 1995:1554) tar upp tre stycken kategorier av tillgångar där 

företag skall använda sig av avskrivningar. Dessa är immateriella anläggningstillgångar, 

maskiner och inventarier samt byggnader, mark och markanläggningar (materiella 

anläggningstillgångar) varav det sistnämnda kommer att behandlas i denna rapport.  

I materiella anläggningstillgångar innefattas bland annat byggnader och mark. Det är enligt 

Broberg och Lundén (2011) viktigt att skilja mellan de olika typerna av anläggningstillgångar 

då de skrivs av i olika takt. Mark skrivs inte av medans byggnader vanligtvis skrivs av med en 

procentsats på 2-5%. Vidare säger Broberg och Lundén (2011) att markanläggningar ofta 

skrivs av med 5% och att mark och byggnadsinventarier oftast skrivs av med 20-30% per år. 

Procentsatser för hur olika anläggningstillgångar bör skrivas av togs fram 2005 av 

Skatteverket. Dessa presenteras i bilaga 1. Skatteverket belyser dock att detta endast är 

rekommendationer och den riktiga avskrivningen skall alltid beräknas på nyttjandeperioden 

och kan således behövas skrivas av med en högre procentsats än vad riktlinjerna föreskriver. 

Broberg och Lundén (2011) skriver att det vanligaste är att företagen följer Skatteverkets 

rekommendationer och skriver av byggnader med deras presenterade procentsatser. 

2.2.3 Metoder för avskrivning 

Det finns flera olika metoder för att skriva av en tillgång. Holmström (2003) skriver i sin bok 

om linjär avskrivning, degressiv avskrivning och progressiv avskrivning som tre alternativ att 

skriva av en tillgång på. Linjär avskrivning är enligt Holmström (2003) den vanligaste 

metoden för att skriva av tillgångar. Broberg och Lundén (2011) skriver att linjär avskrivning 

innebär att företaget gör avskrivningar med lika stort belopp varje år, exempelvis tio procent 

av anskaffningsvärdet. Broberg och Lundén (2011) skriver också att företag utgår företaget 

ifrån tre faktorer när de beräknar den årliga avskrivningen: anskaffningsvärde, 

nyttjandeperiod och restvärde. Formeln för beräkning av den årliga avskrivningen blir då:  
𝐴𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣 ä𝑟𝑑𝑒−𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑁𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
 . 

Holmström (2003) skriver att en degressiv avskrivning är när ett företag gör stora 

avskrivningar i början av nyttjandeperioden för att sedan skriva av mindre belopp i slutet av 

nyttjandeperioden. Avskrivningarna som görs minskar lite varje år. Holmström (2003) 

nämner även kort att progressiv avskrivning är en metod där företaget i början av 

nyttjandeperioden skriver av små belopp för att mot slutet skriva av större belopp. 

Avskrivningarna är alltså tilltagande och blir därför större och större för varje år.  
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2.3 Komponentavskrivning 

2.3.1 Komponentavskrivningens grundprincip 

Komponentavskrivning baseras på att företag bryter ner anläggningstillgångar till 

komponenter (BFN, 2012). Det finns inga regler för hur många komponenter en byggnad 

skall bestå av men grundprincipen är som nämnts tidigare att en uppdelning ska ske om 

förbrukningen skiljer sig väsentligt åt mellan komponenterna (BFN, 2012). Detta är även vad 

Stárová och Čermáková (2010) skriver och definierar en komponent som en betydande del av 

tillgången med ett betydande värde och en livslängd som skiljer sig ifrån tillgången som 

helhet. En byggnad kan alltså ha fler eller färre komponenter än en annan byggnad beroende 

på vart företagen drar gränsen mellan betydande och inte betydande komponent.  

När det gäller momenten att bokföra den faktiska avskrivningen är teoretikerna Stárová och 

Čermáková (2010), Fastighetsägarna och SABO (2012), Jansson och Nordlund (2005), med 

flera överens om att avskrivningarna fortfarande skall ske systematisk över tillgångens 

nyttjandeperiod, precis som ÅRL idag föreskriver. Detta innebär alltså att varje komponent 

kommer att ha en anskaffningskostnad och en nyttjandeperiod och utifrån det räknas den 

årliga avskrivningen ut.  

2.3.2 Uppdelning i komponenter 

Nordlund, Pramhäll och Drefeldt (2013) skriver att uppgiften att ta fram vägledning till hur 

uppdelningen i komponenter skall göras blir ett arbete för branschorganisationer, som SABO 

och Fastighetsägarna, då BFN har valt att inte ge några specifika anvisningar. Kravet för att 

en del av byggnaden skall vara en komponent är enligt K3 att det är en betydande komponent 

och att komponenten har en väsentlig skillnad i nyttjandeperioden.  

Fastighetsägarna och SABO (2012) skriver att företagen utifrån definitionen i K3 fritt kan 

bestämma antalet komponenter. De har i deras riktlinjer identifierat nio olika typer av 

komponenter som kan användas som mall för indelningen: mark, markanläggning, byggnads- 

och markinventarier, stomme, tak, fasad, inre ytskikt, installationer och  

hyresgästanpassningar. De betonar dock att komponentindelningen påverkas av hur utbyte av 

komponenter eller delar av dem sker i företaget och att företagen därför är fria att lägga till 

eller ta bort komponenter ifall de önskar (Fastighetsägarna & SABO, 2012). Fastighetsägarna 

och SABO (2012) skriver att det är svårt att ge vägledning om hur uppdelningen skall göras 

eftersom det finns få bestämmelser om vad som är en betydande komponent i en 

förvaltningsfastighet.  

Efter att företagen delat upp fastigheterna i komponenter skall varje komponent tilldelas ett 

värde. Nordlund, Pramhäll och Drefeldt (2013) skriver att för de fastigheter som redan 

innehas vid övergången till komponentavskrivning kan företagen utgå ifrån underhållsplaner 

för att se vilket skick respektive komponent har och utefter det bestämma vilka värden de 

skall tilldelas. Det är också ett alternativ att besiktiga fastigheten och på så sätt ta fram den 

kvarvarande nyttjandeperioden på komponenterna. Wilkens (2012) skriver att det värde som 

skall delas mellan komponenterna vid övergången är det bokförda restvärdet vid tidpunkten 

för övergången. Det skall alltså inte uppstå någon skillnad i det bokförda värdet vid 

implementeringen av komponentavskrivning. Vidare skriver Nordlund, Pramhäll och Drefeldt 
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(2013) att i ett senare skede när komponentavskrivning är implementerat är det 

anskaffningskostnaden som skall fördelas på komponenterna. Nordlund (2004) skriver att 

detta ska ske genom att företagen ser till hur stor del av anskaffningskostnaden som utgörs av 

kostnaden för komponenten, till exempel kan stommen stå för 50% av byggnadens kostnad 

och fönster och dörrar för 5%. Nordlund (2004) skriver att det kommer att bli svårt att i 

praktiken få tag i ursprungskostnaden för en komponent, i dessa fall skall en uppskattning av 

kostnaden göras. Nordlund, Pramhäll och Drefeldt (2013) skriver att om byggnaden inte är en 

nyproduktion skall hänsyn även tas till vilken nyttjandeperiod respektive komponent har kvar 

vid förvärvet. Om till exempel stommen i en fastighet skall bytas inom 5 år bör denna post 

tillskrivas en mindre del av anskaffningskostnaden gentemot om stommen skulle vart nyligen 

utbytt. Varje komponent kommer alltså att ha ett eget värde beroende på hur stor del av 

anskaffningskostnaden den utgör med hänsyn till den kvarvarande nyttjandeperioden.   

2.3.3 Nyttjandeperioder 

Nordlund, Pramhäll och Drefeldt (2013) skriver också på ämnet om nyttjandeperioder att det 

inte bara är de tekniska egenskaperna som skall ligga till grund för bestämmandet av 

nyttjandeperioden. Hänsyn bör även tas till exempelvis det geografiska läget; en fastighet som 

ligger vid kusten bör ha en kortare nyttjandeperiod för komponenten där fasaden ingår än 

motsvarande byggnad som är belägen några mil in i landet (Nordlund, Pramhäll & Drefeldt, 

2013). Stárová och Čermáková (2010) utrycker en oro för att det redan i dagsläget är mycket 

svårt att beräkna, en med verkligheten överensstämmande nyttjandeperiod för fastigheten. De 

tror att eftersom företagen redan har problem kan komponentuppdelningen leda till att 

företagen blir än mindre noggranna vid bestämmandet av enskilda komponenters 

nyttjandeperioder. 

2.4 Effekter på årsredovisningen 

2.4.1 Balans- och resultaträkning 

Den del av balansräkningen som kommer att påverkas av valet av avskrivningsprincip är 

främst tillgångarnas och det egna kapitalets storlek (Lind & Bejrum, 2002). Lind och Bejrum 

(2002) skriver att med komponentansatsen reflekteras byggnadens standard i tillgångens 

bokförda värde på ett bättre sätt än tidigare och gör balansräkningens information mer 

tillförlitlig och jämförlig företag emellan. Idag tillämpas den prestandahöjande ansatsen som 

innebär att planerat underhåll, det vill säga komponentbyten,  kostnadsförs vid genomförandet 

(Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011). Vid direkt kostnadsföring av komponentutbyten 

förändras inte det bokförda värdet på tillgången förutom om åtgärden bedöms höja 

byggnadens  prestanda till den nivå som rådde vid anskaffningstidpunkten (Nordlund, 2010). 

Detta innebär att med den prestandahöjande ansatsen kan fastigheter som har samma standard 

ha olika nivåer på det bokförda värdet enbart på grund av skillnader i hur mycket av 

underhållet som har kostnadsförts (Lind & Bejrum, 2002).  

Komponentansatsen bedömer däremot prestandahöjningen jämfört med tillgångens skick 

precis innan åtgärden utfördes (Nordlund, 2010). Detta gör att en större andel av 

underhållsåtgärderna tas upp som tillgångar genom aktivering av kostnader (Lind & Bejrum, 
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2002) och leder till att det bokförda värdet blir en bättre indikator på vilken standard 

byggnaden faktiskt har (Hellberg, Nordlund & Pramhäll, 2011) 

Det principiella sambandet mellan underhållskostnader och avskrivningar under ett längre 

tidsperspektiv illustreras i figur 2 nedan. Figuren visar att desto större underhållskostnader 

som aktiveras, desto högre blir avskrivningskostnaderna i företaget och vice versa (Nordlund, 

2010).   

 

Figur 2: Samband mellan underhållskostnader och avskrivningar under längre tidsperioder 

(Nordlund, 2010, s. 13)  

Gränsdragningen mellan vad som klassas som investering och underhåll kommer vid 

införandet av komponentavskrivning att förflyttas åt höger i bilden vilket innebär minskade 

underhållskostnader (Jansson & Nordlund, 2005). Hellman, Nordlund och Pramhäll (2012)  

illustrerar med ett exempel som baseras på Hufvudstadens årsredovisning från 2010 vilka 

procentuella skillnader som uppstår i underhållskostnader  mellan komponentansatsen och 

den prestandahöjande ansatsen. Detta exempel återges i tabell 1 nedan.  

Tabell 1: Information om kostnadsfört underhåll respektive aktiverade investeringar i 

Hufvudstaden på koncern- respektive moderbolagsnivå. (Hellman, Nordlund & Pramhäll, 

2011, s. 50) 

Hufvudstaden 

2010(Mkr) 

Koncernen % av 

nettoomsättning 

Moderbolaget % av 

nettoomsättning 

• Nettoomsättning 1.321,0  790,7  

• Underhåll som 

kostnadsförs direkt över 

resultaträkningen 

28,4 2,1 % 172,1 21,8% 

•Investeringar i 

fastigheterna som har 

aktiverats 

357,7 27,1 % 108,4 13,7 % 

 

Hufvudstaden är ett börsnoterat bolag som redovisar enligt IFRS där koncernen använder sig 

av komponentansats medan moderbolaget redovisar efter den traditionella prestandahöjande 

ansatsen (Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011). Tabellen visar att komponentansatsen ger en 

mycket låg nivå på underhållskostnader jämfört med de investeringar som har aktiverats i 
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koncernen medan underhållskostnaderna procentuellt sett är högre än investeringarna för 

moderbolaget som tillämpar dagens prestandahöjande metod. En jämförelse mellan 

storleksordningen på kostnadsfört underhåll med 2,1 % i koncernen jämfört med 21,8 % i 

moderbolaget åskådliggör att det är stor skillnad mellan ansatserna.  

Lind och Bejrum (2002) skriver att valet av avskrivningsprincip påverkar företagets 

redovisade resultat;  ju fler underhållskostnader som aktiveras, desto mindre blir de 

redovisande kostnader som belastar resultaträkningen och resultatet blir därmed bättre. Vid 

komponentredovisning är det endast avskrivningar och de åtgärder som klassas som löpande 

underhåll och reparationer som ska ingå i årets resultat (Jansson & Nordlund, 2005). Till 

skillnad mot den prestandahöjande ansatsen kan planerat underhåll inte längre belasta 

resultatet. Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011) tar upp ett exempel för att illustrera 

skillnaden i resultatutveckling mellan komponentansatsen och den prestandahöjande metoden. 

Förutsättningarna som anges i tabell 2 nedan gäller för ett bostadshyreshus och bortser från 

skatteeffekter.  

Tabell 2: Förutsättningar för komponentavskrivningsexempel (Hellman, Nordlund & 

Pramhäll, 2011, s. 50) 

Ett nybyggt hyreshus anskaffas vid utgången av år 0 för 15000. Det antas generera hyresintäkter om 

1000 per år under de kommande 100 åren. Kostnaderna för drift och reparationer antas uppgå till 300 

respektive 50 per år.  

 Värde Andel  Nyttjandeperiod Avskrivning  

Komponent A 3.750 25 % 100 år 37,5 

Komponent B 9.750 65 % 50 år 195 

Komponent C 750 5 % 33,33 år 22,5 

Komponent D 750 5 % 16,67 år 45 

Summa 15.000 100 %  300 

 

Figur 3 visar resultat både före och efter avskrivningar. I det vänstra diagrammet skrivs hela 

byggnaden av som en enda tillgång enligt förutsättningarna ovan och både planerat och 

löpande underhåll samt reparationer kostnadsförs då de genomförs (prestandahöjande ansats). 

I diagrammet till höger har samma förutsättningar beräknats efter en komponentansats, det 

vill säga att byggnaden har delats upp i komponenter som skrivs av med olika 

nyttjandeperioder och kostnaden för varje byte av en sådan komponent aktiveras och skrivs 

sedan av på nytt (Hellman, Nordlund &Pramhäll, 2011).  



12 

 

Figur 3: Resultatutveckling med prestandahöjande ansats och komponentansats (Skala där de 

negativa värdena inte framgår) (Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011, s. 51) 

Resultatet både före och efter avskrivningar ligger på en jämn nivå i figur 3 på grund av 

aktiveringen av underhållskostnader. Problemet med den prestandahöjande ansatsen är att 

resultatet underskattas de år som planerat underhåll genomförs eftersom det kostnadsför direkt 

och leder till negativa resultat och överskattas övriga år (Hellman, Nordlund & Pramhäll, 

2011). Bruttoresultatet efter avskrivningar är 500 Tkr respektive 350 Tkr och differensen där 

emellan visar skillnaden i årliga avskrivningar mellan ansatserna. Under år med stora 

kostnader för planerat underhåll är resultatet däremot negativt. Detta anser Hellman, Nordlund 

och Pramhäll (2011) är vilseledande och ger en felaktig ekonomisk bild av företaget till dess 

intressenter.  

2.4.2 Nyckeltal och kassaflödesanalys 

Figur 3 visar även hur nivån på driftnettot varierar för båda ansatserna. Det finns ett antal 

olika definitioner av begreppet driftnetto vilket nyligen har skapat en debatt kring vad som 

faktiskt ingår (Nordlund, 2013). I detta arbetet används Borg, Bäckman och Palms (2011) 

definition av driftnetto som lyder:  

 Årligt överskott som står till förfogande för förräntning av totalt 

 fastighetskapital sedan för driften nödvändiga utbetalningar för drift och 

 underhåll dragits från bruttoinbetalningarna. Avskrivningen är ingen 

 utbetalning och ingår därför inte i utbetalningarna vid beräkning av driftnettot.

 (Borg, Bäckman & Palm, 2011, s 577).  

En enklare förklaring av begreppet är att driftnettot i grunden består av hyresintäkter med 

avdrag för kostnader för drift och underhåll. I driftkostnaderna ingår fastighetsskatt, 

tomträttsavgälder och den del av central administration som kan hänföras till 

fastighetsadministration (Nordlund, 2013). Beräknad hyra för ej uthyrda ytor ingår inte i 

hyresintäkterna (Nordlund, 2011). Sambandet åskådliggörs i figur 4 nedan:  
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Figur 4: Principiellt samband mellan hyra, drift och underhåll och driftnetto (Nordlund, 2010 

s.8 )   

Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011) skriver att driftnettot har en central roll och används 

som underlag för flera viktiga beslut och analyser såsom vid hyresförhandlingar, 

lönsamhetsanalyser och värdebedömningar. Diagrammen i figur 3 visar att nivån på 

driftnettot är samma under de år som inte har något planerat underhåll (investeringar) men att 

det påverkas kraftigt de år som det genomförs enligt den prestandahöjande ansatsen.  

Driftnetto ligger även till grund för ett antal olika nyckeltal (Nordlund, 2011). Ett centralt 

nyckeltal som påverkas är direktavkastning (Nordlund, 2012). Direktavkastningen blir lägre 

då en större andel kostnadsförs direkt mot resultaträkningen än om investeringar görs 

(Nordlund, 2012). Lind och Bejrum (2002) skriver att valet av avskrivningsansats även 

påverkar företagets soliditet. Soliditet är ett mått som visar företagets förmåga att överleva på 

lång sikt och det vanligaste måttet på soliditet är  
𝐸𝑔𝑒𝑡𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  + 73,7 % 𝑎𝑣  𝑜𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

(Hallgren, 1998). Ett högre redovisat värde på tillgångar och eget kapital leder till en ökad 

soliditet (Lind & Bejrum, 2002).   

I upprättandet av kassaflödesanalys studeras förändringar i balansräkningen med hjälp av 

resultaträkningen och en kassaflödesanalys syftar till att förklara förändringen av likvida 

medel under det gångna räkenskapsåret och skall med detta ge granskaren en bättre förståelse 

för kapitalbindningen (Hallgren, 2002). Jansson och Nordlund (2005) skriver att företags 

kassaflödesanalys kommer att påverkas av införandet av komponentavskrivning eftersom 

kassaflödet från den löpande verksamheten kommer att påverkas av omfördelningen av 

kostnader från underhåll till investering.  

 

2.5 Finansiell kommunikation och beslutsteori 

2.5.1 Årsredovisningens relation till beslutsteorier 

Finansiell kommunikation definieras av Schoonraad, Grobler och Gouws (2007) som 

skapandet och upprätthållandet av relationer mellan företaget och dess intressenter vilket 

uppnås genom ett utbyte av väsentlig information. Till väsentlig information räknas all 

information som kan påverka beslutsfattare (Thomasson et al., 2010) då denna används som 

beslutsunderlag för att kunna uppnå en optimal resursanvändning (Schoonraad, Grobler & 
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Gouws, 2007). Årsredovisningen är den främsta kommunikationskanalen för att nå ut till 

intressenterna med denna information (Thomasson et al., 2010).  

Kam (1990) anser att redovisning bör ses ur ett beslutsmässigt perspektiv för att garantera att 

informationen som framställs blir meningsfull och gör det möjligt att bedöma effekten av en 

redovisningsregel. Kopplingen mellan informationen som presenteras i redovisningen och ett 

slutgiltigt beslut hos företagets intressenter illustreras i figur 5 nedan (Kam, 1990). Pilarna 

indikerar vilken output som ges till nästa del i kedjan och Kam (1990) menar att man bör gå 

baklänges för att komma fram till vad som är relevant information. Det är i steg tre, 

användarens prognosmodell, som analysen sker för att försöka förutsäga företagets framtida 

ekonomi (Kam, 1990). 

 

 

 

 

Figur 5: Koppling mellan redovisningsteori och beslut hos användare (Översatt modell, Kam, 

1990, s. 49) 

Vilken typ av information som anses relevant och nödvändig kan variera över tiden då olika 

typer av beslutsmodeller är trendkänsliga och kräver olika data som grund (Hendriksen & van 

Breda, 1992). Även ny teknologi kan medföra en förändring i informationsbehovet hos 

intressenterna (Kam, 1990). Det är viktigt att ta hänsyn till att årsredovisningen endast 

redovisar historiska data och för att kunna göra bedömningar om framtiden krävs det att 

läsaren förutsätter kontinuitet i verksamheten och dess relationer (Ljung, Nilsson & Olsson, 

2007). Ljung, Nilsson och Olsson (2007) skriver att det dock är möjligt att göra kortsiktiga 

bedömningar då utvecklingen sällan går så snabbt att dessa blir inaktuella.  

Eftersom årsredovisningens främsta syfte är att ge relevant och trovärdig ekonomisk 

information till beslutsfattare och intressenter (Kam, 1990) är det av stor vikt att ta reda på hur 

användare av årsredovisningen går till väga vid beslutsfattande. Hendriksen och van Breda 

(1992) tar upp två synsätt för att förklara detta,  det normativa och den beskrivande ansatsen.   

2.5.2 Normativa ansatsen 

Den normativa ansatsen, normative accounting, bygger på ett rationellt resonemang om hur 

människor borde gå tillväga vid beslutsfattande och utgår vanligtvis från en ekonomisk 

modell (Jennings & Wattam, 1998). Utifrån modellen är det sedan möjligt att plocka ut vilken 

typ av information som förväntas efterfrågas (Hendriksen & van Breda, 1992). De olika 

modeller som finns att tillgå vid analyser som ligger till grund för beslutsfattande  är endast 

förenklingar och behandlar vanligtvis enbart en del av ett större problem (Hendriksen & van 

Breda, 1992). Dessa är förknippade med många antaganden och Hendriksen och van Breda 

(1992) tar till exempel upp att en del av modellerna inte tar hänsyn till risker av olika slag 

  Redovisningsteori 

  Enskilt 

redovisningssystem 

Användarens 

prognosmodell 

      Beslut hos   
     användare 
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men att även om risk tas med i beräkningen antas denna oftast vara konstant över tiden vilket 

sällan är fallet i verkligheten.  

2.5.3 Beskrivande ansatsen 

Den beskrivande ansatsen studerar hur verkligheten ser ut och hur människor tar beslut i olika 

situationer (Hendriksen & van Breda, 1992). Genom att studera hur information och data 

används som beslutsunderlag i verksamheten är det möjligt att få reda på vad som är mest 

användbart i praktiken (Deegan & Unerman, 2005). Synsättet kan delas upp i två grenar 

utifrån vilket perspektiv som används och ämnet kan utforskas antingen från företagets eller 

användarnas sida (Hendriksen & van Breda, 1992). Företagets perspektiv behandlar frågor om 

vilka redovisningsprinciper som ska användas och vilken, samt hur mycket, information som 

de väljer redovisa (Hendriksen & van Breda, 1992). Användarnas perspektiv, behavioural 

accounting, studerar skillnader i hur individer behandlar väsentlig information och dess 

påverkan på beslutsfattande (Hendriksen & van Breda, 1992).  

Enligt Jennings och Wattam (1998) påverkas beslutsprocessen och valet av beslut av tidigare 

erfarenheter. Detta innebär att människor tar liknande beslut på samma sätt som de gjort 

tidigare ifall situationen påminner om något de varit med om tidigare (Jennings & Wattam, 

1998). Detta säger emot antagandet i den normativa teorin om att människan är rationell i 

varje beslutssituation då människor tenderar att sträva mot gamla vanor (Jennings & Wattam, 

1998). Även Hendriksen och van Breda (1992) tar upp ett motargument till 

rationalitetsantagandet då de skriver att människor tenderar att lägga mer vikt åt färska 

händelser även om det inte är sannolikt att dessa är representativa på lång sikt. 

Ur redovisningssynpunkt är det relevant att studera vilken information som används i 

beslutsprocesser samt hur den används; används den inte alls kan den inte sägas uppfylla 

väsentlighetskravet och bör därmed inte redovisas (Deegan & Unerman, 2005). Stora 

mängder oväsentlig information kommer att belasta redovisningen och göra den mer svårläst 

genom att dölja de fakta och samband som den var tänkt att förmedla (Thomasson et al., 

2010). Hendriksen och  van Breda (1992) skriver att människor har en begränsad förmåga när 

det gäller att behandla information; det är enbart upp till en viss gräns som utökad information 

ger ett bättre beslutsunderlag. Vart gränsen går varierar från individ till individ men passeras 

den inträder något som kallas information overload och får en negativ inverkan på 

beslutsfattandet (Hendriksen & van Breda, 1992).  

Det som är gemensamt med den normativa ansatsen är att människor vill förenkla 

verkligheten och göra den mindre komplex och hanterbar. Detta görs genom att använda olika 

typer av tumregler (Deegan & Unerman, 2005). Exempel på en sådan tumregel är anchoring 

som innebär att människor gör en inledande uppskattning eller bedömning med hjälp av delar 

av informationen eller historiska data (Deegan & Unerman, 2005). Denna används som 

grunddata vilken justeras med hjälp av andra informationskällor som kompletterar eller är mer 

aktuella (Deegan & Unerman, 2005). Ett exempel kan vara att vid en fastighetsvärdering utgå 

från anskaffningskostnaden och sedan justera mot nya ekonomiska förutsättningar i 

omgivningen (Hendriksen & van Breda, 1992). 
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Hendriksen och van Breda (1992) betonar även vikten av att vara konsekvent i valet av 

redovisningsprincip då intressenter är konsekventa i sitt användande av data. Vid 

redovisningstekniska förändringar finns det en risk att informationen leder till felaktiga 

bedömningar då intressenterna inte har tagit till sig innebörden av redovisningsförändringen 

fullt ut (Hendriksen & van Breda, 1992). Intressenter anpassar sig med tiden till det nya 

redovisningssättet men under övergångsperioden finns det stor risk för feltolkningar 

(Hendriksen & van Breda, 1992).  

 

2. 6 Teorisammanfattning 

 

Figur 6: Teorimodell (egen modell) 

Bokföringsnämnden släppte under 2012 ett nytt regelverk för årsredovisning och 

koncernredovisning, K3, vilken kommer att börja gälla för räkenskapsår som påbörjas senast 

den 31 december 2013. En av de stora nyheterna i K3 är att företag nu måste börja att tillämpa 

komponentavskrivning på materiella anläggningstillgångar. Riktlinjer för övergångsarbetet 

och hur reglerna ska tolkas rent praktiskt har tagits fram av PwC (Clemedtson, 2012) samt 

Fastighetsägarna och SABO (2012).  

Fastigheter räknas till materiella anläggningstillgångar och har idag normalt sett en lång 

avskrivningstid då hela byggnaden skrivs av som en enhet (Broberg & Lundén, 2011). Det 

finns olika metoder  för avskrivning, såsom linjär, degressiv och progressiv metod, och vid 

valet av vilken som ska användas  måste hänsyn tas till nyttoförbrukningen av tillgången för 

att ge en rättvisande bild (Holmström, 2003). Komponentavskrivning kommer att ersätta den 

idag mycket vanliga linjära avskrivningsmetod på hela byggnader (Holmström, 2003). Det 

innebär ett arbete för företagen med att dela upp byggnader och andra anläggningstillgångar i 

komponenter och sedan individuellt bestämma nyttjandeperioder och värdera var och en av 

dessa (Nordlund, Pramhäll & Drefeldt, 2013).  

Införandet av komponentredovisning påverkar årsredovisningen genom en utökad aktivering 

av de underhållsåtgärder som tidigare kostnadsförts direkt (Jansson & Nordlund, 2005). Den 

största skillnaden förväntas bli ett jämnare resultat över åren och bättre jämförbarhet mellan 
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företagen. Även en omfördelning i kassaflödesanalysen samt vissa nyckeltal såsom driftnetto, 

avkastning och soliditet kommer att påverkas.  

Årsredovisningens främsta syfte är att bidra med information till företagets intressenter som 

kan användas som beslutsunderlag för olika interna och externa beslut (Kam, 1990). Reglerna 

om komponentavskrivning infördes med argumentet att det kommer att ge en väsentligt 

förbättrad redovisning jämfört med dagens praxis (Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011). Ur 

ett användarperspektiv är det intressant att studera hur användarna går till väga i 

beslutsprocessen, den normativa och beskrivande ansatsen används för att försöka förklara 

detta. Den normativa ansatsen använder främst olika modeller för att utreda hur människor 

borde gå till väga vid beslutsfattande och förutsätter att individer är rationella (Jennings & 

Wattam, 1998). Den beskrivande ansatsen visar istället hur individer använder information 

som underlag då de fattar beslut i praktiken (Deegan & Unerman, 2005). Beslutsprocessen 

kan inte alls sägas vara rationell enlig den sistnämnda ansatsen då det har visat sig att 

individer kan basera sina beslut på tidigare erfarenheter (Jennings & Wattam, 1998), aktuella 

händelser som inte speglar framtiden och olika tumregler (Hendriksen & van Breda, 1992). 

Det har även visat sig att för mycket redovisad information har en negativ effekt på 

beslutsfattandet och att hänsyn inte tas till redovisningstekniska förändringar fullt ut vid 

övergången (Hendriksen & van Breda, 1992).  
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3. Metod 

I metodkapitlet beskrivs metodiken för uppsatsen gällande strategi och val av 

undersökningsmetod. Vidare argumenteras för utförandet av datainsamling följt av urval, 

validitet och reliabilitet. Slutligen beskrivs operationaliseringen för undersökningen. 

3.1 Metodstrategi 

Vår undersökning har utförts efter en deduktiv strategi där vi först läste på och sökte 

information om ämnet för att vid en intervju kunna ställa relevanta frågor och på så sätt nå ett 

bra resultat vilket är vad deduktiv strategi går ut på. Deduktiv strategi innebär att 

undersökningen inleds med teoretiska antaganden och insamlingen av empiri görs sedan för 

att testa dessa antaganden; undersökningen sägs gå från teori till empiri (Jacobsen, 2002). 

Risken med att använda en deduktiv ansats är att viktig information kan begränsas eller sållas 

bort eftersom den inte passar in i de valda teorierna (Jacobsen, 2002).  

3.2 Litteratursökning och källkritik 

Litteratursökning har främst skett i Högskolan i Halmstads bibliotekskatalog och databaser. 

Vi har också använt oss av olika organisationers hemsidor, såsom BFN och Fastighetsägarna 

för att hämta information om K3 och dess tolkningar.  

Eftersom nyheten om komponentavskrivningens införande är lokalt för Sverige har vi även 

sökt debattartiklar och information i branschorganisationen för revisorer och rådgivares, 

FAR:s (Föreningen Auktoriserade Revisorer), tidskrift Balans för att få olika vinklingar av 

ämnet som böcker och utländska artiklar ej kan ge. Vi är medvetna om att dessa kan anses 

vara mindre trovärdiga då de ej är vetenskapligt granskade och har tagit hänsyn till detta i vårt 

arbete. Gemensamt för artiklarna är att de är skrivna av Bo Nordlund som får anses vara en 

expert inom ämnet i Sverige. Han är teknologie doktor och verksam vid KTH och Karlstad 

universitet och har tidigare  blivit publicerad i vetenskapliga tidskrifter. Vi anser därför att det 

gör honom till en trovärdig källa.  

De vetenskapliga artiklar som vi funnit anser vi vara relevanta även om de handlar om 

komponentavskrivning enligt IFRS eftersom effekterna av komponentavskrivning är 

desamma samt att K3 bygger på IFRS. Något som vi dock har tagit hänsyn till vid 

artikelgranskningen är skatteeffekter som skiljer mellan olika länder.  

3.3 Val av undersökningsmetod 

Det två huvudsakliga undersökningsmetoderna som finns är kvalitativ och kvantitativ ansats 

och vi har i vår undersökning använt oss av båda metoderna. Valet av vilken ansats som ska 

användas bör enligt Jacobsen (2002) baseras på undersökningens problemställning och för att 

kunna besvara vår fråga och uppfylla vårt syfte krävs att båda metoderna används.  

Vi har utfört en kvantitativ dokumentgranskning av finansiella rapporter i form av 

årsredovisning samt hyreskalkyler. Kvantitativa data består enligt Jacobsen (2002) av siffror; i 

ekonomiska sammanhang främst av storleksmått och finansiella medel vilket är vad vi 

kommer att granska.  
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Den kvantitativa granskningen har kompletterats med kvalitativa undersökningsmetoder i 

form av intervjuer. Kvalitativ undersökningsmetod utmärks av närhet till det som studeras och 

lämpar sig att användas då det är få enheter som studeras på djupet, så kallad intensiv 

uppläggning (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) bör metoden även användas då 

problemställningen är oklar och undersökningen önskar bringa större klarhet i ett ämne som 

fortfarande är oklart. Båda dessa kriterier anser vi uppfylls i vår undersökning.  En fördel med 

den kvalitativa metoden är att datainsamlingen är mer flexibel än i den kvantitativa och går att 

anpassa till ändrade förhållanden samt att empirin som samlas in innehåller många nyanser 

(Jacobsen, 2002). En nackdel med metoden är däremot risken för empiripåverkan eller 

misstolkningar vid datainsamlingstillfället genom undersökningseffekter samt att 

informationen som erhålls riskerar att bli för komplex (Jacobsen, 2002).  

Undersökningen har genomförts som en fallstudie som är en speciell typ av intensiv 

uppläggning där endast en enhet undersöks (Jacobsen, 2002). Vid fallstudier undersöks en 

speciell företeelse som är avgränsad i tid och rum för att kunna få en djupare förståelse för 

situationen (Merriam, 1994). I vårt fall är undersökningen avgränsad till fastighetsföretaget 

Falkenbergs Bostads AB, FaBo, som kommer att tillämpa K3. 

3.4 Datainsamling 

Kvantitativa data har utvunnits ur FaBo:s årsredovisning för 2012 samt utdrag från deras 

affärssystem i form av en hyreskalkyl. Uppgifterna som har erhållits redovisas i 

empirikapitlet.  

De kvalitativa datainsamlingsmetoder som använts i denna undersökning är intervjuer. Vi 

valde att utföra semistrukturerade intervjuer som tillät följdfrågor och inte har en fast 

ordningsföljd. Merriam (1994) skriver att fördelen med en delvis strukturerad intervju är att 

det är möjligt för samtalet att utvecklas naturligt därmed få in nya tankar. Samtidigt finns en 

kontroll från intervjuarens sida över att den data som samlas in är relevant för undersökningen 

genom att i förväg ha bestämt vad intervjun ska koncentreras på (Jacobsen, 2002).  

Intervjuerna har genomförts i ett konferensrum på FaBo:s huvudkontor samt på telefon. En 

personlig intervju ger en chans att observera kroppsspråk och reaktioner hos respondenten och 

anpassa frågorna därefter för att inte göra denne obekväm och på så sätt försämra 

informationen som avges. Jacobsen (2002) skriver att det dock kan uppstå intervjuareffekter 

som gör att respondenten beter sig annorlunda eller försöker att ge den information som denne 

tror att intervjuaren vill höra. I vårt fall anses inte intervjuareffekten bli stor då ämnet är 

relativt okänsligt och inte bör göra någon obekväm. Telefonintervju genomfördes av 

geografiska skäl med företagets styrelseledamot och en representant från 

Hyresgästföreningen. Telefonintervju bör enligt Jacobsen (2002) användas av resurs- eller 

kostnadsmässiga skäl vilket förelåg i vårt fall. Fördelen är att metoden minskar eventuella 

intervjuareffekter (Jacobsen, 2002). Intervjuguiderna bifogas i bilaga 2 och 3. 

3.5 Urval 

Urvalet av respondenter har skett målinriktat efter vilka som kan tänkas lämna relevant och 

korrekt information för vår problemställning. Målinriktat urval görs då forskaren vill få ut så 
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mycket information som möjligt ur respondenten (Merriam, 1994). Intervjuer har därför förts 

med de nyckelpersoner i företaget som arbetar med ekonomin dagligen. De har god kunskap 

och förväntas kunna lämna trovärdig information. Vi har även intervjuat några av företagets 

intressenter för att få en extern uppfattning om informationsskillnaden före och efter 

komponentavskrivningens införande. De externa intressenterna identifierades av företaget vid 

en intervju. Jacobsen (2002) skriver att en bedömning av källans lämplighet och trovärdighet 

alltid måste göras vid denna typ av urval. Vi anser att alla respondenter är mycket trovärdiga 

då de innehar hög kunskap och viktiga positioner. Det ligger även i deras intresse att lämna 

korrekt information för att kunna dra nytta av de resultat som undersökningen presenterar. Av 

praktiska skäl har vi även gjort en geografisk avgränsning vid val av företag att undersöka.  

I den kvantitativa undersökningen har vi granskat företagets årsredovisning och hyreskalkyl 

för en av deras fastigheter. Merriam (1994) skriver att urvalet av dokument bör göras efter 

dess relevans till undersökningens problem och att källan alltid måste bedömas kritiskt. 

Kvaliteten bedöms främst efter författarens kunskap inom området och ifall det kan finnas 

något eget intresse i att vinkla informationen som framställts (Jacobsen, 2002). Kvaliteten 

bedöms vara god och då vi har fört intervjuer med de personer som har producerat 

dokumenten fanns det en chans att klargöra eventuella frågor som uppstod vid tolkningen av 

dem. Årsredovisningen är granskad av en utomstående revisor vilket ger trovärdighet till den 

information som presenteras där.  

Urvalet av enheter för den kvantitativa analysen har utförts genom ett slumpmässigt urval då 

det inte är möjligt att undersöka hela populationen. Slumpmässigt urval är en typ av 

sannolikhetsurval där en enhet slumpmässigt tas fram ur en population (Jacobsen, 2002). 

FaBo:s fastighetsbestånd består av 92 stycken fastigheter vilka reducerades ner till tio stycken 

genom att vi ställde upp kriteriet att fastigheten används främst för bostadsändamål samt hade 

ett anskaffningsvärde på minst 25 miljoner kronor. Vi ville genom dessa kriterier få ett bättre 

underlag att basera vår empirikalkyl på då skillnaden blir tydligare och det finns mer 

information att arbeta med för dessa. En fastighet valdes sedan slumpmässigt från dessa tio.  

3.6 Validitet och reliabilitet 

En undersökning måste vara utförd på ett giltigt och tillförlitlig sätt för att resultatet ska kunna 

styrkas rent vetenskapligt (Merriam, 1994). För att utvärdera detta används begreppen 

validitet, som behandlar undersökningens giltighet och relevans, och reliabilitet som berör 

tillförlitlighet och trovärdighet (Jacobsen, 2002).  

Validiteten försäkrar att "vi faktiskt mäter det som vi önskar mäta" (Jacobsen, 2002, s. 21) 

och kan delas in i två delar; intern och extern validitet. Vår studie erhåller hög intern validitet 

då vi väljer en kvalitativ undersökning i form utav en intervju utan ledande frågor. Vi valde 

att genomföra intervjuer med personer i höga befattningar och med stor insikt i företaget.  

Intern validitet beskriver ifall insamlingen av empiri verkligen mäter det som önskas samt hur 

väl undersökningens resultat kan appliceras på verkligheten (Merriam, 1994). Vi har 

genomfört en fallstudie och den interna validiteten är normalt sett hög i kvalitativa fallstudier 

enligt Merriam (1994). Genom vårt genomförande av den kvalitativa ansatsen begränsas 
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respondenten inte i de svar som denne kan ge vilket  enligt Jacobsen (2002) gör att 

respondenten kan lämna relevant information och en förståelse för situationen kan erhållas .  

Vi kompletterar också den kvalitativa undersökningen med en kvantitativ undersökning av 

årsredovisning och hyreskalkyl, vilket enligt Jacobsen (2002) stärker både den interna och 

externa validiteten. Ett sätt att stärka den interna validiteten enligt Merriam (1994) är att 

kontrollera sina egna tolkningar av empirin med respondenterna, något som vi har haft 

möjlighet att göra.   

Vi anser att FaBo är ett representativt företag ibland de fastighetsbolag som tillämpar K3, 

vilket ger en viss extern validitet. Extern validitet handlar om i vilken utsträckning som 

resultaten går att generalisera (Merriam, 1994) och ifall de går att överföra till andra 

sammanhang (Jacobsen, 2002). Ett krav för att detta ska kunna göras är enligt Jacobsen 

(2002) att den studerade enheten ska vara representativ för det sammanhang till vilket det 

överförs. Eftersom vi har genomfört en fallstudie minskar den externa validiteten då det blir 

svårare att generalisera resultatet enligt Jacobsen (2002). Merriam (1994) skriver att extern 

validitet även kan betraktas ur användarnas synvinkel och att generaliseringen i det fallet är 

upp till läsaren då denne själv avgör ifall resultatet kan tillämpas på en situation.  

Vi anser att kombinationen av kvalitativ och kvantitativ metod bidrar till reliabiliteten. 

Reliabiliteten ger svar på ifall undersökningen kan upprepas med samma resultat och i vilken 

utsträckning (Merriam, 1994). Undersökningen måste vara tillförlitlig och utförd på ett sätt 

som gör den trovärdig (Jacobsen, 2002). Genom att försöka hålla intervjufrågor öppna 

försökte vi att inte påverka svarande att lämna vinklade eller återhållna svar. Vad det gäller 

den kvantitativa undersökningen anser vi att årsredovisningen och fastighetens interna 

hyreskalkyl ger tillförlitlighet då den passar mycket bra för att undersöka problemställningen. 

Fallstudier ger en hög intern validitet (Jacobsen, 2002) och en hög intern validitet stärker 

reliabiliteten, liksom en detaljbeskrivning av genomförandet och hur resultatet har nåtts 

(Merriam, 1994).  

3.7 Operationalisering 

 

Figur 7: Operationaliseringsmodell (egen modell) 
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Operationaliseringsmodellen i figur 7 syftar till att förklara hur operationaliseringen för 

undersökningen gått till. I dagsläget ses hela fastigheten som en enda enhet som skrivs av som 

en helhet men genom att implementera komponentavskrivning enligt K3 inträffar en 

förändring som innebär att olika faktorer kommer att ändras eller appliceras på enheten. Dessa 

är en uppdelning av komponentenheter och bestämmande av egna nyttjandeperioder för 

komponenter av betydande värde. Genom att ändra dessa förutsättningar har vi undersökt vad 

det får för effekter på årsredovisningen och finansiella beslut. 

3.7.1 Kvantitativ undersökning 

Det har inte varit möjligt att undersöka eller applicera komponentavskrivning på hela FaBo:s 

fastighetsbestånd. Vi har istället upprättat ett modellhus som baseras på uppgifter från en av 

deras fastigheter. Vi har utefter de uppgifter som har varit tillgängliga upprättat olika typer av 

finansiell information såsom förenklad balansräkning, kostnadsredovisning och driftnetto. 

Uppgifterna har tillämpats i två scenarion; en med dagens avskrivningsmetod och en med 

komponentavskrivningsmetoden. Genom att använda samma underlag för båda beräkningarna 

är det sedan möjligt att jämföra skillnader mellan metoderna och dess effekter på 

årsredovisningen.  

3.7.2 Kvalitativ intervju 

Vi har sammanställt olika intervjuguider beroende på vilken typ av respondent som intervjuas. 

Dessa återfinns i bilaga 2 och 3.  Vår intervju med nyckelpersoner i FaBo kommer att vara 

central och genomsyra alla delar av analysen medan intervjuerna med de huvudsakliga 

intressenter som de identifierar begränsas till att röra beslutsfattande. Intervjuguiderna 

behandlar tillsammans de olika kategorier  som kommer att ligga till grund för vår analys;  K3 

och finansiell rapportering samt beslut och information. Kategoriseringen baseras på vår 

problemformulering och de teorier som beskrivits i den teoretiska referensramen. Enligt 

Jacobsen (2002) bör en intervjuguide vara uppdelat i ämnen för att garantera att undersökaren 

erhåller önskad  information. Begreppen som vi har valt är centrala för undersökningen och 

belyser problemställningens olika vinklar. Genom att kategorisera intervjuerna på detta sätt 

hoppas vi få fram den information som krävs för att kunna besvara vår problemställning på ett 

tillfredsställande sätt. 

Kategorin K3 och finansiell rapportering återfinns i första delen av vårt syfte som är att 

beskriva vilken effekt som komponentavskrivning får på företagets årsredovisning. Vi ville ta 

reda på hur det ser ut i företaget idag, vilka nyckeltal som de anser vara viktiga samt deras 

tankar om komponentavskrivningens införande. Vid analysen kommer svaren att integreras 

med resultatet från den kvantitativa undersökningen.  

Den andra kategorin, beslut och information, behandlar andra delen av vårt syfte som är att 

förklara effekterna av förändringen ur ett användarperspektiv. Vi ville undersöka hur 

intressenterna tar beslut idag och vilken information som används som underlag. Genom att ta 

reda på vad intressenterna anser är väsentligt och ifall de gynnas av de beskrivna 

förändringarna hoppades vi kunna avgöra ifall komponentavskrivning ger ett mervärde till 

företagets intressenter. 
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4. Empiri 

Kapitlet börjar med en presentation av fallföretaget som inkluderar dess relation till K3 samt 

hur avskrivningar sker idag. Vidare redovisas ekonomisk data för fastigheten Växthuset 18. 

Kapitlet avslutas med en intervjusammanställning angående finansiell kommunikation och 

beslutsfattande.  

4.1 Beskrivning av FaBo och dess relation till K3 

Falkenbergs Bostads AB, FaBo, är ett allmännyttigt bostadsbolag i Falkenbergs kommun som 

kommer att omfattas av K3-regelverket. De har i genomsnitt 90 anställda, nettoomsättningen 

är 251 142 tkr och balansomslutningen är 1 453 091 tkr. Deras fastighetsbestånd är varierat 

och består av 2634 bostäder fördelade på 92 fastigheter (2012). I dagsläget görs linjära 

avskrivningar på dessa enligt Skatteverkets rekommendationer (se bilaga 1). Detta innebär en 

avskrivningstid på 50 år för deras bostadshyreshus. Värdet på de materiella 

anläggningstillgångarna byggnader och mark uppgick under 2012 till 1 355 931 tkr 

avskrivningsbeloppet var 38 139 tkr.  

4.2 Modellhus med de båda ansatserna 

 

4.2.1 Förutsättningar Modellhus 

Fastigheten som vi kommer att använda oss av i denna undersökning är Växthuset 18 

(höghusen), internt refererad till som Hertigs gård, etapp 3. Närmare bestämt är det 2 av de 

fyra höghusen som vi fokuserar på då redovisningen är uppdelad på detta sätt. När vi nedan 

refererar till Växthuset 18 menar vi alltså två av byggnaderna på fastigheten. Växthuset 18 har 

en anskaffningskostnad på 78 506 250 kr (mark ej inkluderat) och färdigställdes 2009. 

Växthuset 18 innehåller 54 stycken lägenheter i varierande storlek från 1 rok till 4 rok. De 

driftkostnader som byggnaden har presenteras i tabell 3 nedan: 

Tabell 3: Driftkostnader för Växthuset 18 (personlig kommunikation, 25 april, 2013) 

Driftkostnader 

Företagsgem. Kr/m2 Totalt kr 

Administration 15,0 57 744 

Försäkringar 3,0 11 549 

Hyresförluster 5,0 19 248 

Hg-Föreningen 5,0 19 248 

Summa Företagsgem. 28,0 107 789 

   

Underhåll Kr/m2 Totalt kr 

Planerat underhåll 65,0 250 224 

Lgh. Underhåll 35,0 173 232 

Summa Underhåll 110,0 423 456 
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Fastighetskostnader Kr/m2 Totalt kr 

Fastighetsskötsel 20,0 76 992 

Reparation 30,0 115 488 

Vatten 28,0 107 789 

El 20,0 76 992 

Ofördelat 12,0 46 195 

Soppor 12,0 46 195 

Uppvärmning 10,0 38 496 

Summa Fastighetskostnader 132,0 508 147 

Kostnaderna som redovisas i tabellen är schablonkostnader och inte de faktiska kostnaderna 

som kostnadsförs. Den del av driftkostnaderna som komponentavskrivning är tänkt att 

påverka är underhållsposten. Alla poster utom underhåll antas uppgå till de ovan nämnda 

beloppen. Underhållsposten uppgår istället till 173 tkr årligen. Detta är den delen av 

underhållet som kommer att kostnadsföras direkt oavsett vilken metod som används. År 17, 

33 och 34 kommer det att ske större planerat underhåll på byggnaden som var och en uppgår 

till en engångssumma på 3 925 tkr.  

Hyresintäkterna för Växthuset 18 är 5 012 tkr och fastighetsskatten uppgår till 32 tkr per år.  

I nedanstående exempel antas både inflation och hyresökning vara noll för att göra det mer 

jämförbart samt försöka isolera komponentuppdelningens inverkan på informationen.  

4.2.2 Modell enligt nuvarande metod 

I hyreskalkylen angavs även fördelningen av totalt kapital för fastigheten och informationen 

har sammanfattats i förenklad balansräkning i tabell 4 nedan där endast de större posterna 

ingår. Ingen värdestegring antas i kalkylen.  

Tabell 4: Förenklad balansräkning för Växthuset 18 år 2012 utan komponentansats (egen 

tabell) 

Tillgångar Skulder och eget kapital 

Anläggningstillgångar  Eget kapital  6 280 500 

- mark  5 015 000 Främmande kapital 77 240 750 

- byggnader 78 506 250   

Summa  83 521 250 Summa 83 521 250 

 

Utifrån tabellen har soliditeten för fastigheten beräknats och denna uppgick då till 7,5 %. Det 

har dock inte redovisats några obeskattade reserver så dessa har ej kunnat tas med i 

soliditetsberäkningen.   

En mer långtgående undersökning som sträcker sig över flera år har gjorts för de kostnader 

som belastar rörelseresultatet. Det är endast dessa som kommer att ändras vid övergången då 

de finansiella kostnaderna och skattesatsen inte påverkas av införandet av 

komponentavskrivning. 
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Den årliga avskrivningen idag uppgår till 1 570 tkr. Detta är baserat på en linjär avskrivning 

med 50 år nyttjandeperiod. Avskrivningen tillsammans med de tidigare presenterade 

driftkostnaderna ger oss följande kostnad för Växthuset 18 (alla siffror i tkr). 

Tabell 5: Driftkostnader utan komponentavskrivning år 1-12 (egen tabell) 

 

Tabell 6: Driftkostnader utan komponentavskrivning år 13-24 (egen tabell) 

ÅR 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Företags gem. 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Fastighetskostnader 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 

Underhåll 173 173 173 173 4098 173 173 173 173 173 173 173 

Avskrivning 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 

Totalt 2359 2359 2359 2359 6284 2359 2359 2359 2359 2359 2359 2359 

 

Tabell 7: Driftkostnader utan komponentavskrivning år 25-36 (egen tabell) 

ÅR 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Företags gem. 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Fastighetskostnader 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 

Underhåll 173 173 173 173 173 173 173 173 4098 4098 173 173 

Avskrivning 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 

Totalt 2359 2359 2359 2359 2359 2359 2359 2359 6284 6284 2359 2359 

 

Tabell 5-7 ovan visar kostnaden för drift och underhåll tillsammans med avskrivningen för 36 

år av byggnaden. Det som vi ser är att underhållet som kostnadsförs konstant varje år uppgår 

till 173 tkr. Större underhållsposter ligger däremot på år 17, 33 och 34. Dessa är år då stora 

underhållsåtgärder vidtogs för byggnaden. 

Dessa kostnader ligger till grund för nyckeltalet driftnetto; driftkostnaderna ovan samt 

fastighetsskatt (32 tkr) subtraheras från hyresintäkterna (5 012 tkr). Avskrivningar ingår dock 

inte i driftnettot. Driftnettot uppgår till 4 191 tkr under alla år förutom år 17, 33 och 34 då det 

istället blir 266 tkr.  

FaBo använder driftnettot till att räkna ut ett av deras viktigaste nyckeltal, nämligen 

avkastningen. Denna fås genom att dividera driftnettot med totalt kapital. Avkastningen blir 

således 5,02 % för samtliga år utom 17, 33 och 34 då det uppgår till 0,32 %.  

 

ÅR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Företags gem. 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Fastighetskostnader 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 

Underhåll 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 

Avskrivning 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 

Totalt 2359 2359 2359 2359 2359 2359 2359 2359 2359 2359 2359 2359 
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FaBo delar in sin kassaflödesanalys i tre olika delar; den löpande verksamheten, 

investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. För det löpande kassaflödet utgör 

avskrivningar 38 291 tkr av det totala beloppet 64 113 tkr enligt FaBo:s årsredovisning för 

2012.  

4.2.3 Modell med komponentansats 

Eftersom byggnaden idag inte är uppdelad i komponenter och detta skulle kräva en besiktning 

av fastigheten vilket vi inte haft möjlighet att genomföra baseras komponentuppdelningen på 

den modell Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011) presenterar. Det är en förenklad 

komponentuppdelning som ser ut enligt följande: 

Tabell 8: Förutsättningar för komponentavskrivning (Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011) 

Komponent Nyttjandeperiod (år) Andelstal (procent) 

A 50 65% 

B 60 25% 

C 33 5% 

D 17 5% 

 

Applicerar vi sedan anskaffningskostnaden (78 506 250) på dessa komponenter får vi följande 

uppdelning som redovisas i tabell 9 nedan: 

Tabell 9: Komponentuppdelning med anskaffningskostnader (egen tabell) 

Komponent Nyttjandeperiod (år) Anskaffningskostnad (tkr) Årlig Avskrivning(tkr) 

A 50 51 029 1 021 

B 60 19 627 327 

C 33 3 925 119 

D 17 3 925 231 

 

Ovanstående tabell ger oss en årlig avskrivning på 1 698 tkr per år. Balansräkningen får då 

istället fördelningen enligt tabell 10 nedan:  

Tabell 10:  Förenklad balansräkning för Växthusen 18 med komponentansats (egen tabell) 

Tillgångar Skulder och eget kapital 

Anläggningstillgång   Eget kapital  6 359 006 

- mark  5 015 000 Främmande kapital 77 162 244 

- byggnader 78 506 250   

Summa  83 521 250 Summa 83 521 250 

 

De nya beloppen erhölls genom att använda samma beräkningssätt som FaBo använde i 

hyreskalkylen. Där redovisas främmande kapital för år 2011 som var 78 810 875 och därifrån 

drogs avskrivningarna av för att få nivån på främmande kapital för år 2012. Genom att  
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ändra avskrivningarna till nya beloppet som framräknats (1 698 tkr) har nivåerna på eget och 

främmande kapital för komponentansatsen räknats ut på motsvarande sätt. Soliditeten är nu 

7,6 %.  

Kostnader som belastar rörelseresultatet presenteras på motsvarande sätt som ovan för 36 år 

framåt. Avskrivningen tillsammans med de tidigare presenterade driftkostnaderna ger oss 

följande kostnad för Växthusen (alla siffror i tkr). 

Tabell 11: Driftkostnader med  komponentavskrivning år 1-12 (egen tabell) 

ÅR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Företags gem. 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Fastighetskostnader 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 

Underhåll direkt 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 

Avskrivning 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 

Totalt 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 

 

Tabell 12: Driftkostnader med  komponentavskrivning år 13-24 (egen tabell) 

ÅR 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Företags gem. 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Fastighetskostnader 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 

Underhåll direkt 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 

Avskrivning 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 

Totalt 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 

 

Tabell 13: Driftkostnader med  komponentavskrivning år 25-36 (egen tabell) 

ÅR 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Företags gem. 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Fastighetskostnader 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 

Underhåll direkt 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 

Avskrivning 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 1698 

Totalt 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 

 

Ovan ser vi tabeller för kostnaderna på 36 år på byggnaden där kostnaden är konstant för 

varje år. Vi ser också att en stor del av underhållet är borttaget. Det har istället lagts som tre 

stycken investeringar i komponenter, den första år 17 då komponent D byts ut den andra år 33 

då komponent C byts ut och den tredje år 34 när komponent D byts ut igen. 

Driftnettot har också omarbetats enligt komponentmetodens förutsättningar och uppgår till  

4 191 tkr varje år. Avkastningen blir till följd av detta även den konstant och uppgår till  

5,02 % . 

När det gäller kassaflödet har finansieringsverksamheten inga poster som påverkas vid 

införande av komponentavskrivning men det har däremot den löpande verksamheten och 
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investeringsverksamheten. Avskrivningar av anläggningstillgångar återfinns i den 

förstnämnda genom posten justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. I 

investeringsverksamheten påverkas främst posten investeringar i materiella 

anläggningstillgångar. Som nämnts ovan kommer avskrivningarna att öka vid införandet av 

komponentavskrivning för Växthuset 18 och med dem även det löpande kassaflödet.  

4.3 Finansiell kommunikation och inverkan på beslut 

Här redovisas intressenternas ståndpunkter angående finansiell information som beslutsunderlag och 

beslutsfattande. Under den inledande intervjun med FaBo identifierades deras största intressenter som 

ägarna och Hyresgästföreningen. Intervjuer har förts med följande personer: 

Tabell 14: Intervjurespondenter (egen tabell) 

Namn  Befattning Typ av intervju 

Thomas Brynås VD FaBo Personlig intervju 

Victoria Bengtsson Ekonomichef FaBo Personlig intervju 

Ingemar Bengtsson Styrelseordförande FaBo Telefonintervju 

Margareta Björkvald Hyresgästföreningen Telefonintervju 

 

4.3.1 Thomas Brynås, VD 

Thomas Brynås arbetar som VD på FaBo och har varit anställd på företaget sedan 1993. Han 

ställer sig positiv till införandet av K3 men uttrycker samtidigt oro för vilken inverkan 

förändringen kommer att få vid övergången. De räknar med att resultatet kommer att bli högre 

vid övergången som följd av att en mindre andel av underhållet kostnadsförs mot 

resultaträkningen. Han befarar att detta kommer att misstolkas av allmänheten när många 

allmännyttiga bostadsbolag börjar redovisa en högre vinst så pass nära lagändringen om att de 

ska bedrivas affärsmässigt.  

De viktigaste nyckeltalen för FaBo är soliditet och avkastning. Soliditeten är viktig men 

företaget har under en längre tid legat högt över det uppsatta målet på 10 % (under 2012 var 

den 14,2 %) så de behöver inte aktivt kontrollera att målet uppnås. Ett mål som FaBo däremot 

aktivt jobbar mot under hela året är avkastningskravet vilket även ses som det viktigaste 

nyckeltalet. Kravet är 5 % och under 2012 var avkastningen 6,1 %. En central del av 

driftnettot är kostnader för drift och underhåll så detta kommer att påverkas av de ändrade 

reglerna. Avkastningen kommer därför att påverkas mest av K3 då driftnettot utgör täljaren. 

Thomas ser dock ett problem i att det inte finns ett standardiserat sätt att räkna ut varken 

driftnetto eller avkastning på. Ett av huvudsyftena med att införa komponentavskrivning var 

att underlätta jämförelser mellan fastighetsbolag då det fanns stora skillnader i kostnadsföring 

av underhåll dem emellan. När det gäller avkastning är det dock inte möjligt att uppnå detta 

då metoderna att presentera avkastning på är för många. Han berättade om en utbildning som 

han nyligen varit på där det presenterades cirka 20 olika metoder att räkna ut avkastningen på. 

Företag kan alltså välja den metod som passar dem bäst och ger det bästa resultatet efter deras 

syften.  

Enligt Thomas har årsredovisningen inte stor betydelse som informationsunderlag. Det händer 

att han använder den som referens för att kontrollera något nyckeltal eller hänvisa till siffror 
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men den viktigaste informationen som förmedlas kan man utantill. Han understryker att de 

siffror som presenteras där är historiska och att vid analyser och utvärderingar finns det ofta 

mer aktuell information att tillgå.  

Thomas har ett VD-direktiv som reglerar vilka löpande beslut som han får ta. Han är även den 

som är ansvarig för att verkställa styrelsens beslut. Investeringsbeslut är centralt för FaBo och 

vid dessa beslut tas en kalkyl fram som visar kostnader och hyresintäkter, alternativt 

minskade driftkostnader. Kalkylen ställs upp och utvärderas efter erfarenhetsberäkningar eller 

anbud. 

Thomas tror inte att ett bättre beslutsunderlag kommer att skapas med hjälp av K3 men att 

effekterna på årsredovisningen däremot kanske kommer att leda till att annorlunda beslut tas. 

Underhållsåtgärder styrs idag delvis av kassaflödet och resultatet och med mer långsiktighet i 

större underhållsåtgärder kan det bli annorlunda beslut.  

4.3.2 Victoria Bengtsson, ekonomichef 

Victoria Bengtsson jobbar som fastighetsekonom och controller på FaBo sedan år 2007. 

Victoria ansåg från början att det var ett stort projekt med komponentavskrivning men i 

dagsläget känner hon sig betydligt tryggare. Anledningen till att hon tyckte det var stort från 

början tror hon kan bero på att ingen riktigt visste hur det skulle tillämpas och det var 

skrämselpropaganda och prat om enorma förändringar men allt eftersom mer informationen 

och tolkningar publicerades lugnade det sig. Idag anser hon att det inte är ett svårt arbete med 

att dela upp fastigheter i komponenter utan snarare ett mycket tidskrävande arbete. Hon 

förklarar att det är tidskrävande att omorganisera anläggningsregistret och dela upp allt i 

komponenter. Det kommer också att innebära ett ökat löpande arbete då 

komponentavskrivning är en mer invecklad form av avskrivning.   

Victoria anser inte att det kommer att ha någon direkt användning av komponentavskrivning i 

den dagliga verksamheten men är ändå positivt inställd till införandet hon berättar också att 

ägarna är mycket positivt inställda till förändringen och de uppmanar alla kommunala bolag 

att applicera komponentavskrivning. De konsekvenser som identifieras i samband med denna 

ökade aktivering är att driftnettot kommer att bli högre och med tiden även 

anskaffningsvärden, redovisade värden och årliga avskrivningar.  

Victoria säger att hon inte jobbar mycket med årsredovisningen i det dagliga arbetet, det som 

hon istället föredrar att arbeta efter är delårsbokslut då denna innehåller mer aktuell 

information. En annan finansiell rapport som de arbetar med är kassaflödesanalyser och en 

stor del av kassaflödet består av avskrivningar. Ändrade regler för avskrivningar har därför en 

viktig inverkan i företaget.   

En del i Victorias arbete är att ta fram förslag och underlag för viktiga beslut som sedan 

styrelsen fattar. Dessa inkluderar budgetar, investeringar, bokslut med mera. Hon berättar att 

inga tjänstemän tar sådana beslut men att de ger förslag till vilka beslut som de anser skall 

fattas.  
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4.3.3 Ingemar Bengtsson, Styrelseordförande FaBo 

Ingemar Bengtsson är sedan flera år tillbaka styrelseordförande i FaBo. Styrelsen är 

sammansatt av utvalda politiska representanter som fördelas enligt de mandat som partiet fått 

det senaste valet och har idag borgerlig majoritet. Det diskuteras däremot ingen politik i 

styrelsen utan de ser alltid till bolagets bästa. Styrelsen jobbar mycket nära FaBo:s 

ledningsgrupp. 

De viktigaste besluten som styrelsen tar enligt Ingemar är olika typer av investeringsbeslut 

som när de ska bygga, hur mycket de ska bygga och var de ska bygga någonstans. Det gäller 

främst nyproduktion men även köp av befintliga fastigheter. De bygger för cirka 100 miljoner 

varje år och nyproduktion diskuteras på varje styrelsemöte (cirka tio stycken per år). De tar 

även olika typer av policybeslut men uppger att dessa är mer långliggande beslut och inte 

direkt påverkas av K3.  

Beslutsunderlaget är främst olika typer av kalkyler; kalkylen upprättas på de beräknade 

kostnaderna och visar de hyror som investeringen skulle innebära. De tar sedan hänsyn till 

vilka hyror som är hållbara att släppa ut på marknaden. De använder sig även av 

uthyrningsavdelningen och får information om flyttfrekvens och efterfrågan på lägenheterna. 

Dessa faktorer skiljer sig mycket åt mellan centralorten och "landet", han betonar därför 

vikten av att vara försiktig med investeringar utanför centralorten även om kalkylen ser bra ut. 

De måste även ta hänsyn till vad ägaren, det vill säga fullmäktige i kommunen, vill. Ägarna 

vill bygga mer men det är styrelsens jobb att göra de rätta avvägningarna varje år och skapa 

en balans som är hållbar för företaget på lång sikt. Ingemar säger att de räknar med att 

resultatet kommer att förbättras "tills avskrivningarna hinner ikapp". Det ökade resultatet 

kommer att användas till att öka underhållet, främst på miljonprogramhusen. Han påpekar 

dock att FaBo inte har särskilt stor andel av miljonprogramhus i sitt fastighetsbestånd så de 

hade klarat av renoveringen utan K3 på grund av sin goda ekonomi. Han tror däremot att 

företag som har många miljonprogramhus kommer att gynnas stort av 

komponentavskrivningens införande då underhållet kan öka utan att belasta resultatet på ett 

negativt sätt på grund av den ökade aktiveringen.   

Styrelsen jobbar redan idag på ett långsiktigt sätt och han tror inte att besluten kommer att 

förändras särskilt mycket vid införandet av komponentavskrivning förutom att bidra till en 

ökad underhållstakt. En ökad underhållstakt möjliggör en höjning av standarden och en ökad 

tillgänglighet genom exempelvis hissinstallationer eller utbyggnader på befintliga byggnader. 

Ingemar säger att han gärna vill se att tillgängligheten ökar så att de kan erbjuda bättre service 

till de boende och göra det bättre för hyresgästerna. En av fördelarna som han ser med K3 är 

att företaget vid övergången får ett bättre grepp om vilken standard som fastigheterna faktiskt 

har och vad som behöver göras i framtiden. Han säger också att han tror att jämförbarheten 

mellan privata och allmännyttiga bolag kommer att öka i och med införandet.  

 

4.3.4 Margareta Björkvald, Hyresförhandlare  

Margareta Björkvald arbetar som hyresförhandlare på Hyresgästföreningen, region Norra 

Skåne och har gjort det i tre år. Arbetsområdet är 20 kommuner i norra Skåne och fyra i södra 
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Halland där Falkenberg ingår. Hennes arbetsuppgifter är förutom hyresförhandlingar även att 

bistå med hyresjuridisk rådgivning till privatpersoner.  

Margareta säger att förhandlingarna ser annorlunda ut för privata och allmännyttiga bolag. 

Allmännyttiga bolag är mer öppna och privata bolag har historiskt sett inte aktivt förhandlat 

utan följt allmännyttans nivåer i stor utsträckning. Förberedelserna inför varje allmännyttig 

hyresförhandling är enligt Margareta årslånga och Hyresgästföreningen följer företaget under 

hela året innan förhandlingen genomförs.  

Det dokument som ligger till grund för förhandlingen är främst årsredovisningen men hänsyn 

tas även till stämmoprotokoll, affärsplan, finanspolicy, bolagsordning, ändringar av 

ägardirektiv (då främst avkastningskrav), prognostiserat utfall och budget. Informationen från 

årsredovisningen stoppas in i ett analysverktyg där underlag för hyresförhandlingar kan göras. 

Hon poängterar att det inte sker någon omräkning av den rådata som ska analyseras utan de 

försöker att hålla sig till den information som finns i dokumentet så långt det är möjligt. 

Tillslut fås en kalkyl och det är denna som ligger till grund för förhandlingen. Margareta vill 

inte gärna använda ordet beslut utan poängterar att det är en förhandlingsöverenskommelse 

som avgör vad den slutliga hyreshöjningen blir.  

Hyresgästföreningen försöker att hålla sig uppdaterade om nya redovisningsregler  

och införandet av komponentavskrivning diskuteras med fastighetsföretagen. Hon säger att 

både Hyresgästföreningen och fastighetsbolagen räknar med att resultatet kommer att 

förbättras under de närmsta fem eller sex åren efter införandet men är inte säker på att 

resultaten kommer att bli jämnare över åren och vågar därför inte uttala sig om någon sådan 

effekt. Tiden får helt enkelt utvisa vad som händer.  

Förhandlingarna kommer att påverkas av komponentavskrivning men vet inte på vilket sätt 

än. Hon säger att man främst kostnadsförhandlar, det vill säga ser på förändringen i kostnader 

under året. Intäktssidan spelar dock också roll och hänsyn tas till exempelvis hyresförluster. 

Hon poängterar dock att det inte finns en direkt koppling mellan hyresförhandlingar och 

komponentavskrivning då en ökad aktivering inte ligger till grund för hyreshöjning. Istället är 

det bruksvärdet för fastigheten som bedöms. Hon säger att exempelvis ett takbyte på en 

fastighet inte höjer bruksvärdet och är således inte en grund för en höjning av hyran.  

Hennes uppfattning är att komponentavskrivning medför en större tydlighet och öppenhet i 

årsredovisningen vilket är positivt men hon har ingen åsikt angående betydelsen av en ökad 

mängd information. Mer information kan vara positivt men endast till en viss gräns; en alltför 

detaljerad och uppdelad redovisning gynnar inte deras organisation då de oftast endast ser till 

den övergripande posten i redovisningen.  
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5. Analys 

I analysen görs en jämförelse mellan  de olika ansatserna för modellhuset som beskrivits i empirin 

samt med det som framställs i den teoretiska referensramen. Genom jämförelsen får vi ut effekterna av 

komponentavskrivningens införande på årsredovisningen. Vidare jämförs och analyseras 

intressenternas tankar om dess inverkan på finansiell kommunikation och beslutsfattande .  

FaBo uppfyller alla kriterier för att klassas som ett större företag enligt ÅRL. Vi har som ovan 

nämnt tittat på fastigheten Växthuset 18 utifrån två scenarion. I det förstnämnda scenariot ses 

hela fastigheten som en enhet och nyttjandeperioden bestämmer FaBo utifrån Skatteverkets 

rekommendationer (bilaga 1). De använder således den linjära metod för avskrivning som 

Broberg och Lundén (2011) påstår är vanligast. I andra fallet med komponentavskrivning ses 

varje del som har ett betydande värde och en nyttjandeperiod som skiljer sig från fastighetens 

som en egen enhet (Stárová & Čermáková, 2010). I vårt fall innebär detta att vi får fyra 

stycken komponenter med olika anskaffningskostnader och nyttjandeperioder. Dessa är av 

betydande värde och bör därför aktiveras enligt K3, se figur 1.   

 

5.1 Jämförelse mellan prestandahöjande och komponentansats 

5.1.1 Balansräkning 

Lind och Bejrum (2002) skriver att det är främst storleken på tillgångarna och det egna 

kapitalet som kommer att påverkas vid komponentavskrivning. Hur stor denna påverkan blir 

nämns inte då det kommer att variera kraftigt beroende på bransch och hur stort innehav av 

anläggningstillgångar som företaget har. Fastighetsföretag har stora materiella 

anläggningstillgångar och representerar därför en grupp av företag som påverkas mest av en 

ökad aktivering. Det skedde aktiveringar av investeringar i viss utsträckning redan tidigare 

men endast på de investeringar som ledde till en prestandahöjning jämfört med standarden vid 

anskaffningstillfället (Nordlund, 2010). 

En jämförelse av balansräkningarna för år 2012 visar att en omfördelning har skett mellan 

eget och främmande kapital; andelen eget kapital har ökat och andelen främmande kapital har 

minskat men det uppkommer ingen skillnad i storleken på balansomslutningen för året. Detta 

är en följd av att inga komponentutbyten, och således inga aktiveringar, har gjorts på 

fastigheten under året. För de år där komponentutbyten genomförs kommer dock 

balansomslutningen att öka eftersom investeringen tas upp som en tillgång i balansräkningen 

genom aktivering (Lind & Bejrum, 2002). Detta är även en av de konsekvenser som Victoria 

tar upp vid intervjun.   

Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011) anser att detta ger en förbättrad information till 

företagets intressenter då balansräkningen och det bokvärdet på tillgångarna bättre speglar den 

verkliga standarden på byggnaden. Lind och Bejrum (2002) skriver att det även gör 

informationen mer jämförlig företag emellan.  

5.1.2 Resultaträkning 

Jämförelsen mellan de fastighetskostnader som framgår av tabell 5 och 11 för de första tolv 

åren redovisas i figur 8.  
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Figur 8: Jämförelse av fastighetskostnader med och utan komponentansats för år 1-12 (egen 

figur) 

Figur 8 visar att komponentavskrivningsmetoden ger en något högre kostnad per år gentemot 

den metod som FaBo idag tillämpar. Eftersom inga stora underhållsåtgärder vidtogs år 1-12  

finns det inga stora variationer i diagrammet. Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011) menar 

att de år som det inte finns något planerat underhåll av betydande värde kommer inte 

komponentavskrivning visa på någon stor skillnad i fastighetens kostnader. Det som istället 

framgår är vad Nordlund (2010) skriver om, att komponentavskrivning bidrar till att den 

årliga avskrivningskostnaden blir högre.   

Om vi vidare analyserar fastighetskostnaderna från tabell 6 och 12 som behandlar år 13-24 får 

vi istället följande jämförelse:  

 

Figur 9: Jämförelse av fastighetskostnader med och utan komponentansats för år 13-24 (egen 

figur) 

Det vi kan utläsa från diagrammet i figur 9 är att kostnaden för 

komponentavskrivningsmetoden fortfarande är högre de flesta åren. Undantaget är år 17 då 

komponent D byttes ut i byggnaden, den har ett värde på 3 925 tkr. Med 
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komponentavskrivningen syns inte detta i fastighetskostnaderna eftersom pengarna 

investerades i komponent D. Utan komponentavskrivning syns utbytet mycket tydligt på 

fastighetens resultat. Istället för en kostnad på 2 359 tkr har vi nu en kostnad på 6 284 tkr. 

Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011) beskriver att det är i dessa situationer som 

komponentavskrivningen har sina fördelar. Istället för att visa en stor variation i kostnader för 

fastigheten visar komponentavskrivningen ett helt jämnt resultat för hela perioden.  

En sista jämförelse mellan tabell 7 och 13 som avser år 25-36 illustreras i figur 10. 

 

Figur 10: Jämförelse av fastighetskostnader med och utan komponentansats för år 25-36 

(egen figur) 

Återigen är komponentavskrivningens kostnad något högre de flesta åren men år 33 byter vi 

ut komponent C och år 34 byter vi ut komponent D. Detta leder till att nuvarande metoden 

utan komponentavskrivningen redovisar en kostnad på 266% av det normala 2 år i rad. 

Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011) menar att om ett företag redovisar på detta sätt ger 

det vilseledande information till intressenterna.  

 

Figur 11: Jämförelse av fastighetskostnader med och utan komponentansats för år 1-36 (egen 

figur) 
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Sammanställningen i figur 11 visar tydligt att komponentavskrivningsmetoden ger ett jämnt 

resultat varje år samtidigt som nuvarande metod uppvisar kraftigt varierande resultat precis 

som Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011) skriver.  

 

Figur 12: Jämförelse av totala fastighetskostnader indelat i kategorier med och utan 

komponentansats för år 1-36 (egen figur) 

För att tydliggöra skillnaderna på de totala kostnaderna för samtliga 36 år ser vi i figur 12 och 

som beskrivet av tidigare teoretikerna att komponentavskrivningsmetoden redovisar en högre 

avskrivningskostnad men en lägre underhållskostnad medan metoden utan 

komponentavskrivningen redovisar lägre avskrivningskostnader och högre 

underhållskostnader.  

5.1.3 Nyckeltal och kassaflöde 

Empirin visar att driftnettot kommer att variera mellan ansatserna. Enligt Hellman, Nordlund 

och Pramhäll (2011) är driftnettot ett viktigt mått för fastighetsföretag eftersom det ligger till 

grund för analyser och beslutsfattande.  

FaBo använder sig av Borg, Bäckman och Palms (2011) definition vid uträkning av driftnettot 

vilket innebär att drift, underhåll, central administration och fastighetsskatt subtraheras från 

hyresintäkterna. Precis som Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011) beskriver visar figur 13 

att driftnettot får kraftiga nedgångar de år då större investeringar genomförs.    
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Figur 13: Jämförelse av driftnettot med och utan komponentansats för år 1-36 (egen figur) 

Det nyckeltal som påverkas av driftnettot i FaBo är avkastningen som räknas ut genom att ta 

driftnettot dividerat med totalkapital. Nordlund (2012) skriver att direktavkastningen blir 

högre vid komponentansatsen eftersom investeringarna ökar; detta stämmer bra överens med 

vad FaBo förutspår. Det ska dock understrykas att detta endast gäller för de år som planerat 

underhåll genomförs.  

Precis som Nordlund (2012) skriver är driftnettot utan användandet av komponentavskrivning 

lågt vissa år. Detta blir resultatet av att stora underhållkostnader för år 17, 33 och 34 

kostnadsförs direkt istället för att aktiveras. I och med komponentavskrivning hamnar istället 

kostnaden i avskrivningar och dessa räknas inte med i driftnettot, därför kan modellhuset 

redovisa ett jämnt driftnetto för hela perioden. Eftersom driftnettot är direkt relaterat till 

avkastningen blir även avkastningen lidande om driftnettot är lågt. Det som framgår av 

Nordlund (2012) och vårt modellhus är att utan komponentavskrivning är det svårt att alla år 

nå upp till de ställda kraven på driftnetto och avkastning. 

Thomas ställer sig dock frågande till att förändringen av driftnetto kommer att leda till någon 

skillnad när det gäller att jämföra avkastning företag emellan. Eftersom det finns så pass 

många olika sätt att räkna ut avkastning på är det möjligt för företag att välja det 

beräkningssätt som passar dem bäst. Thomas påstående kan kopplas till Nordlund (2013) som 

skriver om debatten angående vad som ska ingå i driftnetto. Det finns inte ett enhetligt sätt att 

räkna ut det på och skiljer sig därför åt företag emellan (Nordlund, 2013). Även om företag 

använder sig av samma avkastningskrav finns det en risk att informationen ändå inte blir helt 

jämförbar då beräkningen av driftnettot skiljer sig åt.  

 

Ett annat nyckeltal som påverkas är soliditet. Soliditeten är ett mått på företagets förmåga att 

överleva på lång sikt (Hallgren, 1998) och FaBo:s mål är att den ska överstiga 10 % för hela 

företaget. Under 2012 var denna siffra 14,2 % så de ligger redan säkert över målet. I modellen 

som ställdes upp i empirin ökade soliditeten från 7,5 % till 7,6 % i fastigheten genom en 

ökning av det egna kapitalet. Ökningen skedde då inga komponentutbyten gjordes. Bejrum 

och Lind (2002) skriver att soliditeten kommer att öka vid högre redovisade värden på 

tillgångar och eget kapital. Effekten blir att det kommer att ske av ökning av soliditeten i båda 
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fallen men den förväntas endast att bli marginell.  

 

Jansson och Nordlund (2005) skriver att kassaflödet kommer att påverkas av omfördelningen 

mellan underhåll och investering men utvecklar inte ämnet vidare. Den ändrade 

gränsdragningen kommer att påverka både kassaflödet från den löpande verksamheten och 

investeringsverksamheten. Avskrivningar utgör en betydande del av kassaflödet från den 

löpande verksamheten då den stod för mer än hälften av beloppet som redovisas under 2012 

och Victoria säger att ändrade avskrivningsregler därför har betydelse. En ökning av 

avskrivningsbeloppet leder till att posten kommer att bli ännu högre och kassaflödet från den 

löpande verksamheten öka jämfört med den prestandahöjande metoden.  

Jansson och Nordlund (2005) skriver att investeringarna ökar vid en tillämpning av 

komponentansats. Större investeringar innebär att ett högre belopp kommer att belasta 

kassaflödet från investeringsverksamheten. Utvärderas effekten på kassaflödet i sin helhet 

kommer dess omfattning inte att ändras men det operativa kassaflödet kommer att förbättras i 

företaget och kassaflödet för investeringsverksamheten att minska med motsvarande belopp.  

5.2 Finansiell kommunikation och beslut 

Enligt Kam (1990) bör redovisning ses ur ett beslutsperspektiv för att utvärdera en 

redovisningsregel. Nyheten om komponentavskrivningens införande i K3 togs emot mycket 

kritiskt av fastighetsföretagen som hävdade att det inte gav något mervärde medan 

redovisningsexperter argumenterade för dess fördelar (Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011). 

Victoria Bengtsson säger att det förekom skrämselpropaganda tidigare men att de nu har haft 

tid att sätta sig in vad komponentavskrivning innebär och det har visat sig att det inte alls var 

lika svårt som bilden de befarat. Det kommer att innebära en del jobb men hon tror idag att 

det kommer att främja den finansiella kommunikationen. 

Modeller kan bland annat visa att resultatet och driftnettot kommer att bli jämnare genom 

komponentansatsens införande och därmed gynna företagets intressenter genom att bli mindre 

vilseledande (Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011). Mindre vilseledande information gör att 

intressenterna kan fatta bättre underbyggda beslut och effekterna borde bidra till att främja 

den finansiella kommunikationen enligt den normativa ansatsen som behandlar hur 

intressenterna borde gå tillväga vid beslut (Jennings & Wattam, 1998).  

Den andra ansatsen, behavioural accounting, förklarar hur människor tar beslut i praktiken 

och vilken finansiell information ligger som till grund för beslutet (Hendriksen & van Breda, 

1992). Genom att utvärdera hur informationen används går det att utröna ifall informationen 

förväntas ge ett mervärde ur ett användarperspektiv.  

Besluten som tas varierar självklart mellan de olika respondenterna men alla berör de viktiga 

ekonomiska uppgifter som får konsekvenser både för FaBo och intressenterna själva. 

Styrelsen i FaBo är ansvarig för företagets policys inom olika områden men enligt Ingemar 

Bengtsson är de viktigaste besluten som styrelsen tar främst relaterade till investeringar och 

expansion av företaget. De utvärderar var, när och hur FaBo ska bygga eller köpa nya 

fastigheter. Beslutsunderlaget är främst kalkyler som visar de beräknade hyresnivåerna för 

projektet men också information från uthyrningen om efterfrågan och flyttfrekvens. Deras 
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förfarande kan jämföras med anchoring som innebär att det först görs en grundbedömning 

som sedan justeras eller kompletteras med olika omvärldsfaktorer (Deegan & Unerman, 

2005). Kalkylen är den information som de främst utgår ifrån men även lägets förutsättningar 

spelar en stor roll och bara för att kalkylen ser bra ut behöver det inte betyda att de tar beslut 

om genomförande ifall det inte anses hållbart enligt uthyrningen. 

Även Thomas och Victoria talar om att FaBo vanligtvis upprättar kalkyler vid 

investeringsbeslut som visar kostnader och hyresintäkter eller minskade driftkostnader. Dessa 

upprättas och utvärderas erfarenhetsmässigt eller via anbud. Enligt Jennings och Wattam 

(1998) spelar erfarenhet en stor roll i beslutsprocessen och människor som ställs inför ett 

scenario som påminner om en tidigare erfarenhet tenderar att fatta beslut på  liknande sätt. 

Respondenterna understryker också vikten av kassaflöden. Det påverkas av införandet av 

komponentavskrivning (Jansson & Nordlund, 2005) och Victoria menar att då avskrivningar 

är en stor del av det löpande kassaflödet kommer införandet att ha betydelse för företaget. 

Thomas säger att underhållsåtgärderna delvis baseras på kassaflödet och att det kan leda till 

annorlunda beslut angående dessa.  

Margareta Björkvald från Hyresgästföreningen säger att i förberedelsen inför 

hyresförhandlingen används ett datoriserat analysverktyg där de matar in informationen från 

årsredovisningen för att få fram ett underlag till förhandlingen. Det tas även hänsyn till andra 

dokument som ändringar av ägardirektiv, prognostiserat utfall och budget, bolagsordning, 

finanspolicy och protokoll från årsstämman. Även deras tillvägagångssätt kan relateras till 

tumregeln anchoring som beskrivs av Deegan och Unerman (2005). I hyresgästföreningens 

fall kan informationen som presenteras i årsredovisningen ses som grunddata och övriga 

dokument som komplement till denna.  

 

Alla respondenter uppger alltså att de idag använder sig av olika typer av kalkyler. 

Årsredovisningen används inte i stor utsträckning vid upprättande av dessa; det är endast  

Hyresgästföreningen som använder sig av den i sin kalkyl. Thomas som är VD för FaBo säger 

att årsredovisningen som dokument inte har särskilt stor informationsmässig betydelse då den 

redovisar historiska siffror och det oftast finns mer aktuell information att tillgå. Ljung, 

Nilsson och Olsson (2007) menar dock att trots att årsredovisningen endast visar historiska 

data är det möjligt att göra kortsiktiga bedömningar  under förutsättning att det finns en 

kontinuitet i företaget.  

 

Det som däremot är kopplat till årsredovisningen är underhållsåtgärderna som baseras på 

företagets reslutat som redovisas där. Precis som Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011) 

skriver, säger Ingemar att resultatet kommer att bli bättre under en övergångsperiod. Det 

förbättrade resultatet vill han använda till att öka takten på underhållsåtgärderna och förbättra 

tillgängligheten. Det är främst miljonprogramhusen som är aktuella för större 

underhållsåtgärder i dagsläget och Ingemar tror att de företag som har en stor andel av 

miljonprogramhus i sitt fastighetsbestånd kommer att gynnas mycket av 

komponentavskrivning då upprustningen inte längre belastar deras resultat på samma sätt som 

tidigare. För FaBo:s del är detta inte ett stort problem men det finns alltid enligt Ingemar alltid 
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underhåll att göra som kan höja standarden och ge bättre service till hyresgästerna.  

 

Thomas tror att beslutsunderlaget i sig inte kommer att förbättras men att besluten som tas 

kommer att vara annorlunda gentemot tidigare. Det är delvis kassaflöden och resultatet som 

styr underhållsåtgärderna idag och de positiva effekterna som komponentavskrivning har på 

dem kan leda till mer långsiktiga beslut än idag. Ingemar tror inte heller att K3 kommer att 

påverka besluten mer än vad som beskrivits angående en ökad underhållstakt. Policybesluten 

kommer däremot inte att påverkas av K3 då dessa brukar gälla för längre tidsperioder eller 

helt enkelt inte berörs av effekterna från införandet. I detta fallet kan de sägas vara rationella i 

sitt beslutstagande och säger emot Hendriksen och van Breda (1992) då de verkligen tänker 

långsiktigt och inte påverkas av kortsiktigheten av effekterna utan utreder vad som är hållbart 

på lång sikt.  

Även Margareta tror att besluten kan komma att påverkas men hon vågar inte uttala sig på 

vilket sätt än. Hendriksen och van Breda (1992) skriver att det finns stor risk för missförstånd 

och feltolkningar av informationen vid förändringar i redovisningsreglerna eftersom 

intressenterna inte har tagit till sig innebörden av förändringen fullt ut. I FaBo:s fall finns 

ingen sådan risk då de valda intressenterna försöker att hålla sig uppdaterade om nya 

redovisningsregler. I dagsläget för Hyresgästföreningen diskussioner med fastighetsföretagen 

i regionen om införandet och de förväntade effekterna. De är alltså väl insatta i ämnet och 

borde inte göra felaktiga bedömningar som följd av ändringen. Margareta säger att de är 

medvetna om att resultatet kommer att förbättras under de första åren efter övergången men 

vågar inte uttala sig om ett eventuellt jämnare resultat i framtiden. 

Margareta understryker att det inte finns någon direkt koppling mellan införandet av 

komponentavskrivning och hur nivån bestäms för hyresförhandlingar. Det är bruksvärdet för 

fastigheten som bedöms och det påverkas inte nödvändigtvis av en ökad aktivering av 

investeringar. Hon säger att ett takbyte kommer exempelvis att aktiveras efter införandet men 

det kommer inte att höja bruksvärdet och får således ingen påverkan på hyran. Hennes 

uttalande går att jämföra med det som Ingemar sa om en ökad standardhöjning på 

fastigheterna. Hyresgästföreningen bedömer bruksvärdet på fastigheten och en ökad 

standardhöjning kan leda till att bruksvärdet ökar och därmed ligga till grund för en eventuell 

hyreshöjning i framtiden. I och med implementeringen sker även en besiktning av 

fastigheterna (Nordlund, Pramhäll & Drefeldt, 2013) och Ingemar ser positivt på detta då  

företaget får en standardinventering på fastighetsbeståndet.  

Margareta säger att utökad information inte nödvändigtvis behöver vara en fördel, ibland är 

det relevant och ibland inte. Enligt henne har en alltför detaljerad redovisning inget mervärde 

utan stör istället läsningen och precis som Thomasson et al. (2010) skriver blir det en 

belastning istället för en fördel. Fördelen med komponentavskrivning ligger enligt Margareta 

inte i en större informationsmängd utan istället i att årsredovisningen uppvisar en större 

öppenhet vilket hon bedömer vara positivt. Hendriksen och van Breda (1992) skriver att för 

mycket information ger ett sämre beslutsunderlag och hänvisar till begreppet information 

overload; människor kan inte behandla hur mycket information som helst och det finns en 

gräns för hur mycket som de klarar av att hantera.  
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Alla respondenter utom Hyresgästföreningen uppger att de kommer att gynnas av 

komponentavskrivningens effekter. Hyresgästföreningen är lite mer reserverad och vill inte 

uttala sig om hur effekterna kommer att påverka förhandlingen men att de tror att de kommer 

att påverkas. Antagandet om bättre redovisning enligt den normativa modellen har alltså visat 

sig stämma även i verkligheten; komponentavskrivning förmodas av respondenterna att leda 

till annorlunda beslut och informationsförändringen kan därför sägas vara väsentlig enligt 

Deegan och Unerman (2005). Genom att applicera empirin på den modell som Kam (1990) 

ställer upp i figur 5 går det att konstatera att besluten hos intressenterna kommer att påverkas 

positivt av effekterna av införandet av redovisningsregeln och den kan därför sägas vara 

relevant. Uppdelningen av komponenter och den ökade informationen som förknippas med 

det blir i sig  inte meningsfull men effekterna som den ändrade bokföringsmetoden ger 

upphov till får betydelse för  besluten som fattas av intressenterna.   
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6. Slutdiskussion 

Här besvaras vår problemformulering samt syfte genom en presentation av  våra slutsatser. I 

diskussionen kommer även våra egna reflektioner att redovisas. Vi redogör för de viktigaste 

bidragen och ger slutligen förslag på vidare forskning.  

Syftet med uppsatsen var att beskriva vilka förändringar som kommer uppkomma i ett 

företags årsredovisning i samband med att komponentavskrivning införs genom K3-

regelverket. Det har funnits delade meningar om huruvida införandet kommer att tillföra ett 

mervärde till informationen som kommuniceras i årsredovisningen och därför valde vi även 

att undersöka effekten ur ett användarperspektiv där fokus låg på beslutsfattande. 

Problemformuleringen som vi utgick ifrån var:  

Vilka effekter kommer K3:s krav på komponentavskrivning av anläggningstillgångar få på 

fastighetsföretags årsredovisning? 

6.1 Slutsatser 

I och med genomförandet av denna studie har effekter av komponentavskrivning som tidigare 

beskrivits av Nordlund, Hellman och Pramhäll (2011), Lind och Bejrum (2002), Nordlund 

(2010) med flera stärkts. En del beskrivningar av effekterna kan även utökas eller beskrivas 

mer ingående än i den teori som vi har hittat. Effekterna syns i årsredovisningens olika delar 

balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys och nyckeltal.  

Vår studie visar att det kommer att ske en omfördelning mellan eget och främmande kapital 

där andelen eget kapital blir högre än tidigare för de år där inga investeringar görs. Under de 

år som investeringar görs kommer däremot balansomslutningen att öka då det sker en högre 

aktivering av kostnader gentemot tidigare. I ett verkligt scenario kommer fastighetsbolagen att 

göra investeringar i komponenter varje år. Det kommer att leda till att en kontinuerlig ökning 

av balansomslutningen i högre utsträckning än tidigare.   

Det har visats att resultatet kommer att bli jämnare över tiden och de stora kostnadstopparna 

som tidigare uppstod vid större underhållsåtgärder har eliminerats. Istället sprids dessa ut som 

avskrivningar och bidrar till en något högre nivå av fastighetskostnaderna varje år. Under 

övergångsperioden förväntas resultatet att förbättras enligt respondenterna men på lång sikt 

kommer resultatet inte att ha påverkats i någon riktning utan bara vara jämnare som följd av 

utspridningen. För ett fastighetsföretag som har ett stort fastighetsbestånd och idag har en 

relativt jämn nivå på deras underhåll på grund av att det utförs planerat underhåll på flera 

fastigheter varje år tror vi däremot inte att effekterna behöver bli stora. Det är främst för de 

företag som cykliskt uppvisar liknande kostnadstoppar som beskrivits tidigare som kommer 

att främjas av effekten.  

I och med ett jämnare resultat får vi också ett jämnare driftnetto vilket i sin tur leder till en 

mer konstant avkastning. Avkastningen är det viktigaste nyckeltalet enligt FaBo så att nå upp 

till kravet är mycket viktigt men VD:n Thomas Brynås anser dock att detta inte kan sägas ge 

ett mervärde av jämförelsemässiga skäl då det finns för många olika sätt att räkna ut både 

driftnetto och avkastning.  
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I kassaflödesanalysen sker en omfördelning mellan det löpande kassaflödet och kassaflödet 

från investeringsverksamheten. Det löpande kassaflödet kommer att förbättras som följd av en 

ökad avskrivningsnivå och investeringarna öka då fler underhållsåtgärder kommer att ses som 

investeringar. Det totala kassaflödet kommer däremot inte att påverkas av 

komponentavskrivningen.  

Vår studie visar även att komponentavskrivning kommer att ha en positiv effekt för företagets 

intressenter gällande de beslut som rör företaget. Mycket har hänt sedan remisserna skrevs 

och företagen har sedan dess haft chans att sätta sig in i vad komponentavskrivning verkligen 

innebär. Ett av de största argumenten mot införandet var att komponentavskrivning skulle 

innebära höga kostnader och ingen, eller mycket liten, nytta då informationen som 

avskrivningar ger inte ansågs vara väsentlig.  

Victoria Bengtsson säger att det var mycket skrämselpropaganda i början i form av hur 

mycket arbete som krävdes då allt var komponenter men att det kommit mer och mer 

information om hur det praktiska arbetet ska gå till och stillat dessa farhågor. Det innebär 

mycket jobb men inte alls lika mycket som de trodde från början och idag ställer hon sig 

positiv till införandet. Opinionen i branschen verkar ha vänt och de ser fördelar med 

effekterna som införandet medför.  

Våra intervjuer med intressenterna visar att annorlunda beslut kan komma att tas efter 

införandet och effekterna kan därför sägas bidra med väsentlig information. Enligt 

Thomasson et al. (2010) räknas all information som kan påverka beslutsfattare som väsentlig.  

Det ska understrykas att det inte är en utökad information till följd av själva 

komponentuppdelningen utan effekterna det förväntas få som gör att  annorlunda beslut kan 

fattas.  

Det är underhållsbeslut som kommer att påverkas enligt Thomas och Ingemar Bengtsson i 

FaBo:s styrelse; dessa beslut är delvis baserade på resultatet och kassaflöden vilka kommer att 

förbättras vid övergången. Detta möjliggör en ökad underhållstakt av företagets 

fastighetsbestånd vilket vi anser ger ett stort mervärde till företaget. Effekten förväntas 

särskilt gynna de fastighetsföretag som innehar många fastigheter från miljonprogrammet. 

Renovering dessa fastigheter förväntas uppgå till betydande belopp och  att aktivera dessa 

renoveringar som investeringar istället för att kostnadsföra dem direkt  kommer göra en stor 

skillnad för deras redovisade resultat. Standardhöjningen som uppstår genom ett ökat 

underhåll bidrar även till ytterligare ett mervärde i form av att företaget kan erbjuda högre 

tillgänglighet och service till sina hyresgäster.  

Även Hyresgästföreningen tror att hyresförhandlingarna kommer att påverkas men då de 

fortfarande är osäkra på hur vågar deras representant Margareta Björkvald inte uttala sig på 

vilket sätt än. Den fördel och mervärde som de upplever är en öppnare och mer tydlig 

redovisning vilket alltid ses som positivt. Hyresgästföreningen är medvetna om effekterna 

som komponentavskrivning medför och risken för felbedömningar i det avseendet antas vara 

mycket liten. Hon poängterar dock att den ökade aktiveringen som komponentavskrivning 

innebär inte påverkar hyresförhandlingar då det är bruksvärdet på fastigheten som bedöms. 

Det är endast de åtgärder som påverkar bruksvärdet som ligger till grund för hyreshöjningen. 
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Ingemar säger dock att komponentavskrivning öppnar upp möjligheter för standardhöjningar 

av fastigheterna vilket innebär att komponentavskrivning i FaBo:s fall indirekt kan leda till 

hyreshöjningar genom ett ökat bruksvärde.  

6.2 Bidrag till ämnet 

- De främsta effekterna på årsredovisningen som beskrivits i teorin har kunnat styrkas. 

Komponentavskrivning möjliggör ett stabilt resultat utan att kvaliteten på underhållet minskar 

vilket är fördelaktigt för både fastigheten och ekonomin.  

- Införandet av komponentavskrivning förväntas ha effekter på beslutsfattande enligt 

företagets intressenter. De förändringar som framkommer i redovisningen gör att annorlunda 

beslut kan komma att fattas. Underhållstakten förväntas öka och med det flera fördelar som 

ger mervärde till företaget.  

- Det finns ingen direkt relation mellan införandet av komponentavskrivning och 

förhandlingsunderlag för hyreshöjningar. En minskad kostnadsföring som inte bidrar till att 

bruksvärdet för fastigheten höjs kommer inte att ligga till grund för en hyreshöjning.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom komponentavskrivningsfrågan är såpass aktuell och K3 ännu inte har börjat 

implementeras fullt ut ser vi stor potential till vidare undersökningar inom området.  

Ett förslag är genomföra en liknande undersökning om tre år när komponentavskrivning är 

fullt implementerad hos företagen. Då skulle det kunna undersökas vad för effekter som 

komponentavskrivningen verkligen har fått och hur det har påverkat beslutsfattarna de senaste 

året. Ett annat förslag som kan utföras först vid full implementering är hur företagen har valt 

att tolka K3-begreppen väsentlig skillnad och betydande komponent.  Det är enligt regelverket 

upp till varje enskilt företag att tolka dessa begrepp fritt och vi anser det vore intressant att se 

tolkningsskillnader i dessa begrepp och vad det får för konsekvenser.  

Vi har valt att undersöka fastighetsföretag och deras intressenter men det finns även andra 

större företag med stora materiella anläggningstillgångar, till exempel flygbolag och rederier, 

som påverkas av komponentavskrivning. En liknande studie eller jämförelse skulle kunna 

genomföras på denna typ av företag.  

Under empiriinsamlingen har det framkommit från mer än ett håll att det är stor skillnad 

mellan privata och allmännyttiga fastighetsföretag. En framtida studie skulle kunna undersöka 

den privata sektorn för att se hur privata fastighetsföretag ser på införandet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Riksskatteverkets allmänna råd om procentsatser för 

värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet. (Skatteverket, 2005)  

 

Byggnadstyp Procentsats 

Småhus 

Samtliga (typkod 213-223, 113, 120) 

 

2,00 

Hyreshus 

Parkeringshus, varuhus, hotell- och restaurangbyggnader (typkod 324, 

322) 

Kiosk (typkod 323) 

Övriga hyreshus (typkod 313, 320, 321, 325, 326, 381) 

 

3,00 

5,00 

2,00 

Ekonomibyggnader (typkod 120-121) 

Växthus, silos, kylhus 

Övriga ekonomibyggnader 

 

5,00 

4,00 

Industribyggnader 

Värmekraftsbyggnader (typkod 719, 730-733) 

Vattenkraftsbyggnader (typkod 713, 720) 

Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning (typkod 

412, 414, 420-433, 481) 

Övriga industribyggnader som har en begränsad användbarhet för annat 

ändamål än det för vilket det utnyttjas, t ex bensinstationer, kyl- och 

fryshus, mejerier, slakthus, sågverk och tegelbruk (typkod 412, 420-433, 

481) 

 

4,00 

2,00 

 

4,00 

 

 

5,00 

Specialbyggnader 

Samtliga (typkod 820-829, 890) 

 

3,00 

Övriga byggnader 

Behandlas som industribyggnader (typkod 613, 620 m.fl.) 
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Bilaga 2: Intervjuguide FaBo 

 

K3 och finansiell rapportering 

-  Hur använder ni de finansiella rapporterna idag? 

-  Vilka nyckeltal anser ni vara de viktigaste? Hur använder ni dem? 

-  Vilken typ av avskrivningar använder ni nu? 

-  Hur ställer ni er till förändringarna? 

 

Information och beslut 

- Vilka är era största intressenter? Vilka kommer påverkas av informationen mest och hur? 

- Kan ni berätta om de olika beslut som tas i företaget?  

- Vad använder ni för underlag till dessa beslut?  

- Vad ser ni för fördelar/nackdelar med informationen? 

- Tror ni att besluten kommer att förändras genom komponentavskrivningens införande?  

 

 

  



49 

 

Bilaga 3: Intervjuguide FaBo:s styrelse och Hyresgästföreningen 

 

 

Intervjuguide FaBo:s styrelse 

 

- Kan du berätta lite om dig och din roll i FaBo?  

- Skulle du kunna berätta lite om vilka beslut som tas i FaBo:s styrelse? 

- Vad använder ni för underlag till dessa beslut?  

- Hur stor kännedom har du om komponentavskrivning och vad det kommer att innebära? 

- Tror du att detta kommer påverka beslutsfattandet? Hur?  

 

 

 

 Intervjuguide Hyresgästföreningen  
 

- Kan du berätta lite om dig själv och din roll i Hyresgästföreningen?  

- Hur går förberedelserna inför en hyresförhandling till?  

- Vilka informationskällor använder ni er av?  

- Vilken information tar ni från informationskällan?  

- Hur bestäms hyresnivån från er sida?  

- Hur insatta är ni i nya redovisningsregler?  
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