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Förord 

Inledningsvis vill vi börja med att tacka alla våra respondenter för det stora engagemanget ni 

har visat. Er kunskap och era åsikter har haft stor betydelse för vår uppsats och vi är 

tacksamma för att ni har tagit er tid till att ställa upp på intervjuer.  

Vi vill även tacka vår handledare Titti Eliasson för värdefull handledning under arbetets gång.  

 

Högskolan i Halmstad, 2014-05-20 
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Elin Börjesson   Emma Karlsson 
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Sammanfattning 

Titel: Komponentansatsen – Från harmoniseringsprocessen som bakgrund till uppfattningen 

om nyttan och kostnaderna som effekter. 

Författare: Elin Börjesson & Emma Karlsson 

Handledare: Titti Eliasson 

Bakgrund: Med IFRS for SME:s som grund har bokföringsnämnden tagit fram K3 som ska 

tillämpas från räkenskapsåret 2014. Vid införandet av K3 kommer företag tvingas tillämpa 

komponentansatsen. När K3 med tillhörande komponentansats gick ut på remiss medförde det 

debatt där ett flertal aktörer satte sig emot att den infördes som ett krav och inte en möjlighet. 

Det ifrågasattes om kostnaderna som komponentansatsen medför skulle komma att bli större 

än nyttan för införandet.  

Centrala begrepp: Harmonisering, Komponentansatsen och Nytta/Kostnad 

Problemformulering: Hur uppfattas införandet och användandet av komponentansatsen av 

olika aktörer sett ur ett nytto- och kostnadsperspektiv? 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att få veta hur införandet och användandet av 

komponentansatsen uppfattas av olika aktörer sett ur ett nytto- och kostnadsperspektiv. Vi vill 

även få en förståelse för vilken roll harmoniseringsprocessen har haft vid utvecklandet och 

införandet av K3 och tillhörande komponentansats. 

Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi har intervjuat sex respondenter. Vi anser 

att respondenterna representerar olika grupper av aktörer inom redovisning och alla har olika 

kunskapsplan vilket bidrar till en vid syn på komponentansatsen.  

Resultat: Harmoniseringen har till viss del utgjort en grund vid utvecklandet och införandet 

av komponentansatsen. Målet med komponentansatsen har inte på ett tydligt sätt 

kommunicerats ut och det kan vara en orsak till att det finns olika uppfattningar mellan 

aktörerna. Komponentansatsen sett ur ett nytto- och kostnadsperspektiv uppfattas olika av 

olika aktörer. Beroende på om aktören har ett teoretiskt eller praktiskt synsätt så ses olika 

nytto- och kostnadsaspekter. En skillnad i uppfattningen om nytto- och kostnadsaspekter kan 

förklaras genom att aktörer ser aspekterna utifrån olika tidsperspektiv.  
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Abstract 

Title: The component approach - From the harmonization process as a background to the 

perception of benefits and costs as effects.  

Authors: Elin Börjesson & Emma Karlsson  

Tutor: Titti Eliasson 

Key concept: Harmonization, Component approach and Benefit/Cost 

Background: With IFRS for SME's as a basis, the Accounting Board developed K3 which 

shall apply from financial year 2014. Upon introduction of the K3 companies will be forced to 

apply the component approach. When K3 with the associated component approach went out 

for consultation it resulted in a debate where some actors opposed the imposition of a 

requirement and not an option. It was questioned whether the costs with the component 

approach would be greater than the benefit of the implementation. 

Formulation of the problem: How is the introduction and use of the component approach 

seen by different operators from a benefit-, cost perspective? 

Aim: The aim of this essay is find out how the introduction and use of the component 

approach is seen by different operators from a benefit-, cost perspective. We also want to get 

an understanding of the role that the harmonization process has had in the development and 

introduction of the K3 and the associated component approach. 

Methodology: We conducted a qualitative study in which we interviewed six respondents. 

We believe that the respondents represent different groups of operators in accounting and all 

have different knowledge which helps with a broad view of the component approach. 

Results: We have concluded that the harmonization process in part have been a basis for the 

development and implementation of the component approach. The aim of the component 

approach has not clearly been communicated out and there are different opinions among 

actors. The component approach from a benefit-, cost perspective is perceived differently by 

different actors. Depending on whether the actor has a theoretical or practical approach the 

benefit and cost aspects is seen variously. A difference in the perception of benefit and cost 

aspects can be explained by the fact that actors see aspects from different time perspectives. 
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1. Inledning 

I inledningen kommer bakgrunden till uppsatsens ämne att presenteras. Vidare följer en 

problemdiskussion som leder till problemformuleringen och syftet med uppsatsen.  

1.1 Bakgrund  

Utformningen av finansiella rapporter skiljer sig mellan länder för att processen att utforma 

rapporter har länge reglerats och utvecklats nationellt (Marton, Lumsden, Lundqvist och 

Pettersson, 2012). Finansiell information från olika länder blir svår att jämföra vilket gör att 

behovet av harmonisering har ökat. Revisorsorganisationer i olika länder tog år 1973 initiativ 

till grundandet av International Accounting Standards Committee (IASC) som sen kom att 

utveckla cirka 40 standarder som benämndes International Accounting Standards (IAS). 

Dessa standarder utvecklades för att främja harmoniseringen. År 2001 skedde en 

omstrukturering och idag benämns organisationen som International Accounting Standards 

Board (IASB). De standarder som IASB tar fram benämns som International Financial 

Reporting Standards (IFRS).  

År 2005 beslutade EU att IFRS ska tillämpas av alla börsnoterade1 företag utan några 

nationella anpassningar (BFN, 2004). Det gör att problemen med skillnader i redovisning 

mellan länderna sen kom att gälla endast icke-noterade2 företag (Marton et al., 2012). Året 

därpå utformade IASB ett förenklat regelverk, International Financial Reporting Standard for 

Small and Medium-sized Entities (IFRS for SME) för att även de mindre företagen3 skulle bli 

en del av harmoniseringsprocessen (Drefeldt & Pramhäll, 2012). Att tillgodose användarnas 

behov samtidigt som kostnader och vinster för användandet av regelverket balanserades var 

IASBs mål vid utvecklandet av ”IFRS for SME” (IFRS).   

”IFRS for SME” låg sen till grund för arbetet och utformningen av K-projektet som 

Bokföringsnämnden (BFN) tog fram då de ansåg att det behövde göras grundläggande 

förändringar i normgivningen för att kunna följa med i den internationella utvecklingen (BFN, 

2004; Drefeldt & Pramhäll, 2012). Bokföringsnämnden är den myndigheten som har ansvar 

för utvecklandet av god redovisningssed och har till uppgift att tillhandahålla allmänna råd 

inom redovisning (SFS 1999:1078). K-projektet innebär att företag ska tillämpa en av fyra 

kategorier utifrån dess storlek och företagsform (BFN, 2004). Dessa fyra kategorier benämns 

K1, K2, K3 och K4 och innehåller bland annat värderingsregler och 

klassificeringsbestämmelser som ligger till grund för upprättandet av årsredovisning och 

årsbokslut (Marton et al., 2012). K1 och K2 tillämpas av mindre företag, K3 av större4 

onoterade företag och K4 av börsnoterade företag. Det är enligt BFN (2004) tillåtet att 

tillämpa ett mer avancerat K-regelverk men då ska alla regler som tillhör detta följas.  

BFN har som uppdrag att verka för att regelverket är anpassat efter användarnas behov (BFN, 

2012). En av anledningarna till att BFN utvecklade K-projektet var för att redovisningen i 

                                                           
1 Företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad inom eller motsvarande marknad 

utanför EES (BFN, 2010b) 
2 Företag som inte uppfyller villkoren för ett börsnoterat företag 
3 Företag som inte uppfyller villkoren för ett större företag. 
4 Ett företag som uppfyller mer än ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: medelantalet anställda har 

uppgått till mer än 50, företagets redovisade balansomslutning uppgått till mer än 40 miljoner kronor, företagets redovisade nettoomslutning 

uppgått till mer än 80 miljoner kronor 
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Sverige ska följa den internationella utvecklingen, som en del av harmoniseringsprocessen 

(Drefeldt & Pramhäll, 2012). 

K3 är huvudregelverket när en årsredovisning, ett årsbokslut eller en koncernredovisning ska 

upprättas för större onoterade företag (BFN, 2012). K3-regelverket är principbaserat vilket ger 

företaget en möjlighet att tolka innehållet för att redovisningen ska följa god redovisningssed 

och ge en rättvisande bild över företaget (Törning, 2012). I juni år 2010 skickade BFN ut K3 

på remiss vilket ledde till flertalet kritiska remissvar i kapitlet om de materiella 

anläggningstillgångarna (Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011). Kritiken var främst riktad 

mot den så kallade komponentansatsen.   

Komponentansatsen innebär att det inte längre är tillåtet att skriva av materiella 

anläggningstillgångar som en enhet (Marton et al., 2012). En komponentindelning kommer att 

bli ett krav och innebär att tillgångarna ska delas upp i olika komponenter om komponenterna 

förbrukas väsentligt olika och har väsentligt skilda nyttjandeperioder (Hellman et al., 2011). 

Vid införandet av K3-regelverket kommer speciellt företag med en stor del materiella 

anläggningstillgångar bli berörda av komponentansatsen som ska tillämpas från 

räkenskapsåret 2014 (Nordlund, 2004; Drefeldt & Pramhäll, 2012 ). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Alhashim och Sankaran (2006) menar att en harmonisering av redovisningen syftar till att 

minska redovisningsalternativen för att främja jämförbarheten mellan företag. Detta för att 

underlätta de ekonomiska besluten för internationella investerare. Harmoniseringsprocessen 

skapar en bättre förutsättning för onoterade bolag att konkurrera på den internationella 

marknaden. Enligt Marton et al. (2012) har det funnits en efterfrågan att svensk redovisning 

ska förändras, som en del av harmoniseringsprocessen. Vid utvecklandet av K3 så användes 

IFRS for SME:s som grund (Törning, 2013). ”Det mesta som bestäms i Sverige gällande 

redovisning, har en internationell bakgrund” (Askenmalm, 2010, s.12). Hur stor roll har då 

harmoniseringen spelat för införandet av K-regelverken? 

Harmoniseringen syftar dels till att främja jämförbarheten mellan företag (Alhashim & 

Sankaran, 2006). Enligt Deegan & Unerman (2011) ska utifrån det internationella ramverkets 

kvalitativa egenskaper, finansiell information som ges ut vara jämförbar för att den ska vara 

till användning för användarna. Utan jämförbarhet blir det svårt att utvärdera den finansiella 

informationen som ges ut. I K3:s föreställningsram anges kvalitativa begrepp som ska ligga 

till grund för finansiell information (K3 p. 2.8). I K3 är inte jämförbarhet med som en 

kvalitativ egenskap till skillnad från det internationella ramverket.  

När BFN skickade ut K3 på remiss under år 2010 skapade avsnittet om de materiella 

anläggningstillgångarna med tillhörande komponentavskrivningar stor debatt (Hellman et al., 

2011). De användare som uttryckte störst kritik var företrädarna för fastighetsbolagen som 

menade att kostnaden för implementeringen och underhållet av komponentansatsen överstiger 

nyttan (Hellman et al., 2011).  

FAR (2010) uttryckte i sitt remissutlåtande att det är viktigt att göra skillnad på stora och små 

företag. ”Far anser att det kan ifrågasättas om kostnaden för att införa och tillämpa 

komponentmetoden motsvarar nyttan för mindre företag. FAR föreslår därför att 

komponentmetoden endast ska krävas för större företag”(FAR, 2010). Om 
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Bokföringsnämnden inte är villiga att tillmötesgå förslaget från FAR så menar man att 

komponentansatsen inte bör vara ett krav utan en möjlighet.   

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO ställer sig också kritiska i sitt remissutlåtande 

och menar att komponentansatsen kommer att ”kraftigt öka den administrativa bördan för 

fastighetsföretagen” (Eliasson, 2010).  

Remissvaren är entydiga och även Sveriges byggindustrier skriver i sitt svar att ”Kravet på 

komponentavskrivning kommer att leda till en väsentligt ökad administrativ börda för företag 

som äger fastigheter vilket i sin tur kommer att leda till ökade kostnader.” (Antoni, 2010). 

Dessa ställer sig också kritiska till kostnaden för det utökade anläggningsregistret som 

kommer att bli nödvändigt och menar att kostnaden kommer att bli ”oskäligt hög i jämförelse 

med det mervärde som uppkommer i redovisningen” (Antoni, 2010). 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) ställer sig till skillnad från de andra positiva 

till införandet då de anser att nyttjandeperiodens längd skiljer sig väsentligt på betydande 

delar av tillgången men menar att detta endast bör gälla de stora företagen, vilket även FAR 

framförde (Danielsson, 2010). 

Flera av aktörerna framför genom remissvaren att de ställer sig negativa till 

komponentansatsen på olika sätt. Flera menar att kostnaden för administrationen blir högre än 

nyttan som företagen får genom att kunna visa en mer rättvisande bild över företagets 

ekonomiska ställning. Att komponentansatsen ska vara en möjlighet och inte ett krav är något 

som fler framför då de anser att olika företag har olika nytta av tillämpningen. Det aktörerna 

framför i sina remissvar kan ställas frågande mot BFNs uppdrag att verka för användarnas 

behov då flera av de stora bolagen ställer sig negativa till komponentansatsen. Dock bör de 

stora bolagen se fördelarna med harmoniseringen och komponentansatsen då de har fler 

internationella intressenter men det framkommer inte ur remissvaren. Utifrån 

harmoniseringsprocessen kan det ifrågasättas om komponentansatsen bör vara ett krav för alla 

företag som tillämpar K3. Det kan ifrågasättas om det finns någon nytta för de företag som 

inte har för avsikt att verka internationellt att tillämpa komponentansatsen.  

Nordlund (2010) skriver i sin rapport att en schablonmässigt vägd avskrivningssats för en 

materiell anläggningstillgång som en hel enhet inte längre är godtagbar. Huvudsyftet med 

införandet av komponentansatsen är att förbättra avskrivningsförfarandet när en tillgång 

består av flera komponenter med väsentlig skilda nyttjandeperioder. För att på så sätt kunna 

spegla avskrivningstiden och det avskrivningsbara beloppet på tillgången som helhet på ett 

bättre sätt än tidigare. Nordlund (2010) menar vidare att om en aktör redovisar till exempel ett 

stambyte som en kostnad medan en annan aktör aktiverar stambytet blir det svårförstått för 

externa användare. ”En sådan redovisning där likartade åtgärder behandlas olika i olika fall 

blir därför av reducerad nytta för användaren av redovisningsrapporterna och strävan synes 

vara att åtgärder med likartad ekonomisk innebörd ska redovisas lika oavsett vem som 

redovisar åtgärden” (Nordlund, 2010, s.17). 

Hellman et al. (2011) menar att komponentansatsen kommer ge en mer tillförlitlig bild av 

företagets ekonomiska ställning men är medvetna om de ökade kostnader den kan innebära. 

Kostnaderna kan vara av engångskaraktär vid införandet men också som löpande 

merkostnader för underhåll och uppdatering av anläggningsregistret. Dock menar Hellman et 

al. (2011) att nyttan för införandet överstiger de engångskostnader för införandet och när det 
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gäller de löpande kostnaderna så anser de att i de större fastighetsbolagen bör finnas 

underhållsplaner för komponenter som kan komma i fråga vilket reducerar en del av 

kostnaderna.  

”Ett exempel på en materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter som 

förbrukas väsentligt olika är en fastighet” (Bokföringsnämndens vägledning, 2012, s.139). 

Då K3 är principbaserat så kommer företag ställas inför val i redovisningen. Hur kommer 

begreppen betydande och väsentligt i citatet ovan att påverka företagets val att redovisa då 

komponentansatsen anses ge en mer tillförlitlig bild av företagets ställning? 

 

1.3 Problemformulering 
 

Hur uppfattas införandet och användandet av komponentansatsen av olika aktörer sett ur ett 

nytto- och kostnadsperspektiv? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet är att få vetskap om hur införandet och användandet av komponentansatsen uppfattas 

av olika aktörer sett ur ett nytto- och kostnadsperspektiv. Vi vill även få en förståelse för 

vilken roll harmoniseringsprocessen har haft vid utvecklandet och införandet av K3 med 

tillhörande komponentansats. 
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2. Teori 

Teorikapitlet presenteras utifrån de tre genomgående centrala begreppen i uppsatsen; 

harmonisering, komponentansatsen och nytta/kostnad. Inledningsvis beskrivs 

harmoniseringsprocessen som ligger till grund vid införandet av nya lagar. Harmoniseringen 

har bidragit till det nya huvudregelverket i svensk redovisning; K3. Vidare beskrivs 

uppsatsens huvudämne som är en del i K3; komponentansatsen, som berör de materiella 

anläggningstillgångarna. Komponentansatsen kommer leda till effekter i form av nytta och 

kostnader som presenteras sist i teorikapitlet.  

Figur 2.1, Egenkonstruerad figur över hur uppsatsens centrala begrepp hör ihop. 

 

2.1 Harmoniseringsprocessen 

2.1.1 Allmänt om harmonisering 

Vid upprättandet av standarder internationellt måste hänsyn tas till att de finns olika 

skillnaderna nationellt, uttryckt i sociala, politiska och ekonomiska faktorer som påverkar 

redovisningen (Al-Kahyal, Al-Tweel, Naser & Nuseibeh, 2005). Vid en harmonisering av 

redovisningssystem är inte syftet att införa en standard internationellt (Alhashim & Sankaran, 

2006).  Det viktiga med harmonisering är att få fram en övergripande struktur för hur 

finansiella rapporter ska utformas för att främja ökad jämförbarhet. Det är viktigt för både 

privata och offentliga organisationer, investerare och andra intressenter att kunna jämföra den 

finansiella informationen globalt då internationella affärstransaktioner har ökat.  

Till en början var det främst bland börsnoterade företag det fanns en efterfrågan av 

harmonisering för de finansiella rapporterna (Marton et al., 2012). Därav kom kravet på att 

alla börsnoterade företag skulle tillämpa IFRS. Blaskova och Bohusova (2013) menar att små 

och medelstora företag har en växande betydelse då de nu är verksamma på en större marknad 

och där antalet internationella intressenter fortsätter öka. För SME:s utveckling är 

harmoniseringen av dessa företags finansiella rapporter viktig. Utvecklingen anses viktig då 

det ger en möjlighet för mindre företag att avge finansiell information som kan jämföras 

internationellt vilket även underlättar för företagen att lättare nå de internationella 

marknaderna.   

2.1.2 Ramverket 

FASB och IASB arbetar sedan 2006 tillsammans för att utveckla ett gemensamt ramverk för 

finansiell rapportering (Deegan & Unerman, 2011). För att undvika att redovisningsstandarder 

som utvecklas blir för olika behövs det en acceptans för hur grundläggande problem ska 

tolkas. Exempel på grundläggande problem är; vad syftet med den finansiella rapporteringen 

Hur uppfattas 
införandet och 
användandet av 

komponentansatsen av 
olika aktörer sett ur ett 

nytto- och 
kostnadsperspektiv?

Harmonisering 
- historia

Komponantansatsen 
- konsekvens

Nytta/Kostnad   
- effekter
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är, vilka kvalitativa egenskaper finansiell information bör ha samt vilka mätregler som bör 

användas i samband med olika delar i rapporteringen. 

Ramverket innehåller olika delar som även ska ge normgivare vägledning vid utformandet av 

nya regler (Marton et al., 2012). Det utgör också en vägledning vid utveckling och revidering 

av finansiella rapporter (Deegan & Unerman, 2011). I en del av ramverket anges fem 

kvalitativa egenskaper som finansiell information ska ha för att vara användbar. Dessa 

egenskaper är framtagna för att det ska finnas en övergripande struktur och för att få en 

konsekvens i den finansiella informationen.  

Förståelse 

Det första begreppet är förståelse där Deegan och Unerman (2011) menar att om information 

som ges ut är förståelig för personer som har kunskap inom området, så är den användbar. 

Förståelse är mer en kvalitet som rör användaren och inte den finansiella informationen 

(Yström, 2010). 

Relevans 

Information i de finansiella rapporterna ska vara relevant, vilket betyder att informationen ska 

utgöra en skillnad för besluten som fattas (Deegan & Unerman, 2011). Det gör den om 

informationen har ett förutsägbart värde och ett återkopplingsvärde. Enligt Eccles och Holt 

(2005) är relevans en primär egenskap som bestämmer informationsinnehållet.  

Väsentlighet 

När en finansiell rapport utformas ska den också vara väsentlig för det specifika företaget som 

den är till för och då även dess intressenter (Deegan & Unerman, 2011). Väsentlighet som är 

det tredje begreppet är nära kopplat till relevans. Dock menar Deegan och Unerman (2011) att 

informationen inte ska tas med bara för att den är relevant utan att den även ska vara väsentlig 

för ändamålet av den finansiella rapporten så det inte blir för mycket information.  

Tillförlitlighet 

Att informationen är tillförlitlig är en viktig kvalitet för den finansiella rapporteringen 

(Deegan & Unerman, 2011). Det finns olika syn på vad det innebär att informationen är 

tillförlitlig. Dock är det mest centrala att informationen som presenteras ska vara opartisk, fri 

från fel och vara trovärdig. Yström (2010) menar att det kan vara svårt att få den finansiella 

informationen både tillförlitlig och relevant. För att informationen ska vara tillförlitlig kan det 

krävas mer tid och information för att utforma den vilket kan medföra att den blir mindre 

relevant.  

Jämförbarhet 

Jämförbarhet är ett annat primärt begrepp som är viktigt för en finansiell rapport (Deegan & 

Unerman, 2011). Genom att kunna jämföra finansiell information och rapporter mellan 

företagen kan det visa på ett företags styrkor och svagheter och ge en grund för en finansiell 

utvärdering av företaget. Jämförbarhet kan ses som en sekundär egenskap som styr 

presentationen av informationen (Eccles & Holt, 2005). Det finns enligt Deegan och Unerman 

(2011) argument för att huvudrollen i ett ramverk är att det ska utvecklas konsekventa 

redovisningsstandarder som leder till att det tas fram jämförbar finansiell information mellan 

företag. Utan jämförbarhet blir det svårt för användarna att utvärdera den finansiella 

informationen.  
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För att bäst främja beslutsfattandet vid utformningen och revideringen av de finansiella 

rapporterna bör de olika egenskaperna vägas mot varandra för att uppnå bäst resultat (Yström, 

2010). Vid utformningen av de finansiella rapporterna är det även viktigt att väga nyttan av 

innehållet, mot kostnaden för utformningen (Deegan & Unerman, 2011). Att utforma 

finansiella rapporter som är för avancerade för ändamålet kan medföra att kostnaderna för 

utformningen överstiger nyttan av informationen i rapporterna. Christensen (2010) menar att 

för att nå en optimal nivå på ett företags finansiella rapportering så måste kostnaderna vägas 

mot nyttan.  

BFN har formulerat fyra kvalitativa egenskaper på informationen i en finansiell rapport som 

ska beaktas vid upprättandet av rapporten (Drefeldt & Törning, 2013). De kvalitativa 

egenskaperna som ska beaktas är utöver de krav som ÅRL ställer på årsredovisningen. Syftet 

med de kvalitativa egenskaperna är att den finansiella rapporten ska uppnå vissa 

kvalitetetkrav för att vara till nytta för läsaren och utgår från användarnas informationsbehov. 

De kvalitativa egenskaperna i K3:s föreställningsram, p. 2.8  är att informationen i en 

finansiell rapport ska vara begriplig, tillförlitlig, relevant och väsentlig.  

 

2.2 K3 
Redan i början av 2000-talet började BFN arbetet med K-projektet där de utvecklade fyra 

kategorier regelverk (BFN, 2004). Kategori tre, K3, är huvudregelverket för större onoterade 

företag som ska upprätta en årsredovisning och ska tillämpas från räkenskapsåret 2014 (BFN, 

2010a; Drefeldt och Pramhäll, 2012). K3 är utvecklat utifrån reglerna i IASB:s regelverk 

”IFRS for SME” och följer samma kapitelindelning men med anpassningar för svensk 

lagstiftning. ÅRL reglerar årsredovisningen och K3 kompletterar ÅRL då lagen inte är 

fullständig (Törning, 2013). 

 

”BFN har konstaterat att den normgivning som idag finns för icke-noterade företag inte är 

ändamålsenlig och att det mot bakgrund av den internationella utvecklingen är hög tid att 

göra vissa grundläggande förändringar.” (BFN, 2004, s.1) 

  

K3 är ett principbaserat regelverk, vilket innebär att det ges mer utrymme för tolkning av 

innehållet i regelverket (Törning, 2013). Att K3 är principbaserat framgår främst i K3:s 

kapitel två där det tas upp begrepp, definitioner och grundläggande principer (BFN, 2012). 

Att tillhandahålla information om ett företags finansiella ställning, resultat och kassaflöden är 

syftet med en finansiell rapport enligt kapitel två i K3.  

  

2.3 Avskrivningar 

2.3.1 Allmänt om Avskrivningar 

I ÅRL (SFS 1995:1554) beskrivs två sorters tillgångar där avskrivningar ska tillämpas. Dessa 

två tillgångar är immateriella tillgångar såsom patent och licenser samt materiella 

anläggningstillgångar såsom maskiner och byggnader. 

 

En anläggningstillgång med en begränsande nyttjandeperiod skall systematisk skrivas av över 

denna period (ÅRL 4kap 4§). Nyttjandeperiod definieras i ÅRL som den tiden som tillgången 

beräknas ge ett företag ekonomiska fördelar. Anskaffningsvärdet för tillgången fördelas sedan 

på nyttjandeperioden och ses som en värdeminskning det vill säga kostnad för förbrukning 



 

15  

(Marton et al., 2012). Nyttjandeperioden kan på förhand vara svår att fastställa och bestäms 

ofta med utgångspunkt i tidigare liknande tillgångars nyttjandeperioder. Det avskrivningsbara 

beloppet på en tillgång är anskaffningsvärdet med avdrag för eventuellt restvärde (16 kap. 53§ 

IFRS). Restvärdet är det värde som ett företag förväntas erhålla vid tillgångens 

nyttjandeperiods slut (BFN, 2013). 

 

Anskaffningsvärdet - restvärdet  

Nyttjandeperioden 

Figur 2.2, Egenkonstruerad figur som visar hur mycket en tillgång ska skrivas av per år. 

2.3.2 Avskrivningsmetoder 

Enligt normgivningen ska avskrivningar återspegla hur en tillgångs nytta förbrukas över tid 

(Lundström & Nordlund, 2012). 

De tre vanligaste avskrivningsmetoderna är degressiv, progressiv samt linjär avskrivning 

(IFRS, 16 kap. 62§, 2012). En degressiv avskrivning innebär avskrivningarna är större i 

början för att sedan minska i slutet av nyttjandeperioden. Denna tillämpas då tillgången 

används mer i början, vid anskaffandet än i slutet av nyttjandeperioden. 

Progressiv avskrivning innebär att man skriver av en tillgång med ett mindre 

avskrivningsbelopp i början för att dessa mot slutet av nyttjandeperioden tilltar och då skrivs 

av med större belopp (IFRS, 16 kap. 62§). Enligt Lundqvist och Nordlund (2010) 

argumenterar ofta fastighetsföretag för en progressiv avskrivningsplan istället för den 

traditionella linjära. Detta på grund av byggnadens värdeminskning och för att kompensera 

för det stigande markvärdet som byggnaden står på. Enligt lag är kompensationen inte en 

godkänd anledning då byggnader och mark är två skilda enheter och ur avskrivningssyn är det 

enbart byggnadens nyttjandeperiod som ska ligga till grund för hur stora avskrivningarna blir. 

Nordlund et al. (2010) menar att kompensationen är ett sätt att skjuta på avskrivningarnas 

kostnader till framtiden. Enligt lag är progressiva avskrivningar inte förbjudet men för att få 

tillämpa dessa måste man kunna visa att nyttan av tillgången förbrukas på progressivt sätt och 

ha argument som håller för detta (Nordlund et al., 2010, Lundström & Nordlund, 2012). 

Den linjära avskrivningen är den vanligaste avskrivningsmetoden och innebär att 

avskrivningarna fördelas jämnt över hela tillgångens nyttjandeperiod (IFRS, 16 kap. 62§). 

Vilket innebär att tillgången har en jämn värdeminskning varje år. 

2.3.3 Avskrivning av anläggningstillgångar 

Inom kategorin materiella anläggningstillgångar finns det främst två typer av tillgångar som 

måste särskiljas, mark och byggnader (Broberg och Lundén (2011). Mark och byggnader har 

väsentligt olika nyttjandeperioder och byggnader skrivs av i olika takt. År 2005 tog 

Skatteverket fram vägledande procentsatser för hur anläggningstillgångar borde skrivas av 

och procentsatserna presenteras i bilaga 1. Skatteverket menar dock att hänsyn ska tas till 

byggnadens ekonomiska livslängd och detta kan innebär att en högre avskrivningssats kan bli 

aktuell. Procenttalen är endast riktlinjer för hur avskrivningarna rimligen bör se ut. Vanligtvis 

följer företagen rekommendationer och riktlinjer i enlighet med tabellen och de presenterade 

procentsatserna menar Broberg et al. (2011). Nordlund et al. (2010) menar att mark i 

normalfallet har en obegränsad livslängd. Vanligtvis skrivs byggnader av med en procentsats 
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på 2-5 %, markanläggningar med 5 % samt byggnadsinventarier med 20-30 % per år (Broberg 

et al., 2011). Enligt Nordlund et al. (2013) är det vanligt att fastighetsbolag väljer att skriva av 

sina byggnader över 100 år som en helhet vilket leder till 1 % avskrivning per år.  

2.4 Komponentansatsen 
”Ett exempel på en materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter som 

förbrukas väsentligt olika är en fastighet. I en fastighet med tillhörande byggnad, är mark en 

sådan komponent som ska särskiljas. Även byggnaden har ett flertal betydande komponenter 

såsom stomme, stammar, tak, fasad och liknande. Dessa komponenter har vanligtvis 

väsentligt olika nyttjandeperioder och byts därför ut med olika tidsintervall i takt med sin 

förbrukning.” (BFN:s vägledning, 2012, s.139) 

I takt med övergången till K3 kommer komponentavskrivningar att bli ett krav för större 

onoterade företag (Marton et al., 2012). Vid implementeringen av K3 ska full retroaktiv 

tillämpning tillämpas som huvudregel vid upprättandet av ingångsbalansräkningen (Drefeldt, 

Nordlund & Pramhäll, 2013). Komponentavskrivningar innebär enligt Marton et al. (2012) att 

anläggningstillgångarna ska delas upp i olika komponenter samt skrivas av och redovisas 

separat över dess egen nyttjandeperiod. Grundprincipen utgår från att om en 

anläggningstillgångs olika komponenter skiljer sig i anskaffningsvärdet samt att 

förbrukningen av komponenterna är väsentligt skild från tillgången som helhet, så skall 

komponentavskrivningar tillämpas (Marton et al., 2012, BFN, 2012). Detta ska emellertid 

enbart göras om anskaffningsvärdet är av väsentlig betydelse för varje komponent men det 

finns inga detaljer kring vad ett väsentligt värde är och därför tillämpas detta väldigt olika från 

företag till företag (FAR, 2012). Anskaffningsvärde för varje komponent kan tänkas bli 

mycket svårt att ta fram, räkna ut och besluta om enligt Marton et al. (2012). 

Utgifter som tillkommer efter anskaffningstidpunkten ska enligt Marton et al. (2012) 

redovisas som en tillgång. Drefeldt och Törning (2013) definierar när en tillgång ska 

redovisas i balansräkningen (d.v.s. aktiveras) när de två följande punkterna är uppfyllda: 

 När de framtida ekonomiska fördelarna sannolikt kommer att tillfalla företaget. 

Om en utgift sannolikt inte förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden får utgiften 

inte aktiveras och tas upp som en tillgång i balansräkningen utan ska då istället kostnadsföras 

i resultaträkningen (Drefeldt & Törning, 2013). 

 När man på ett tillförlitligt sätt kan mäta anskaffningsvärdet eller värdet. 

Anskaffningsvärdet eller värdet är i många fall känt då det exempelvis står på den fakturan 

som man mottagit eller i ett avtal som upprättats (Drefeldt & Törning, 2013). I andra fall 

menar Drefeldt och Törning att detta värde måste uppskattas. Om en rimlig uppskattning över 

värdet inte kan göras så får utgiften inte aktiveras och tas upp i balansräkningen (Drefeldt & 

Törning, 2013). Gränsdragningen mellan aktivering och kostnadsföring menar Marton et al. 

(2012) kan bli svårt att göra.   

Komponentansatsen med tillhörande komponentavskrivningar förväntas över tid att ge ett 

jämnare resultat mellan de olika bokföringsåren samt avspegla förbrukningen av tillgångarna 

på ett tydligare och bättre sätt än tidigare (Marton et al., 2012). Marton et al. (2012) menar att 
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man kommer att kunna visa upp en mer rättvisande bild av företagets ställning än man kunnat 

göra innan införandet av komponentansatsen.   

2.5 Nytta/Kostnad 
Ett internationellt krav som finns på en finansiell rapport är att kostnaden för att tillhandahålla 

informationen bör vara mindre i förhållandet till nyttan av informationen (Drefeldt & Törning, 

2013). Hellman et al. (2011) menar att den ökade nyttan måste ställas mot de kostnader som 

införandet av komponentansatsen kommer att innebära. Avvägningen mellan kostnaderna och 

nyttan ska i huvudsak baseras på bedömningar (Drefeldt & Törning, 2013). Det är inte alltid 

den part som bär alla kostnader som drar nytta av informationen då denna ofta kan tillfalla en 

bred skara av externa användare (BFN, 2012; Drefeldt & Törning, 2013).  

En del av nyttan med komponentansatsen är att den medför en jämnare resultatutveckling i 

redovisningen. Figur 2 och figur 3 (se s. 18)  är ett försök till att illustrera den jämnare 

resultatutvecklingen som komponentansatsen, genom komponentbyte, kommer ge upphov till. 

Komponentbytena kommer att förändra driftsnettot och bruttoresultatet och på så sätt medföra 

en ökad nytta i form av ett jämnare resultat och en mer rättvisande bild av företagets ställning.  

Uttrycket driftnettot används främst av fastighetsbolag och är omsättningen minus 

förvaltningskostnaderna (Almi.se). Med ett komponentbyte menas underhåll eller en 

nyinvestering som ersätter en gammal komponent som vid bytet är avskriven. När bytet sker 

leder det till dilemmat; ska det aktiveras, det vill säga tas upp som en tillgång i 

balansräkningen och skrivas av, eller kostnadsföras i resultaträkningen. Hellman et al. (2011) 

menar att det är kombinationen av komponentbyte och aktiveringen av dessa som på sikt 

kommer ge en västligt bättre redovisning vilket kan ses som en förhöjd nytta.  

Den prestandehöjande ansatsen beskriver Hellman et al. (2011) som den nuvarande praxisen 

ser ut, där byten och nyinvesteringar i tillgångar kostnadsförs istället för att aktiveras och 

skrivas av trots att dessa egentligen skulle kunna tas upp som en tillgång. Vid ett planerat 

komponentbyte på en tillgång kommer driftsnettot före avskrivningarna som kan ses i figur 2 

att sjunka och resultet underskattas då bytet direkt kostnadsförs i resultaträkningen, trots att 

det egentligen faller under ramen för att redovisas som en tillgång. När bytet inte genomförs 

enligt de planer som finns i företaget kommer resultatet att övervärderas eftersom inga 

kostnader uppstår som bytet hade bidragit till. Följden av övervärderingen leder till att 

redovisningen blir missvisande för företagets intressenter. Hellman et al. (2011) påpekar 

dessutom att den felaktiga bilden av redovisningen kan komma att förstärkas då 

avskrivningarna ses som ointressant information i fastighetsbolag, samtidigt som driftsnettot 

ofta är centralt och ligger till grund för värdebedömningar, lönsamhetsanalyser och 

hyresförhandlingar. 
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Figur 2.3, Ett företags resultatutveckling enligt den prestandahöjande ansatsen (Hellman et 

al., 2011, s.3) 

Figur 3 visar skillnaden i driftnettot och bruttoresultatet där komponentbytet aktiveras, tas upp 

som tillgångar samt skrivs av efter dess egen nyttjandeperiod. Under de år som 

komponentbyten inte sker är driftnettot före avskrivningar samma för den prestandahöjande 

ansatsen som för komponentansatsen det vill säga 650 i båda fallen (se figur 2 och figur 3). 

Bruttoresultatet efter avskrivningarna skiljer sig dock. I den prestandahöjande ansatsen ligger 

bruttoresultatet på 500 medan komponentansatsens bruttoresultat ligger på 350 (se figur 2 och 

figur 3). Vid tillämpning av komponentansatsen blir bruttoresultatet jämnt till skillnad från 

den prestandahöjande ansatsen där bruttoresultatet är ojämnt vilket leder till att resultatet blir 

missvisande för intressenterna. Det kan därför ses att komponentansatsen ger en mer 

rättvisande bild över ett företags ställning vilket Hellman et al. (2011) menar medför en ökad 

nytta.  

 

Figur 2.4, Ett företags resultatutveckling enligt komponentansatsen (Hellman et al., 2011, 

s.3) 

Börsnoterade företag använder sig av kapitalvärdesberäkningar för att varje år kunna fastställa 

det verkliga värdet på sina fastigheter (Hellman et al., 2011). Det verkliga värdet anses 

tillhandahålla bättre och mer användbar information än det redovisade värdet, för de som ska 

fatta ekonomiska beslut i ett företag (Lorentzon, 2013). Kapitalvärdesansatsen kan ses som en 
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teoretisk modell som inte används i verkligheten av onoterade företag (Hellman et al., 2011). 

Onoterade företag som tillämpar K3 använder sig till skillnad från börsnoterade företag 

istället av det redovisade värdet vilket är anskaffningsvärdet minus gjorda avskrivningar.  

Figur 4 visar att komponentansatsen ger ett bättre redovisat värde som nästan följer 

kapitalvärdesansatsen. Detta innebär att ju äldre byggnaden blir desto bättre visas värdet på 

tillgången i balansräkningen med komponentansatsen. Av figur 4 kan också utläsas att den 

prestandahöjandeansatsen ger ett övervärderat resultat innan komponentbytet sker medan 

resultatet under följande år undervärderas.  

Komponentansatsen ger en ökad nytta och är ett argument som är väl värt att lägga på minnet 

enligt Hellman et al. (2011) då komponentansatsen liknar det internationella sättet att redovisa 

sina tillgångars värde. 

 

Figur 2.5, Utveckling av det bokförda värdet enligt den prestandahöjande ansatsen, 

komponentansatsen samt kapitalvärdesbaserad redovisning (Hellman et al., 2011, s, 4) 

2.5.1 Nytta 

Om icke börsnoterade företag väljer att tillämpa K3 likt IFRS skulle detta generera nytta då vi 

fick mer konsekventa nationella redovisningssystem (Evans, 2005). Detta skulle i sin tur leda 

till att nationell och internationell redovisning blev mer jämförbar med varandra (Evans, 

2005). 

Nyttan som illustreras i figur 3, ger således ett jämnare resultat och den stora skillnaden ligger 

i om komponentbytena sker eller inte (Hellman et al., 2011).  Med komponentansatsen 

identifieras varje enskild komponent som förbrukas i väsentligt skild takt. Därefter sker 

avskrivningen över respektive komponents egen nyttjandeperiod. Komponentsatsen 

förhindrar att företaget får möjligheten att välja om de genomför underhållet/komponentbytet. 

Med den prestandahöjande ansatsen sjunker driftsnettot vid komponentbytet trots att bytet 

egentligen skulle kunna få aktiveras och tas upp som en tillgång, vilket figur 2 är en 

illustration av. När detta sker riskerar företagets intressenter att bli vilseledda. Tvärtom blir 

det de åren som bytet aldrig görs och istället förbises. Detta leder till att driftsnettot istället 

kraftigt överskattas och leder till att intressenterna återigen blir vilseledda. Hellman et al. 

(2011) menar att detta kommer bli den stora nyttan med komponentansatsen då driftsnettot 

håller sig på en jämn nivå genom att bytena inte går att välja att genomföra eller inte. Detta 

försöker illustreras i figur 3. 
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2.5.1.1 Rättvisande bild 

Enligt ÅRL 2kap 3§ ska årsredovisningen upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild 

över företagets ställning. Att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över företagets 

ställning och resultat skrevs in i ÅRL efter EU-inträdet 1995, för att svensk redovisning skulle 

anpassas till europeiska förhållanden (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2005; 

Utrikesdepartementet, 2013). Om det behövs så ska det även lämnas tilläggsupplysningar för 

att en rättvisande bild ska kunna ges (Drefeldt & Törning, 2013). Begreppet rättvisande bild 

kommer från engelskans true and fair view. Innebörden av begreppet är ett övergripande mål 

för redovisningen, för att den finansiella informationen som sprids till intressenterna på ett 

rättvist sätt ska avbilda hur det har gått och går för företaget. Att årsredovisningen ger en 

rättvisande bild över företagets ställning är en helhetsbedömning som läsaren gör. 

Intressenterna måste kunna lita på redovisningen och därför är det en bedömning utifrån 

läsaren.  

”Nyttan av informationen bör vara större än kostnaden för att tillhandahålla den. Denna 

avvägning ska huvudsakligen baseras på bedömningar.” (BFN, 2012, s.17) 

Bedömningen av en rättvisande bild ska enligt Matis, Salas och Vladu (2012) göras av någon 

som anses vara professionell och därigenom återspegla företagets ekonomiska verklighet 

genom det språk som används i redovisningen med stor försiktighet. 

Vid tillämpning av komponentansatsen menar Marton et al. (2012) att 

komponentavskrivningen på ett bättre sätt kommer visa hur en tillgång förbrukas samt att det 

ger en jämnare resultatfördelning mellan åren. Detta kommer att leda till en väsentligt bättre 

redovisning (Hellman et al., 2011). 

2.5.2 Kostnad  

SME har inledningsvis enligt Evans (2005) aldrig varit positiva till den transparens som K3 

likt IFRS ger upphov till. De har frekvent försökt att undvika den öppenhet som skapas då den 

anses kunna skada företaget mer än det gör nytta att öppet redovisa företagets resultat (Evans, 

2005). 

BFN har sammanlagt fått in nio remissynpunkter från olika aktörer där uteslutande fokus 

ligger på de ökade kostnader som införandet av komponentansatsen medför (Hellman et al., 

2011). Kostnaderna ökar då komponenter ska identifieras och separata avskrivningsplaner för 

dessa ska upprättas. Aktörerna är oroliga att anläggningsregistret med alla tillhörande 

komponenter kommer att bli stort och det merarbete som kommer att krävas för att uppdatera 

anläggningsregistret kommer överstiga den totala nyttan. Av kostnaderna så finns det vissa 

som enbart ses som en engångskostnad vid införandet medan andra till exempel uppdatering 

av anläggningsregistret, kommer att vara en löpande utgift i framtiden för företagen. 
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2.5.2.1 Anläggningsregister 

ÅRL:s grundläggande krav på värdering post för post gör att en sidoordnad bokföring på 

tillgångar, skulder och avsättningar behövs för att kunna ha en tillfredställande kontroll och 

överblick (Drefeldt & Törning, 2013). När den sidoordnande bokföringen gäller 

anläggningstillgångar benämns detta som ett anläggningsregister. Ett anläggningsregister 

innehåller specifikationer över alla immateriella- och materiella anläggningstillgångarna 

oavsett deras redovisade värde. I mindre företag behövs det sällan upprättas ett 

anläggningsregister då man istället har olika konto för varje anläggningstillgång. Se exempel 

nedan. 

 

 

 

 

 

Figur 2.6, Exempel för finansiell rapportering enligt K3 och K2 (s. 402) 

Många gånger har företag dock så många tillgångar att ett anläggningsregister krävs (Drefeldt 

& Törning, 2013). Det finns inga restriktioner på att anläggningsregistret ska uppdateras 

löpande men vanligtvis görs det ändå. Det underlättar och blir mer effektivt att fylla på med 

nya inköp av anläggningstillgångar direkt i samband med att de bokförs i den löpande 

redovisningen. Om företag väljer att inte uppdatera anläggningsregistret löpande ska det 

åtminstone uppdateras i samband med bokslutet, eftersom som företaget är skyldiga enligt 

BFL att upprätta specifikationer över balansräkningens poster. Den information som bör 

finnas med i ett anläggningsregister är följande: 

 Anskaffningsvärdet - inköpspris samt kostnader som uppstått i samband med köpet 

eller tillverkningen. 

 Tidpunkten för anskaffningen 

 Avskrivningsmetod - t.ex. linjär eller uppgift om att tillgången inte skrivs av t.ex. 

mark. 

 Nyttjandeperioden  

 Ackumulerade avskrivningar 

 Ackumulerade nedskrivningar 

 Avskrivningsbart belopp om det avviker från anskaffningsvärdet -Vanligast är att 

företaget valt att ta hänsyn till restvärdet eftersom tillgången ska avyttras vid 

nyttjandeperiodens slut.  

 Märkning av tillgången som gör att den blir identifierbar 

Inventarier som har kostnadsförts till ett mindre värde behöver inte tas upp i 

anläggningsregistret eftersom de inte hör till tillgångarna i balansräkningen (Drefeldt & 

Törning, 2013). När en tillgångs nyttjandeperiod är slut men ändå används i företaget ska den 

ändå finnas med i anläggningsregistret till ett värde av noll. När en tillgång utrangeras (t.ex. 

skrotas) eller avyttras (säljs), får den inte finnas med i företagets balansräkning och ska 

således tas bort från företagets anläggningsregister. 

1241 Servicebil XYZ 123 

1242 Servicebil XYZ 124 

1243 Servicebil XYZ 125 
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3. Metod 

I metodkapitlet kommer metodvalen som har gjorts i uppsatsen att presenteras. Inledningsvis 

motiveras valet av ämne och undersökningsmetod. Vidare beskrivs det hur insamlingen av 

sekundär- och primärdata har gjorts, vilka respondenter som har valts ut och varför. 

Slutligen beskrivs hur empiri- och analyskapitlen är presenterade.  

3.1 Val av ämne 
Det nya regelverket K3 är det mest omtalade och debatterade ämnet i svensk redovisning just 

nu då det ska tillämpas från räkenskapsåret 2014. Inför införandet av K3 är det 

komponentansatsen som har varit mest omdebatterad då den ses som en stor förändring för de 

företag som har en stor andel materiella anläggningstillgångar. Vi anser därför att det är 

intressant att undersöka komponentansatsen då det är ett så aktuellt ämne. När 

bokföringsnämnden väljer att införa komponentansatsen som ett krav trots att många av de 

största aktörerna inom fastighetsbranschen och redovisningsbranschen har en negativ 

inställning till den vill vi förstå varför bokföringsnämnden gör det valet. Att 

komponentansatsen medför en hög nytta för företag anser vi kan vara en förklaring till att den 

införs som ett krav i K3. Vi kommer att undersöka olika aktörers uppfattning om 

komponentansatsen sett ur ett nytto- och kostnadsperspektiv. 

Då K3 är baserat på IFRS for SME:s vill vi titta på om införandet av K3 och 

komponentansatsen har någon koppling till harmoniseringsprocessen. Då främst för att få en 

förståelse för att komponentansatsen är ett krav och inte en möjlighet för just företag som inte 

har som mål att nå en internationell marknad. 

3.2 Val av undersökningsmetod 
Vi vill genom denna uppsats göra en undersökning där vi får en vid syn på 

komponentansatsen och hur nyttan och kostnaderna förhåller sig till varandra samt hur 

harmoniseringsprocessen påverkar komponentansatsen. För att få djupare information anser vi 

att bäst förutsättningar ges genom ingående intervjuer med personer som har kunskap om 

komponentansatsen. Vi använder oss av en kvalitativ undersökningsmetod, vilket Jacobsen 

(2002) menar lämpar sig bäst då en djupare förståelse för ett ämne efterfrågas och svaren som 

ges av intervjurespondenterna blir mer detaljrika. Att fokusera på ett fåtal respondenter gör att 

vi kommer att få mer utförlig information. Att gå in på djupet med ett fåtal respondenter är 

utmärkande för en intensiv uppläggning, där syftet är att få en så fullständig bild som möjligt 

av ett fenomen (Jacobsen, 2002).  

För att kunna få ut djupast information har vi börjat med att samla in teori om ämnet innan vi 

utförde intervjuerna. Om vi inte hade haft kunskap om ämnet innan vi samlade in empirin 

hade vi inte vetat vad som var relevant. En deduktiv ansats menar Jacobsen (2002) är då man 

först skapar sig vissa förväntningar för att sedan samla in empiri och därefter kunna se om 

verkligheten stämmer överens med de tidigare förväntningarna.  

3.3 Insamling av sekundärdata 
Inledningsvis började vi med att studera vad som var publicerat angående K3 och 

komponentansatsen på BFN:s hemsida i form av vägledningar och andra skrifter. Vi började 

med att hämta information från BFN:s hemsida då K3 är nytt och det ännu inte finns 

vetenskapligt granskade artiklar kring K3 med tillhörande komponentansats. Jacobsen (2002) 

menar att det är viktigt att vara kritisk till källor vid insamling av sekundärdata då denna kan 
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brista i trovärdighet. Vi anser att BFN:s uttalanden om K3 och komponentansatsen är 

trovärdiga och tillförlitliga då BFN har arbetat med att ta fram K3.  

Vidare har vi använt oss av artiklar rörande komponentansatsen som inte är vetenskapligt 

granskade. De artiklar som inte är vetenskapligt granskade anser vi är tillförlitliga då de är 

skrivna av personer som har stor kunskap inom ämnet. Bo Nordlund som har skrivit de flesta 

av artiklarna som används är redovisnings och värderingsspecialist på fastigheter samt 

medlem i FAR. Catharina Pramhäll som har skrivit artiklarna tillsammans med Nordlund eller 

de Nordlund inte varit med och publicerat, har varit delaktig i arbetet att ta fram K3 som 

projektledare i BFN.  

De vetenskapliga artiklarna som vi har använt oss av är hämtade från biblioteksdatabaser som 

ABI/Inform och Summon. Sökord som vi har använt är till exempel; harmonization, 

harmonization SME, IFRS for SME, Conceptual framework och accounting. I övrigt har vi 

använt oss av kurslitteratur samt annan litteratur som vi fick från Törning, som framförallt gav 

oss information om K3.  

3.4 Insamling av primärdata 

3.4.1 Urval av respondenter 

Då vi vill veta hur uppfattningen hos olika aktörer är kring komponentansatsen ur ett nytto- 

och kostnadsperspektiv har vi valt att göra intervjuer med sex olika respondenter. De sex 

respondenterna arbetar med och kommer i kontakt med komponentansatsen på olika sätt 

vilket är anledningen till att vi har valt dessa som är följande: 

Caisa Drefeldt sitter med i den arbetsgrupp som har arbetat med att ta fram K-regelverken. Vi 

anser att hon är den respondent som på bästa sätt kan ge oss information om bakomliggande 

orsaker till varför komponentansatsen införs, vilken nytta och vilka kostnader de ser som har 

infört de nya allmänna råden.  

Eva Törning är redovisningsspecialist men har inte som Drefeldt suttit med och tagit fram K-

regelverken dock är Törning en av Sveriges främsta redovisningsspecialister. Vi anser därför 

att hon kan bidra med djup och tillförlitlig information om vilken nytta och kostnader som 

komponentansatsen kommer medföra samt har en djup förståelse för implementeringen av 

nya regelverk.  

Revisorn som har valt att vara anonym, har vi valt att intervjua då denne representerar en 

annan grupp som kommer bli påverkade av komponentansatsen, både vid revisioner och då de 

arbetar med konsultverksamhet gentemot företag. Det är utifrån deras perspektiv intressant att 

se vad de har för uppfattning om nytto- och kostnadsperspektivet då det är dem som företag 

främst vänder sig till för rekommendationer om redovisningen.  

Jaana Johansson är redovisningskonsult och representerar den grupp av aktörer som arbetar 

närmst kunder utan att sitta i företaget. Vi anser att redovisningskonsulter tillsammans med 

revisorerna är de som påverkar och vägleder kunder mest vid redovisningsval och anser därför 

att Johanssons uppfattning om komponentansatsen är viktig.  

Peter Wallberg arbetar i SABO som är fastighetsföretagens branschorganisation och som har 

arbetat med att ta fram en vägledning vid komponentindelning kan bidra med en tydlig bild av 
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hur komponentansatsen kommer implementeras. Wallberg bör därför ha en klar uppfattning 

av vilken nytta och kostnader som komponentansatsen kommer innebära för företagen.  

Henrik Lyréus arbetar som ekonomichef vid ett företag som redan har implementerat 

komponentansatsen vilket gör att vi kan få information om vilka kostnader de har haft vid 

införandet och vilken nytta de ser med komponentansatsen. Lyréus representerar den grupp av 

aktörer som kommer bli mest påverkade av komponentansatsen och vi anser därför att det är 

av stor vikt att få Lyréus uppfattning.  

Vi anser att respondenterna representerar olika grupper av aktörer inom redovisning och alla 

har olika kunskapsplan. De olika respondenterna anser vi kan ge oss en vid syn av 

komponentansatsen. Vi är medvetna om att vi inte kan generalisera respondenternas 

uppfattningar och åsikter för andra inom samma yrkeskategori.  

3.4.2 Operationalisering  

Vi har innan intervjuerna tagit fram de mest centrala begreppen i vår uppsats och använt dessa 

som övergripande rubriker i intervjuguiderna. Dessa begrepp är harmonisering, 

komponentansatsen och nytta/kostnad. Utifrån dessa tre begrepp och den teori vi har som 

berör respektive begrepp, formulerade vi intervjufrågorna. 

Intervjuguiderna med intervjufrågor har vi anpassat efter respondenterna och har valt att göra 

tre olika intervjuguider med en variation i frågorna för att få fram relevant information från 

varje respondent. Intervjuguide för specialisterna Drefeldt och Törning kan ses i bilaga 2, 

intervjuguide för revisor och redovisningskonsult i bilaga 3 och intervjuguide för respondent 

från branschorganisation och till fastighetsbolag i bilaga 4.  

Intervjufrågorna är öppna då vi vill få fram respondentens uppfattningar. Jacobsen (2002) 

menar att öppna frågor gör att intervjuaren får fram vad respondenten anser är viktigt och i 

dennes ord vilket är något vi har haft i åtanke vid utformandet av intervjuguiderna. Vi ville 

inledande i varje intervju få information om respondenten och hur denna kommer i kontakt 

med komponentansatsen. Vidare följer strukturen i alla intervjuguider den som vi har vi teorin 

där harmonisering och de intervjufrågor som rör denna kommer först, följt av 

komponentansatsen och nytta/kostnad med respektive frågor.  

3.4.3 Intervjuer 

Vi har innan alla intervjuer skickat respektive respondents intervjuguide till dem via mail för 

att ge respondenterna en möjlighet att reflektera över frågorna och vi tror att detta ger mer 

ingående svar på intervjufrågorna. Personliga besöksintervjuer har gjorts med Drefeldt, 

Törning, Revisorn och Johansson. Alla intervjuer är inspelade för att vi ska kunna gå tillbaka 

och lyssna på vad respondenten berättade och för att kunna återge detta på ett korrekt sätt. 

Jacobsen (2002) menar att spela in intervjun är en fördel för att kunna få med allt 

respondenten säger ordagrant. Dock menar Jacobsen (2002) att det även är viktigt att anteckna 

under intervjun samtidigt som det är viktigt att ha ögonkontakt och visa förståelse för det 

respondenten berättar. Vi har därför valt att en av oss antecknar och den andra ställer 

intervjufrågorna och har kontakt med respondenten under hela intervjun. Intervjun med 

Wallberg är utförd på så sätt att vi mailade intervjuguiden som Wallberg besvarade på mail då 

respondenten önskade utföra intervjun så. Att intervjun besvarades på mail anser vi vara 

tillförlitligt då vi har haft ett kortare samtal med Wallberg på telefon innan intervjuguiden 

skickades och vi fick då en första uppfattning av Wallbergs åsikter om komponentansatsen. 
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Lyréus besvarade först intervjuguiden på mail och sedan utförde vi en telefonintervju för att 

få djupare svar på intervjufrågorna. Telefonintervjuns upplägg såg likadant ut som 

besöksintervjuerna; vi spelade in intervjun, en ställde frågorna och den andra antecknade.  

3.5 Empiri- och analysmetod 
I empirin har vi valt att presentera varje respondent var för sig för att lättare kunna urskilja 

vad som framkommit vid varje respondents intervju. Empirin för varje respondent presenteras 

efter de tre centrala begrepp som följs genomgående i uppsatsen; harmonisering, 

komponentansatsen och nytta/kostnad. Att empirin presenteras på liknande sätt underlättar vid 

analysen där vi ställer respondenternas svar mot varandra och mot teori, samt teori mot teori. 

Även analysen följer en struktur efter de tre centrala begreppen. Då vi har valt att intervjua 

Drefeldt och Törning som vi även refererar till i teorin har vi valt att placera empirin från 

deras intervjuer under ett eget avsnitt då intervjuerna även kan ses som teori. Vi är medvetna 

om svårigheten med att ställa Drefeldt och Törnings teori mot deras empiri men anser ändå att 

dessa intervjuer är av stor vikt för vår uppsats. 
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4. Teori & Empiri 

I teori- och empirikapitlet kommer vi presentera två respondenter, var för sig. 

Respondenterna är två specialister som vi även refererar till i teoriavsnittet och därför 

presenterar vi deras empiri under ett eget avsnitt. En kort presentation görs inledningsvis av 

varje respondent under dennes del. Vi kommer sen presentera intervjuerna med utgångspunkt 

i våra tre centrala begrepp som intervjuguiderna är strukturerade efter; harmonisering, 

komponentansatsen samt nytta/kostnad, för att få en tydlig struktur. 

4.1 Caisa Drefeldt 
Caisa Drefeldt är auktoriserad revisor i grunden och redovisningsspecialist på KPMG, en av 

de fyra största revisionsbyråerna i världen. Drefeldt sitter i FAR:s policygrupp för redovisning 

och är utsedd representant för FAR i Bokföringsnämnden. Inom BFNs arbetande styrelse, 

Plenum, bildades en arbetsgrupp som påbörjade framtagandet av de nya K-regelverken. 

Arbetet med K-regelverken är ett av de största projekten BFN har gjort. Arbetsgruppen, där 

Drefeldt satt med, påbörjade arbetet med K-regelverken i april 2008.  

4.1.1 Harmonisering 

Redovisningen i Sverige har tidigare upprättats efter RR:s rekommendationer, BFN:s 

allmänna råd samt andra normer och lagstiftning. Förr har RR utformat regelverk för 

börsnoterade företag och BFN:s allmänna råd fick i uppgift att anpassa regelverket efter alla 

övriga företag, som är bokföringsskyldiga enligt BFL. Det är mycket annat än lagstiftning, 

mer än bara ÅRL och ABL, som ska tas i beaktning vilket gör att införandet av nya allmänna 

råd tar tid menar Drefeldt. BFN skriver allmänna råd för en betydligt större krets än vad RR 

gjorde. 

Anledningen till att K3 införs är enligt Drefeldt att redovisningsnormeringen i Sverige 

tidigare anses ha varit för spretig och ofullständig. BFN hade först som utgångspunkt att 

utforma K3 i paritet med RR:s rekommendationer med ett förenklingsmantra. Dock ändrade 

sig BFN efter att ha tagit del av IFRS for SME:s utkast då det sågs som en bättre 

utgångspunkt trots att IFRS och Svensk redovisning, RR, har samma bas. Syftet med IFRS for 

SME har varit att skapa en harmonisering och är utformad utifrån ett globalt perspektiv. I 

Sverige finns det en stor harmonisering gentemot de internationella tendenserna och 

trenderna. Det finns inget krav på dem som utvecklar standarderna i Sverige att ta hänsyn till 

harmoniseringen men Drefeldt menar att de ändå tittar på hur det ser ut internationellt.  

Det har funnits en efterfrågan från användarna av regelverken, från de företag som inte följer 

IFRS men främst har efterfrågan kommit från revisorerna och då efterfrågas bättre 

sammanhållna regelverk. Drefeldt menar att det fanns ett generellt behov av modernisering av 

svensk redovisning. En modernisering krävs för att få fram bra underlag att fatta beslut efter 

och för att nå en ökad transparens gentemot intressenter. Dock menar Drefeldt att kvalitén på 

årsredovisningar överlag har varit dålig beroende på att många mindre företag inte förstår 

orsakerna till varför de ska upprätta en årsredovisning. För att förstå och kunna använda sig 

av den informationen som finns i en årsredovisning förutsätts det att man är ekonomiskt 

kunnig. 

I K2 har regler utformats efter vilka redovisningsval ett företag ska göra men i K3 är det mer 

principer som vägleder företag efter vad de får göra. K3 ställer därför krav på den som ska 

använda sig av redovisningen, både för upprättaren och också för användarna av 
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redovisningen. Vid utformandet av K3 valde nämnden att sätta lag, norm och vägledning ihop 

för att det skulle underlätta för de som ska läsa och använda sig av regelverket. Drefeldt 

menar att jämförbarheten mellan fastighetsbolagen inte kommer blir bättre vid införandet av 

komponentansatsen då K3 är ett principbaserat regelverk. Det krävs en djupare analys av 

årsredovisningar för att kunna jämföra fastighetsbolag.  

Föreställningsramen finns med i K3:s kapitel 2 och det är första gången i svensk norm som 

föreställningsramen finns med som ett kapitel. BFN införde föreställningsramen i K3 då den 

är en grundbult till hela regelverket.  

4.1.2 Komponentansatsen 

Drefeldt menar att motstånd till komponentansatsen endast har kommit från fastighetsbolagen 

och inte från andra företag som till exempel industriföretag. Den 19 december 2011 

anordnades en hearing för att belysa komponentansatsen. Deltagare på denna hearing var 

många av de som anfört skäl till att komponentavskrivning inte skulle införas i samband med 

remissomgången av K3.  

Drefeldt berättar om tillgångsdefinitionen och allt som faller in under definitionen, ska tas upp 

som en tillgång i balansräkningen. ”Att kostnadsföra en komponent som fastnar under 

tillgångsdefinitionen strider mot balansräkningsansatsen” (Drefeldt, 14 mars, 2014). En 

avskrivning är enbart en allokering av ett anskaffningsvärde, alltså ingen värderingsregel utan 

istället en kostnad för förbrukning. Det är viktigt att veta vilket värdebegrepp man diskuterar. 

”Avskrivningar är aldrig en värderingsfråga” (Drefeldt, 14 mars, 2014). 

Drefeldt menar att det är svårt att försvara en progressiv avskrivningsplan då företaget måste 

visa att förslitningen av tillgången är större i slutet av nyttjandeperioden. Det går inte att 

argumentera för en progressiv avskrivning på byggnader då förbrukningen av tillgången är 

jämn. Då det talas för progressiv avskrivning på byggnader menar Drefeldt att marknadsvärde 

blandas ihop med avskrivningarna.  

Drefeldt berättar att komponentansatsen bygger på tillgångsdefinitionen i ett principbaserat 

regelverk. Att regelverket är principbaserat förenklar för företagen. I detta regelverk finns 

ingen vägledning i form av procentsatser utan här är det upptill varje enskilt företag att 

bedöma vad som de anser vara en betydande komponent samt olika nyttjandeperioder för en 

tillgång. ”De ska själva fastställa vilka principer de har och följa dem” (Drefeldt, 14 mars, 

2014). Vad som senare ska bedömas vara ett byte av komponent ska värdet sättas i relation till 

tillgångens hela värde och utifrån detta ska regler bestämmas för vad som ska anses vara byte 

av en komponent eller vad som är underhåll och reparation. Komponentansatsen visar 

framtida kassaflödesbehov på ett bättre sätt då varje enskild komponent får sin egen 

nyttjandeperiod.  

4.1.3 Nytta/Kostnad 

Fram till den sista december 2013 har den prestandahöjande ansatsen använts där 

fastighetsbolagen har valt att göra olika val i redovisningen när det gäller kostnadsföring och 

aktivering berättar Drefeldt. ”Fastighetsföretag har ibland kostnadsfört det dem har haft råd 

med” (Drefeldt, 14 mars, 2014). Vissa fastighetsbolag har valt att kostnadsföra allt, det vill 

säga alla reparationer och byten av komponenter och vissa har valt att kostnadsföra en mindre 

del. Drefeldt menar att detta gör att det inte finns någon möjlighet till jämförelse mellan 

fastighetsbolag i dagsläget. 
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Drefeldt anser inte att det är så mycket arbete med komponentansatsen och menar att det 

istället är själva förändringen som är jobbig för många av fastighetsbolagen. Ett större 

fastighetsbolag som Drefeldt har varit i kontakt med uttryckte att de var väldigt nöjda med 

komponentansatsen. Genom att förklara och förmedla kunskap om komponentansatsen ökar 

förståelsen för införandet, vilket medför en positivare inställning menar Drefeldt. 

Komponentansatsen är ett betydligt bättre avskrivningssätt då den visar förbrukningen av 

komponenter på ett bättre sätt än den prestandahöjande ansatsen. Drefeldt kan inte se att 

fastighetsbolag skulle få en mycket högre kostnad som de påstår sig få, då de inte tillämpat 

komponentavskrivningar förr. De kommer istället få en möjlighet att gå igenom vad de 

faktiskt har sin balansräkning. De kommer att få en jämnare resultatutveckling och slippa 

dipparna som uppstår i den prestandahöjande ansatsen. Med den prestandahöjande ansatsen 

menar Drefeldt att resultatet övervärderas då komponentbytet inte sker och detta ger då en 

missvisande bild av företagets ställning. 

Drefeldt menar att införandet kommer att ställa krav på företagen då anläggningsregistret 

kommer att behöva bli mer sofistikerat för byggnader samt att företag måste ha kvar ett 

anläggningsregister för skatterätten då detta är helt frikopplat. Drefeldt berättar dock att det 

inte alltid är de som står för kostnaderna som nyttan tillfaller, då nyttan till exempel kan 

tillfalla intressenterna.  

4.2 Eva Törning 
Eva Törning är en av Sveriges främsta specialister inom redovisning. Törning arbetar på 

Grant Thornton som är Sveriges ledande revisions- och konsultföretag för entreprenörer och 

entreprenörsföretag. På Grant Thornton är Törning ansvarig för redovisningsfrågor. Törning 

sitter med i FAR:s policygrupp för redovisning, som bland annat har lämnat remissvar 

angående komponentansatsen. Törning har tillsammans med Drefeldt givit ut en bok om 

Finansiell rapportering enligt K3 och K2 samt publicerat artiklar, hållit kurser och informerat 

kunder, kollegor och andra inom ämnet.  

4.2.1 Harmonisering 

Redovisningen i Sverige har varit i behov av en modernisering vilket är en av anledningarna 

till att K-projektet påbörjades enligt Törning. Som grund vid införandet av K3 har IFRS for 

SME:s använts men Törning tydliggör att K3 skiljer sig markant från IFRS for SME. Att göra 

om RR:s rekommendationer var den ursprungliga tanken vid K-projektets början. Törning 

tyckte detta var en felaktig ansats och ansåg att det var bättre att utgå från IFRS for SME:s 

som har IFRS som grund. Det gör att den svenska redovisningen följer med internationellt, 

moderniseras och det ger en mer lika redovisning med utländska dotterbolag som följer IFRS 

for SME. 

Det har tidigare varit svårt att hitta i regelverken och årsredovisningarna har varit bristfälliga. 

Törning menar att BFN har gjort det lättare att tillämpa redovisningen genom införandet av 

K3, då allt blir samlat i ett regelverk. I K3 ligger de kvalitativa egenskaperna med som grund 

vilket är första gången i ett svenskt regelverk. K3 kommer medföra en bättre redovisning 

överlag och som är närmre verkligheten. ”Det är ett bredare regelverk, allting är samlat och 

det är modernare så jag tycker det har blivit jättebra” (Törning, 19 mars, 2014) 

Törning menar dock att det inte kommer göra att redovisningen blir mer jämförbar. Det går 

inte att jämföra olika företag då till exempel mindre företag gärna investerar i nya maskiner 
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och större företag föredrar att leasa maskinerna. Törning tror inte att BFN har haft som mål att 

redovisningen ska bli mer jämförbar med de nya regelverken. Alla som är skyldiga att 

upprätta en årsredovisning ska följa ÅRL och då använda samma regler, uppställningsform 

och grundnoter. Törning menar att längre än så sträcker sig inte jämförbarheten av 

redovisning. I den akademiska världen tror Törning att jämförbarheten ses som en jätteviktig 

fråga men i praktiken menar hon att det inte är så. 

Då BFN har haft med komponentindelningar i sin beskrivning i BFN U 90:13 sedan år 1990 

är inte Törning så förvånad över att BFN gick på komponentansatsen. En annan förklaring till 

att BFN införde komponentansatsen som ett krav i K3 kan vara för att redovisningen ska följa 

den internationella utvecklingen där komponentansatsen tillämpas. Det är bra att 

redovisningen i Sverige går att förstå i andra länder och vice versa.  

4.2.2 Komponentansatsen 

”Klart att vi ska ha komponentansatsen” (Törning, 19 mars, 2014). Törning har förespråkat 

att komponentansatsen tillämpas i 10 år.  

K3 är ett principbaserat regelverk och där det inte finns någon vägledning i form av siffror 

därför blir redovisningen en bedömningsfråga. Det är upp till varje företag att själva göra en 

bedömning av vad som är betydande komponenter och ett väsentligt värde.  

Törning förklarar att när en utgift för ett byte eller underhåll av till exempel en byggnad 

uppkommer börjar man att titta på om utgiften går att definiera som en tillgång enligt K3 

2:12. Uppfylls definitionen av en tillgång så tittar man på om tillgången får tas upp i 

balansräkningen enligt K3 2:18. Om kriterierna i 2:18 också uppfylls så får utgiften aktiveras 

och tas upp som en tillgång i balansräkningen. Om inte kriterierna i 2:12 och 2:18 uppfylls så 

ska utgiften tas upp i resultaträkningen. 

”Jag gillar när det är bra redovisning och min uppfattning är att det är en bättre redovisning 

med komponentavskrivningar” (Törning, 19 mars, 2014) 

4.2.3 Nytta/Kostnad 

Ett företag som Törning har arbetat med delade upp en större tillgångsmassa i komponenter 

redan år 2010 och hade då likt fastighetsbolagen ett stort arbete framför sig med långa 

nyttjandeperioder på komponenter som skulle identifieras. Törning berättar att det arbetade en 

ekonom och en tekniker tillsammans med att identifiera komponenterna. De kom fram till att 

underhållet av kraftverket var bra utfört och de utbytta komponenterna hade bättre kvalitet än 

de trott. Detta gjorde att nyttjandeperioderna kunde förlängas och avskrivningarna kunde 

sänkas väsentligt efter att tillgångsmassan hade delats in i komponenter. Indelningen av 

komponenter som från början sågs som ett stort jobb, ledde till att ny kunskap uppkom om 

deras tillgångar och företaget fick bättre koll på vad de hade i sin balansräkning, vilket gjorde 

att de ansåg att det positiva övervägde. Törning menar att ovan finns flera exempel på en ökad 

nytta.  ”Det är lite jobb nu men blir enklare sen” (Törning, 19 mars, 2014) 

Törning berättar att om budgeten är ett viktigt styrinstrument för företag, leder 

komponentansatsen till en större säkerhet vid styrningen. Genom komponentansatsen blir 

resultatet jämnare då man slipper dipparna i resultatet vid komponentbytena. Varje 

komponents nyttjandeperiod identifieras vilket gör att tillsammans med ett jämnare resultat 

vet man vad som ska hända i framtiden. Törning menar att ju större tillgångsmassa ett företag 

har, desto bättre är komponentansatsen. Vid införandet kan dock avskrivningarna bli högre 
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när man tvingas värdera om tillgången och identifiera komponenterna men Törning menar att 

detta kommer vägas upp av att det blir ett jämnare resultat. Kostnader för utrangering kan ses 

vid investeringstillfället då uppdelning av komponenter görs men då endast som en 

engångskostnad.  

Törning tror att den starka kritiken i remissvaren beror på för lite förståelse för nyttan med 

komponentansatsen samt att det är lätt att vara negativ till förändringar innan man har satt sig 

in i vad förändringarna får för effekter. En annan förklaring tror Törning är att 

fastighetsbolagen tidigare har haft avskrivningstider på upp emot 100 år och med 

komponentansatsen kommer inte det är vara möjligt. Med komponentansatsen menar Törning 

att avskrivningarna nu kommer att öka för företags som tidigare haft avskrivningsplaner på 

100 år och påverka resultatet negativt. 
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5. Empiri 

I empirikapitlet kommer vi att presentera fyra av våra respondenter, var för sig. Vi har valt 

att intervjua en revisor, en redovisningskonsult, en från en branschorganisation och en från 

ett fastighetsbolag. En kort presentation görs inledningsvis av varje respondent under dennes 

del. Vi kommer sen presentera intervjuerna med utgångspunkt i våra tre centrala begrepp 

som intervjuguiderna är strukturerade efter; harmonisering, komponentansatsen samt 

nytta/kostnad, för att få en tydlig struktur. 

5.1 Auktoriserad Revisor  
Då respondenten önskar att vara anonym kommer vi fortsättningsvis benämna denne som 

revisorn. Revisorn har arbetat som ekonomiansvarig i företag med fastighetsanknytning i ett 

flertal år innan denne blev auktoriserad revisor sen ett par år tillbaka. Idag arbetar revisorn på 

KPMG som är en av de fyra största revisionsbyråerna i världen.  

5.1.1 Harmonisering 

Revisorn tror att målet med införandet av komponentansatsen är dels att ge en ökad 

jämförbarhet i Sverige och med liknande företag i olika länder. Dock ställer sig revisorn 

frågande till hur två företag med en liknande tillgång ska kunna vara mer jämförbara om 

bedömningen av till exempel betydande komponenter görs olika. Om målet inte skulle vara 

att ge en ökad jämförbarhet så ser revisorn inte syftet med införandet av komponentansatsen. 

Samtidigt ser revisorn det som positivt att det är relativt stora företag som har möjlighet att 

välja K2 istället för K3, då det medför mindre arbete för företagen. Att jämföra olika företag 

går inte om man inte är väldigt duktig på redovisning och ha kunskap till att förstå vilka 

principer och val som har använts.  

Att redovisningsreglerna införs i ett samlat regelverk ser revisorn som positivt. Dock har det 

inte funnits någon efterfrågan av nya regelverk hos varken kunder eller revisorer. Revisorn 

menar att regelverken har varit bra innan och har därför inte sett något behov av en 

förändring.  

5.1.2 Komponentansatsen 

Syftet med komponentansatsen är att ge en mer rättvisande redovisning i form av att 

årsredovisningen ska ge en bättre rättvisande bild. Det blir en starkare frånkoppling från 

beskattningen vid införandet av K3 och det ger en mer rättvisande bild av förslitningen på 

tillgången med komponentavskrivningar. Revisorn menar att i praktiken kan progressiva 

avskrivningar vara att föredra om marknadsvärdet på tillgången stiger. Vid införandet av 

komponentansatsen kommer avskrivningen vara linjär och man får istället värdera upp 

tillgången för att spegla marknadsvärdet vilket medför dubbelt arbete.  

Internt har det funnits en efterfrågan på hjälpmedel om hur komponentansatsen ska tillämpas. 

Revisorn menar att hjälpmedel inte finns till exempel i form av ett mer utvecklat 

anläggningsregister för komponenter samt att företag inte är redo för förändringen. 

Komponentansatsen är idag svår att tillämpa utifrån den teori som finns och revisorn menar 

därför att någon form av standardkomponenter kommer att behöva upprättas, för att förenkla 

det praktiska arbetet..    

Vid uppdelningen av komponenter så menar revisorn att en fastighet bör delas upp i 7 till 35 

komponenter och menar att det väsentliga värdet ska sättas i förhållande till tillgångens värde 

som helhet. Dock menar revisorn att i framtiden kommer troligtvis generella procentsatser 
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finnas till hands vid värderingen av komponenter. En väsentligt förlängd nyttjandeperiod är 

fem år enligt revisorn men menar också att kostnader måste vara av väsentligt värde för att få 

aktiveras. Aktivering av kostnader ska göras om komponentbytet är av väsentligt värde, ger 

en väsentligt längre livslängd och utgör en betydande komponent av tillgången. Vid en 

revision är valet mellan om kostnader ska aktiveras eller kostnadsföras väldigt viktig trots att 

det är upp till varje företag att själva göra bedömningen.   

Vid en revision anser revisorn att det inte kommer vara väsentligt för denne att granska 

komponentavskrivningar om det inte är ett fastighetsbolag. Fastigheten kommer då inte vara 

väsentlig i förhållande till företagets rörelse och omsättning.  

5.1.3 Nytta/Kostnad 

”Även om vi konsulter ska gilla denna typ av förändringar när vi får mer att göra, så känner 

jag bara spontant att jag ser inte jättemycket fram emot det” (Revisorn, 21 mars, 2014).  

Revisorn menar att denne inte är säker på att effekten ger en mer rättvisande bild då 

komponentansatsen införs. Dock framför revisorn att denne är säker på att de företag som 

drabbas kommer få en betydligt större administrativ börda. Administrationen kan bli en stor 

kostnad om kompentensen inte finns inom företaget och de då tvingas köpa in tjänsten. En 

annan stor kostnadsaspekt är tiden för omläggning och uppdatering av anläggningsregistret 

som revisorn anser att många företag inte har.  

Revisorn är skeptisk till om nyttan med införandet i slutändan kommer överstiga de kostnader 

som komponentansatsen medför. ”Jag har svårt att se nyttan med komponentavskrivningar” 

(Revisorn, 21 mars, 2014). Även om avskrivningarna blir högre så finns möjligheten att 

värdera upp fastigheten i form av att aktivering av kostnader kan göras.  

Revisorn är enig med flertalet av remissvaren om att komponentansatsen borde vara en 

möjlighet istället för ett krav. I vissa fall kan det ses som för komplext att sätta upp generella 

regler för företag som har många olika fastigheter som ser väsentligt olika ut, vilket kan 

medföra en negativ effekt i form av en mindre rättvisande bild. Uppstartskostnaden uppskattar 

revisorn kan komma att bli 150 -250 000 kronor för nya produkter i form av system och hjälp 

vid uppdelningen av komponenter. Hade det funnits bra hjälpmedel att tillgå hade kostnaderna 

kunnat reduceras. Revisorn tycker att det borde finnas verktyg för att praktiskt kunna tillämpa 

nya lagar innan de införs.  

”Idag känns det som om man väger ihop kostnaderna för allt som ska göras i förhållande till 

nyttan så tror jag att kostnaderna överstiger nyttan men det kan se annorlunda ut om tre år” 

(Revisorn, 21 mars, 2014).  

5.2 Jaana Johansson 
Jaana Johansson är auktoriserad redovisningskonsult på Ernst & Young som är ett revisions- 

och konsultföretag. Johansson har arbetat med redovisning i 20 år. På Ernst & Young arbetar 

Johansson som ansvarig för redovisningsverksamheten, för personal och bemanning samt 

arbetar på uppdrag från kunder. Johansson har tidigare arbetat för FAR med 

kvalitetskontroller för redovisningskonsulter.   

5.2.1 Harmonisering 

Tidigare har regelverken varit spretiga och det har funnits många olika regelverk att förhålla 

sig till. Redovisningskonsulterna har efterfrågat ett samlat regelverk, då det kan underlätta 
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deras arbete. Vid införandet av K-regelverken blir det lättare att hitta specifika regler då ett 

regelverk ska följas och alla regler och principer kan hittas där. Johansson tror att anledningen 

till att BFN införde K-regelverken var för att strukturera upp redovisningen och förenkla för 

användaren. En annan anledning till införandet är att anpassa svensk redovisning till 

internationella förhållanden för att underlätta jämförbarheten mellan företag och branscher i 

olika länder. ”Jag tror att jämförbarheten har en stor inverkan” (Johansson, 21 mars, 2014) 

5.2.2 Komponentansatsen 

Den möjligheten som finns vid tillämpningen av K-regelverken är att företag som tillhör K2 

kan välja att tillämpa K3 istället. Redovisningskonsulterna arbetar för att K2-företag som har 

för avsikt att nå internationella marknader eller affärshändelser som kan göra att de når den 

internationella marknaden i framtiden, ska tillämpa K3 redan nu. Johansson menar att det är 

bra att komponentansatsen infördes som ett krav i K3 för annars tappar man jämförbarheten 

mellan företag. Johansson berättar att de inte har något företag som har börjat på arbetet med 

K3 och tillhörande komponentansats då en del företag skjuter det på framtiden och ser 

förändringen som jobbig.  

Johansson menar att det finns ingen vägledning vad som är en betydande komponent och ett 

väsentlig värde i form av siffror då det är ett principbaserat regelverk. Det är upp till företagen 

själva att argumentera för valen som de har gjort utifrån de regler och förhållningssätt som 

finns. I mindre företag sätts det betydande värdet i relation till både tillgångens- och företagets 

storlek men i större företag sätts det endast i relation till tillgångens storlek.  

Enligt Johansson finns incitament att aktivera en kostnad om den är värdehöjande och 

kommer generera pengar till bolaget i framtiden. En väsentligt förlängd nyttjandeperiod är för 

Johansson fem år men dock är det något som man måste resonera och argumentera för, hur 

den bedömningen görs.  

5.2.3 Nytta/Kostnad 

Redovisningskonsulterna har efterfrågat en förändring men Johansson menar att alla 

förändringar är jobbiga då de är vana vid de gamla regelverken. Dock ser Johansson fördelen 

med att få ett samlat regelverk för olika typer av företag.  

Beroende på hur väl strukturerat ett företags anläggningsregister är tidigare kommer de få 

olika kostnader. ”Det här kommer medföra massa kostnader för vissa bolag, dock är nog inte 

övergången så tuff för alla” (Johansson, 21 mars, 2014). Johansson tror att vissa 

fastighetsbolag kommer ställas inför ett dilemma att systemet över anläggningstillgångarna 

som de använder inte är tillräckligt avancerat men menar dock att detta endast är en 

engångskostnad. Vid uppdelningen av komponenter menar Johansson att det kommer behövas 

insatser från både ekonomi- och den tekniska avdelningen, vilket kan medföra kostnader. Att 

räkna om ingångsbalansen kommer också medföra kostnader för företagen vid uppdelningen 

av komponenter. Dels då det kan ta tid och företagen kommer kanske även behöva ta hjälp av 

redovisningskonsulter för rådgivning och vägledning. Om den tekniska kunskapen inte finns 

att hitta inom företaget kan detta också medföra kostnader för extern hjälp.  

Nyttan på lång sikt är att det blir en bättre redovisning, en mer rättvisande bild, dipparna i 

resultatet försvinner och det blir ett jämnare resultat. Johansson tror att jämförbarheten mellan 

olika företag och branscher förbättras vilket ger en högre nytta. Att mäta om 

komponentansatsen ger en mer rättvisande bild vet inte Johansson hur det ska göras. Många 
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mindre företag med en okomplicerad verksamhet ser inte nyttan i varför en årsredovisning 

upprättas och har kanske inte goda redovisningskunskaper vilket gör att det blir svårt för 

redovisningskonsulter att förklara för kunder vad nyttan med komponentansatsen är.  

 

5.3 Peter Wallberg 
Peter Wallberg är fastighetsekonom och arbetar på SABO sedan drygt 15år tillbaka. SABO är 

en bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag som 

tillsammans omsätter runt 52 miljarder per år. Wallberg har de senaste åren haft fokus på 

Bokföringsnämnden och deras arbete med att ta fram och implementera K3-regelverket där 

Wallberg har skrivit SABO:s remissvar på Bokföringsnämndens utkast till K3-regelverket. 

Wallberg har därefter varit med och tagit fram SABOs vägledning om komponentredovisning 

i fastighetsbolag samt ansvarat för och medverkat i ett tiotal utbildningstillfällen i 

komponentredovisning under 2013. 

5.3.1 Harmonisering 

Wallberg tror att harmoniseringen har haft en avgörande betydelse för införandet av K3-

regelverket då K3 i stora delar är en direkt översättning av IASB:s rekommendation IFRS for 

SME:s. En av avvikelserna som har gjorts i K3 är att ÅRL och därav inte heller K3 tillåter att 

redovisa enligt verkligt värde men enligt IFRS ska anläggningstillgångar redovisas antingen 

enligt komponentansatsen eller till verkligt värde. Det gör att de företag i Sverige som ska 

tillämpa K3 är tvingade att tillämpa komponentansatsen vilket är anledningen till att 

komponentansatsen infördes.  

SABO och andra aktörer inom fastighetsbranschen framförde redan i remissvaren att 

redovisningen sannolikt inte skulle komma att bli mer rättvisande eller att jämförbarheten 

mellan fastighetsbolag skulle bli bättre. Wallberg menar att Bokföringsnämnden ganska tidigt 

hade bestämt sig för att bara tillåta komponentredovisning. Uppfattningen Wallberg har är att 

Bokföringsnämnden valde att ensidigt införa komponentredovisning därför att de ville stävja 

de fastighetsbolag som historiskt skrivit av sina byggnader med alltför låga procentsatser. 

Flera av de företagen är börsnoterade företag men nu slipper börsföretagen att 

komponentredovisa då det regleras i Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation, 

RFR 2. De kan redovisa sina fastighter precis som de alltid har gjort vilket Wallberg ser som 

att Bokföringsnämnden missade det målet. Nu finns det därför tre olika metoder enligt tre 

olika regelverk för att redovisa tillgångar. En enligt K2, en enligt K3 och en enligt RFR. ”Vad 

det ger för jämförbarhet mellan olika kategorier av fastighetsbolag kan man fråga sig” 

(Wallberg, 15 april, 2014) 

5.3.2 Komponentansatsen 

Wallberg tycker det är synd att komponentansatsen infördes som ett krav och inte en 

möjlighet då risken är stor att den bara leder till ökade kostnader för fastighetsbolagen utan att 

det blir någon bättre redovisning. Wallberg menar att det på ett sätt är lättare att K3 är 

principbaserat då det på ett lättare sätt går att anpassa arbetet med komponentansatsen, till 

respektive företags sätt att bedriva och redovisa sin verksamhet. I vissa fall menar dock 

Wallberg att det vore enklare med fasta belopp och avskrivningstider för olika tillgångar eller 

situationer som uppstår.   
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”Man skulle inte behöva tänka så mycket, men samtidigt skulle årsredovisningen sannolikt ge 

en sämre bild av verksamheten än om redovisningen i vissa särskilda situationer anpassades 

till varje enskilt företag” (Wallberg, 15 april, 2014). 

Wallberg berättar att vägledningen som SABO har tagit fram tillsammans med Bo Nordlunds 

hjälp, visar förslag på hur komponentindelning skulle kunna se ut i företag. Han menar att de 

har använt sig av olika skrifter, rapporter och redogörelser/utlåtande när de har satt ihop dessa 

alternativ för komponentindelning. 

”När utgiftsbeloppet blir så pass stort vid byte av en viss byggnadsdel så att om det 

kostnadsfördes kraftigt skulle påverka resultatet negativt för den enskilda fastigheten det 

aktuella räkenskapsåret” (Wallberg, 15 april, 2014). 

Betydande komponent tolkar Wallberg likt citatet ovan. Väsentlig nyttjandeperiod 

rekommenderar han att man utgår ifrån hur företaget tror att de kommer att byta 

komponenterna i framtiden. Då två komponenter bedöms bytas ut vid samma tidpunkt kan 

dessa redovisas som en. Om två komponenter sannolikt kommer att bytas ut vid olika 

tidpunkter tycker Wallberg att de eventuellt borde bedömas som två skilda komponenter och 

redovisas var för sig. 

”Det är skillnaden i längden på nyttjandeperioderna mellan olika komponenter som ska vara 

väsentlig inte själva nyttjandeperioden” (Wallberg, 15 april, 2014). 

5.3.3 Nytta/Kostnad 

Enligt Wallberg kommer implementeringen innebär en del kostnader i form av utgifter för 

konsulter, utbildningar och egen administrativ tid för personalen. När den nya metoden börjar 

tillämpas så kommer mer tid tas i anspråk för företagens personal därför att 

komponentredovisning kräver mer personella resurser i anspråk än tidigare.   

Med komponentansatsen menar Wallberg att företagen nog får bättre koll på sina fastigheter 

då de samtidigt har en övergripande långsiktig underhållsplan. Företag med stora 

underhållsbehov kan göra sitt underhåll utan att årets resultat i resultaträkningen blir så 

negativt. Några företag som Wallberg har haft kontakt med anser att efter de har infört 

komponentansatsen då ”lärt känna” sina fastigheter bättre och att de har fått en enkel och 

långsiktig underhållsplan.  

 

Wallberg tror kanske att kostnaden kommer minska med tiden medan nyttan ökar men ställer 

sig dock frågande till om nyttan kommer att överväga kostnaderna. Dock hoppas Wallberg att 

nyttan kommer överväga med tanke på alla de anställda som har lagt ner mycket arbete på att 

implementera den nya metoden. Svaret på om nyttan kommer överväga kostnaderna kommer 

vi först ha om några år menar Wallberg.  
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5.4 Henrik Lyréus 
Henrik är ekonomichef på Mölndalsbostäder AB (MB) sedan 1997 och har tidigare arbetat 

inom revisionsbranschen. MB är ett helägt kommunalt bostadsbolag som sedan 1947 byggt 

och förvaltat hyreslägenheter och har i dag ca 3500 lägenheter. Arbetet med att dela upp sina 

fastigheter i komponenter påbörjade MB redan 2013. MB har varit i kontakt med ett 

konsultföretag, Pyramiden projektledning, för att på ett objektivt sätt kunna ta fram den 

detaljerade komponentlista som nu används i företaget. Pyramiden bidrog även till mer 

teknisk kunskap som MB saknade.  

5.4.1 Harmonisering 

”För att skapa enhetlighet och jämförbarhet i redovisningen mellan fastighetsbolag inom 

Sverige och inom Europa kommer nya regler avseende upprättandet av Årsredovisning och 

koncernredovisning införas fr.o.m. 2014-01-01, det s.k. K3 regelverket” (PM, Bilaga 5) 

Lyréus tror att införandet av komponentansatsen är ett försök till att få enhetliga 

redovisningsprinciper för fastighetsbolag inom EU för att tillgodose intressenter med relevant 

och enhetlig information, för de bolag som inte tillämpar IFRS reglerna. Det skulle också 

kunna vara ett sätt att få en redovisning som påminner om börsbolagens för att nå en ökad 

jämförbarhet. Dock anser Lyréus att jämförbarheten försämras med komponentansatsen då 

alla bolag kommer värdera komponenter olika. Lyréus är inte insatt i internationella 

redovisningsregler men är tveksam till att komponentansatsen bidrar till något ur ett 

internationellt perspektiv. 

5.4.2 Komponentansatsen 

Lyréus berättar att MB har utgått från en komponentlista som Pyramiden har tagit fram där de 

har tittat på vilka komponenter som ingår i ett hyreshus och dess tekniska livslängd. MB har 

tittat på hur olika kostnader har fördelat sig under olika tidsperioder och schablonmässigt 

fördelat det bokförda värdet på komponenter. MB har utökat komponentlistan som de fick av 

Pyramiden och lagt till egna komponenter för att underlätta. Komponenter som har lagts till är 

till exempel lokalanpassningar som skrivs av på 10år. I lokalanpassningar ingår till exempel 

miljöhus, cykelhus och garagelängor. Komponenter som vid uppdelningen redan var 

avskrivna men som tillförde ekonomisk nytta för företaget har MB förlängt 

nyttjandeperioden. När något komponentförs så måste det först bokföras redovisningsmässigt 

för att sedan göra en skattemässig bedömning och bokföra det separat.  

”Den stora insatsen har vi fått lägga just på att gå igenom varje fastighet tillsammans med 

våra tekniker” (Lyréus, 14 april, 2014) 

MB hoppas på att när de är mer erfarna kunna sätta upp ramar för hur betydande komponenter 

och väsentlig nyttjandeperiod ska tolkas. I dagsläget har de inte några specifika tal de utgår 

från, utan vill göra bedömningar vid varje komponentbyte utifrån åtgärdens ekonomiska 

betydelse för fastigheten i fråga. Trots att det är ett principbaserat regelverk så hoppas Lyréus 

på att det kommer någon form av vägledning för hur komponentansatsen praktiskt ska 

tillämpas för att få en likhet mellan bolag.  
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5.4.3  Nytta/Kostnad 

MB har tagit fram ett PM som kan ses under Bilaga 5. Det framgår ur PM:et att ca 300 

arbetstimmar har lagts på konverteringsarbetet av egen personal samt 150 tkr har lagts på 

konsulter. Lyréus berättar att MB har en arbetstidskostnad/timme som ligger på 350-400 

kr/timme.  

”För oss innebär den en kraftigt ökad avskrivning enligt plan och minskade 

underhållskostnader med ungefär lika mycket” (Lyréus, 14 april, 2014) 

Ur PM:et framgår det att de planenliga avskrivningarna för år 2012 har ökat med ca. 11 500 

tkr då komponentansatsen har gjort att avskrivningarna i genomsnitt har ökat från 1,75% till 

2,07%. Samtidigt så har underhållskostnaderna för 2012 minskar med 11 425 tkr då dessa 

kostnader har aktiverats. Lyréus berättar att cirka hälften av underhållskostnaderna kommer 

att aktiveras framåt. När ett underhåll sker, nyttjandeperioden förlängs och tillgångens värde 

därigenom ökar så menar Lyréus att det är korrekt att aktivera kostnaden.  

Det framtida arbetet ligger i att företag måste ha ett väldigt detaljerat anläggningsregister för 

att komponentbyte ska kunna ske så smidigt som möjligt. ”Som väl är har vårt system klarat 

det utökade anläggningsregister som krävs” (Lyréus, 14 april, 2014). Det mest 

kostnadskrävande har varit omräkningen av jämförelseårets siffror. Det är riktigt synd att så 

mycket tid fått läggas på detta, som ändå” ingen” egentligen bryr sig om. Det hade varit bättre 

med en framåtriktad övergång. 

 

Lyréus menar att det krävs mer tid att förklara för hyresgästföreningar att underhållsutgifterna 

är lika stora men bokföringen leder till att det ser ut som om dessa minskat.  

 

Den stora nyttan ligger i bättre kännedom om fastigheterna, bättre sammarbete mellan 

ekonomer och tekniker, ökad ekonomisk kunskap hos tekniker på företaget och det ger en 

bättre kännedom om vilka komponenter som kostar pengar i samband med nyproduktion.  

 

”Tycker kostnaderna klart överstigit nyttan på kort sikt” (Lyréus, 14 april, 2014)  

 

På lång sikt kan det nu vara lite svårt att veta om MB kan få ut någon nytta av det nedlagda 

arbete och få en bättre styrning av underhållsåtgärder och byggkostnader. Lyréus tror att det 

kan medföra en bättre och starkare ekonomisk medvetenhet i organisationen och mot 

entreprenörerna och kanske även förbättrat sammarbete med byggfirmor om byggkostnader.  
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6. Analys  

I analyskapitlet kommer vi att utgå från de tre genomgående, centrala begreppen i uppsatsen; 

harmonisering, komponentansatsen och nytta/kostnad. Under respektive avsnitt kommer 

empiri presenteras och ställas mot varandra för att tydliggöra respondenternas 

uppfattningar. Teorin kommer även att presenteras för att kunna visa på vad likheter och 

skillnader kan bero på. 

6.1 Harmonisering 
Till en början fanns det främst en efterfrågan från börsnoterade företag av en harmonisering 

för de finansiella rapporterna (Marton et al., 2012). SME:s är nu verksamma på en större 

marknad med ett ökat antal internationella intressenter vilket gör harmoniseringen viktig för 

SME:s (Blaskova & Bohusova, 2013). Drefeldt menar att det inte har funnits någon 

efterfrågan sett ur ett internationellt perspektiv och det finns inget krav från myndigheter att ta 

hänsyn till harmoniseringen. Dock menar Drefeldt att vid utformandet av de nya regelverken 

så tittar lagstiftarna ändå på hur det ser ut internationellt, men framför att Sverige redan följer 

en harmonisering gentemot internationella trender. Lyréus ställer sig tveksam till att 

komponentansatsen bidrar till något ur ett internationellt perspektiv. Wallberg tror att 

harmoniseringen har haft en avgörande betydelse för införandet av K3 då det i stora delar är 

en direkt översättning av IFRS for SME:s. Dock menar Törning att K3 skiljer sig markant 

från IFRS for SME och den har enbart använts som grund vilket bekräftas av Drefeldt. 

Törning menar att det är bra att redovisningen i Sverige även går att förstå i andra länder och 

vice versa.  

Med bakgrund av den internationella utvecklingen konstaterat BFN (2004) att normgivningen 

inte är ändamålsenlig och det behövs grundläggande förändringar. Drefeldt menar att det har 

funnits en efterfrågan av mer sammanhållna regelverk och en modernisering av regelverken. 

Törning menar likt Drefeldt att svenska regelverk har varit i behov av en modernisering. 

Drefeldt, Törning, Revisorn, Johansson och Lyréus är överens om det finns ett behov att 

svenska redovisningsregler ska införas i ett samlat regelverk och ställer sig positiva till 

införandet. Drefeldt och Revisorn har båda åsikten att revisorerna har efterfrågat mer 

sammanhållna regelverk men dock anser Revisorn att regelverken har varit bra som de var 

innan och har inte sett behovet av att förändra regelverken. Wallberg menar att det efter 

införandet av K-regelverken kommer finnas tre olika metoder för hur tillgångar redovisas och 

ställer sig frågande till vad det ger för jämförbarhet mellan olika kategorier av fastighetsbolag. 

Harmoniseringen anses viktig för SME:s finansiella rapporter då det ger en möjlighet för 

dessa företag att jämföras internationellt och gör det lättare att nå de internationella 

marknaderna (Blaskova & Bohusova, 2013). Alhashim och Sankaran (2006) menar att det 

viktiga med harmoniseringen är att skapa en övergripande struktur för hur finansiella 

rapporter ska utformas för att främja ökad jämförbarhet då internationella affärstransaktioner 

globalt sett har ökat. Revisorn, Johansson, Wallberg och Lyréus har uppfattningen att 

jämförbarheten är en stor anledningen till införandet av K3 och komponentansatsen som 

följer. Revisorn menar att om inte jämförbarheten skulle vara målet, så ser denne inte syftet 

med införandet av komponentansatsen. Törning tror inte att BFN har haft som mål att 

redovisningen ska bli mer jämförbar med de nya regelverken vilket styrks av Drefeldt som 

menar att målet med att införa komponentansatsen inte har varit att försöka gör redovisningen 

mer jämförbar. Drefeldt menar att genom att förklara och förmedla kunskap om 
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komponentansatsen så ökar förståelsen för införandet vilket medför en positivare inställning. 

Törning menar likt Drefeldt att fler hade varit positiva om aktörer hade haft bättre förståelse 

för vad förändringar får för effekter. Törning tror att en anledning till att BFN införde 

komponentansatsen som ett krav kan vara för att redovisningen ska följa den internationella 

utvecklingen där komponentansatsen tillämpas.  

Enligt Törning (2013) ges det mer utrymme för tolkning då K3 är ett principbaserat regelverk. 

Av samma anledning menar Drefeldt att jämförbarheten mellan fastighetsbolag inte kommer 

att bli bättre. Lyréus tror till och med att jämförbarheten kommer att försämras med 

komponentansatsen då alla bolag värderar komponenter olika vilket Revisorn också framför. 

Drefeldt och Törning menar att det har varit dålig kvalitet på årsredovisningar överlag och 

enligt Drefeldt och Revisorn krävs det en djupare analys av årsredovisningar för att kunna 

jämföra fastighetsbolag. Törning tror att jämförbarheten ses som en jätteviktig fråga i teorin 

men menar att i praktiken är det inte så.  

Drefeldt berättar att föreställningsramen för första gången i svensk norm finns med som ett 

eget kapitel och den utgör grunden till hela regelverket. Det internationella ramverket 

innehåller olika delar som ska ge normgivare vägledning vid utformandet av nya regelverk 

(Marton et al., 2012). Ramverket anger fem kvalitativa egenskaper som finansiell information 

ska ha för att vara användbar; förståelse, relevans, väsentlighet, tillförlitlighet och 

jämförbarhet (Deegan & Unerman, 2011). Det finns argument för att huvudrollen i ett 

ramverk är att det ska utvecklas konsekventa redovisningsstandarder som leder till att det tas 

fram jämförbar finansiell information mellan företag. Deegan och Unerman (2011) menar 

vidare att utan jämförbarhet blir det svårt för användarna att utvärdera den finansiella 

informationen. I föreställningsramen i K3 finns fyra av de fem kvalitativa egenskaperna från 

ramverket med; begriplig, relevans, väsentlighet och tillförlitlighet (Drefeldt & Törning, 

2013).  

Törning tror att K3 kommer medföra en bättre redovisning överlag som ligger närmre 

verkligheten. Drefeldt berättar att nämnden har valt att sätta lag, norm och vägledning ihop i 

K3 för att underlätta för läsarna och användarna av regelverket. Johansson tror att nämnden 

hade som mål med K-regelverken att strukturera upp redovisningen och förenkla för 

användarna.  
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Respondent Harmoniseringens roll vid 

införandet av K3 och 

komponentansatsen 

Uppfattning om målet 

med införandet av 

komponentansatsen 

Inställning till 

komponentansatsen 

C. Drefeldt Lagstiftare tittar på hur det ser 

ut internationellt. 

Ingen uppfattning utan 

målet är att få en bättre 

redovisning och mer 

rättvisande bild.  

Positiv 

E. Törning För att följa internationell 

utveckling av redovisning. 

En bättre redovisning och 

mer rättvisande bild.  

Positiv 

Revisorn För att skapa jämförbarhet 

mellan företag.  

Att göra redovisningen 

mer jämförbar mellan 

företag.  

Negativ 

J. Johansson Ingen åsikt. Att göra redovisningen 

mer jämförbar mellan 

företag. 

Positiv 

P. Wallberg Harmoniseringen har haft en 

avgörande betydelse 

Mer rättvisande bild och 

att göra redovisningen mer 

jämförbar mellan företag. 

Negativ 

H. Lyréus Tveksam till att 

harmoniseringen har spelat 

någon roll 

För att få enhetliga 

redovisningsprinciper 

samt en ökad jämförbarhet 

mellan företag.  

Negativ 

Tabell 6.1, Egenkonstruerad tabell, som visar respondenternas samlade uppfattningar av 

harmoniseringens roll, målet med införandet och inställningen till komponentansatsen.   

6.2 Komponentansatsen 
K3 är ett principbaserat regelverk där det ges mer utrymme för tolkning av innehållet i 

regelverket (Törning, 2013). Drefeldt berättar att en avskrivning är en kostnad för förbrukning 

och menar att avskrivningar aldrig är en värderingsfråga. En progressiv avskrivningsplan 

menar Drefeldt är svår att försvara då bolaget måste kunna visa på att förslitningen är större i 

slutet på tillgångens nyttjandeperiod. Nordlund et al. (2010) och Lundström och Norlund 

(2012) menar likt Drefeldt att bolagen måste kunna visa att tillgången förbrukas på ett 

progressivt sätt och ha argument som håller för detta. Revisorn menar att i praktiken kan 

progressiva avskrivningar vara att föredra om marknadsvärdet på tillgången stiger. Införandet 

av komponentansatsen kommer bidra till linjära avskrivningar och Revisorn menar att man då 

får värdera upp tillgången för att spegla marknadsvärdet vilket medför dubbelt arbete. 

Lundqvist och Nordlund (2010) menar att fastighetsbolagen ofta argumenterar för en 

progressiv istället för linjär avskrivningsplan på grund av byggnadens värdeminskning och för 

att kompensera för det stigande markvärdet, vilket inte är godkänt enligt lag. Drefeldt menar 

att om man talar för progressiv avskrivning på byggnader så blandas marknadsvärdet och 

avskrivningarna ihop. Det är viktigt att veta vilket värdebegrepp som diskuteras enligt 

Drefeldt.  

”Ett exempel på en materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter som 

förbrukas väsentligt olika är en fastighet. I en fastighet med tillhörande byggnad, är mark en 

sådan komponent som ska särskiljas. Även byggnaden har ett flertal betydande komponenter 

såsom stomme, stammar, tak, fasad och liknande. Dessa komponenter har vanligtvis 

väsentligt olika nyttjandeperioder och byts därför ut med olika tidsintervall i takt med sin 

förbrukning.” (Bokföringsnämndens vägledning, 2012, s.139) Enligt Drefeldt, Törning och 

Johansson är det upp till varje enskilt företag att själva göra en bedömning vad de anser vara 

en betydande komponent och ett väsentligt värde då K3 är principbaserat. Det finns inga 
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detaljer kring vad ett väsentligt värde är och därför tillämpas detta väldigt olika i företagen 

(FAR, 2012). Drefeldt menar vidare att bolagen ska fastställa vad en betydande komponent 

och ett väsentligt värde är och sen följa detta vilket ska underlätta för bolagen. Revisorn, 

Wallberg och Lyréus hoppas på att det i framtiden kommer utformas någon form av 

vägledning med standardkomponenter för att förenkla det praktiska arbetet. Lyréus menar 

även att vägledningen kommer ge upphov till en likhet mellan bolagen.  Enligt Wallberg 

skulle en vägledning underlätta arbetet men sannolikt medföra en årsredovisning som ger en 

sämre bild av bolaget än om redovisningen anpassas efter varje bolags verksamhet och 

organisation. Revisorn anser dock att en vägledning är nödvändig för det praktiska arbetet 

med komponentansatsen och tror att det i framtiden kommer finnas generella procentsatser till 

hands för värdering av komponenter. Dock framför Revisorn att en fastighet bör delas upp i 7-

35st komponenter samtidigt som både Revisorn och Johansson menar att en väsentligt 

förlängd nyttjandeperiod kan tänkas vara 5 år. Lyréus berättar däremot att MB inte har några 

specifika tal utan gör bedömningar vid varje komponentbyte utifrån bytets ekonomiska 

betydelse för fastigheten. Wallberg menar att när utgiften vid ett byte blir så pass stor att den 

kraftigt skulle påverka resultatet negativt för den enskilda fastigheten så är det en betydande 

komponent.  

För att en utgift ska få redovisas som en tillgång i balansräkningen det vill säga, aktiveras, 

måste följande två kriterier vara uppfyllda (Drefeldt & Törning, 2013):  

• När de framtida ekonomiska fördelarna sannolikt kommer tillfalla företaget 

• När man på ett tillförlitligt sätt kan mäta anskaffningsvärdet eller värdet av utgiften 

Marton et al. (2012) menar att gränsdragningen mellan aktivering och kostnadsföring kan vara 

svår att göra. Drefeldt tydliggör under intervjun att när utgift faller in under 

tillgångsdefinitionen så ska den aktiveras. Törning tillför och förklarar även under sin intervju 

att en utgift ska aktiveras om kriterierna i K3:s punkt 2:12 och 2:18 uppfylls. Drefeldt, 

Revisorn, Johansson menar att värdet på utgiften ska sättas i relation till tillgångens hela värde 

och utifrån det bestäms det om utgiften är väsentlig och ska testas om den kan aktiveras. 

Johansson menar dock att mindre företag även kommer sätta utgiften i relation till företagets 

storlek. Revisorn anser att vid en revision är valet av aktivering eller kostnadsföring viktigt 

trots att det är upp till varje företag att bedöma.  

Drefeldt, Törning och Johansson är positiva till införandet av komponentansatsen men 

Revisorn och Wallberg ser inte att redovisningen blir bättre med komponentansatsen. Dock 

anser Revisorn att komponentansatsen ger en mer rättvisande bild av förslitningen på 

tillgången och Törning har uppfattningen att komponentansatsen medför en bättre 

redovisning. Johansson berättar att företag som står i valet mellan K2 och K3 kommer 

Johansson rekommendera att välja K3 men Revisorn kommer rekommendera alla företag som 

står i samma val att välja K2.  

Vanligtvis skrivs byggnader av med 2-5 % per år men i fastighetsbranschen är det vanligt att 

företag skriver av sina byggnader på 100 år vilket leder till 1 % avskrivning per år (Nordlund 

et al., 2010; Nordlund et al., 2013). Wallberg tror att BFN införde komponentansatsen som ett 

krav för att stävja fastighetsföretag som historiskt sett har skrivit av fastigheter med allt för 
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låga procentsatser. I enlighet med Bilaga 1 anser Skatteverket att en fastighet ska skrivas av 

med cirka 3 % per år men menar att det enbart är riktlinjer och hänsyn ska tas till fastighetens 

ekonomiska livslängd vilket kan medföra en högre avskrivningssats.  

6.3 Nytta/Kostnad 
Ett internationellt krav som finns på en finansiell rapport är att kostnaden för att tillhandahålla 

informationen bör vara mindre i förhållande till nyttan av informationen (Drefeldt & Törning, 

2013). Kostnaderna måste vägas mot nyttan för att nå en optimal nivå på ett företags 

finansiella rapportering (Christensen, 2010). Avvägningen mellan nyttan och kostnaderna ska 

i huvudsak baseras på bedömningar enligt Drefeldt och Törning (2013). Revisorn uppskattar 

att om kostnaderna för införandet vägs ihop och ställs mot nyttan så tror Revisorn att 

kostnaderna klart överstiger nyttan. Revisorn tror dock att det kan se annorlunda ut om tre år. 

Det Revisorn framför kan liknas vid Wallbergs uppfattning att kostnaderna kommer minska i 

takt med att nyttan ökar men är ändå tveksam till om nyttan kommer överstiga kostnaderna. 

Svaret på om nyttan kommer överstiga kostnaderna menar Wallberg att vi först kommer ha 

om några år. Lyréus är enig med både Revisorn och Wallberg och tycker att kostnaderna klart 

har överstigit nyttan på kort sikt. Däremot är Lyréus tveksam till att företaget får ut någon 

nytta av det nerlagda arbetet på lång sikt. Johansson tror att kostnadernas storlek för olika 

företag kommer spegla hur väl strukturerat varje företag är.  

Komponentavskrivningar innebär enligt Hellman et al. (2011) och Marton et al. (2012) att 

anläggningstillgångarna som förbrukas i väsentligt skild takt ska delas upp i olika 

komponenter samt skrivas av och redovisas separat över dess egen nyttjandeperiod. 

Retroaktiv tillämpning ska tillämpas vid övergången till K3 av den ingående balansräkningen 

(Drefeldt et al., 2013). Johansson och Lyréus menar att omräkningen av ingångsbalansen 

kommer medföra stora kostnader. Lyréus anser dessutom att en framåtriktad övergång vore 

bättre då omräkningen har varit den mest kostnadskrävande delen med införandet av 

komponentansatsen och menar att ingen bryr sig om omräkningen. Törning och Wallberg är 

överens om att identifieringen och uppdelningen av komponenter kommer att innebära 

kostnader för företagen. Wallberg exemplifierar dessa kostnader som kostnader för utbildning 

och egen administrativ tid för personalen. Törning, Revisorn, Johansson och Wallberg menar 

alla att om företagen inte har den kompetens som krävs så kommer extern hjälp i form av 

konsulter behövas. Törning och Johansson menar att vid uppdelningen av komponenter 

kommer det behövas insatser både från den ekonomiska- och tekniska avdelningen. Johansson 

tror att detta kan medföra kostnader men Lyréus menar på att den stora nyttan som 

uppdelningen bidrar till är att ekonomer och tekniker får ett bättre sammarbete, man får bättre 

kännedom om fastigheterna samt ökad ekonomisk kunskap hos teknikerna på företaget. 

Drefeldt och Törning menar likt Lyréus att företag får en bättre kännedom om vad de faktiskt 

har i sin balansräkning.  

Hellman et al. (2011) menar att anläggningsregistret med alla tillhörande komponenter kan 

komma att bli stort och kommer att krävas ett stort merarbete för uppdatering. Omläggningen 

av anläggningsregistret ses enbart som en engångskostnad men uppdateringen av 

anläggningsregistret kommer vara en löpande utgift för företagen. Drefeldt, Revisorn, 

Johansson och Lyréus menar att ett mer detaljerat anläggningsregister kommer krävas i 

samband med att komponentansatsen införs. Drefeldt, Revisorn, Johansson och Lyréus menar 

som Hellman et al. (2011) att omläggningen av anläggningsregistret enbart är en 
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engångskostnad. Revisorn tror även att uppdateringen av anläggningsregistret kommer att 

vara kostnadskrävande i form av tid.  

Hellman et al. (2011) menar att när ett komponentbyte sker leder det till dilemmat; ska det 

aktiveras eller kostnadsföras. På sikt är det kombinationen av komponentbyte och aktivering 

som kommer att ge en väsentligt bättre redovisning, vilket kan ses som en förhöjd nytta. 

Drefeldt, Revisorn, Wallberg och Lyréus instämmer med Hellman et al. (2011) att 

komponentbyte och aktivering leder till en ökad nytta. Drefeldt tror att fastighetsföretag 

tidigare bara har kostnadsfört det dem har råd med vilket gör att det inte har funnits någon 

möjlighet till jämförelse mellan fastighetsbolag. Revisorn ser nyttan som att företag får 

aktivera kostnader och dessa kommer att kompensera för de högre avskrivningarna, vilket 

även Lyréus ser som nyttan. MB:s avskrivningar för 2012 har ökat med cirka 11 500tkr 

samtidigt som underhållskostnaderna för samma år har minskat med 11 425tkr då dessa 

aktiverats. Lyréus berättar att cirka hälften av alla underhållskostnader i framtiden kommer att 

kunna aktiveras, tack vare komponentansatsen. Wallberg instämmer med Lyréus och menar 

att företag med stora underhållsbehov kan genomföra dessa utan att årets resultat påverkas 

negativt.  

Med den prestandahöjande ansatsen menar Hellman et al. (2011) att redovisningen blir 

missvisande för företagets intressenter vilket liknas vid Drefeldts åsikt att om komponentbytet 

inte sker leder detta till en missvisande bild över företagets ställning. Med komponentansatsen 

ligger företagets resultat på en jämn nivå då komponentbytet inte går att välja att genomföra 

eller inte vilket är den stora nyttan med komponentansatsen (Hellman et al., 2011). Drefeldt, 

Törning och Johansson är eniga med Hellman et al. (2011) att företag kommer få en jämnare 

resultatutveckling och slippa dipparna som uppstår med den prestandahöjande ansatsen. 

Törning menar dessutom att ju större tillgångsmassa ett företag har, desto bättre är 

komponentansatsen. Komponentansatsen liknar enligt Hellman et al. (2011) det 

internationella sättet att redovisa sina tillgångar vilket kan ses som en del av nyttan med 

komponentansatsen.  

En årsredovisning ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild över företagets 

ställning för att intressenterna inte ska bli vilseledda (ÅRL 2:3; Drefeldt & Törning, 2013). 

Bedömningen av en rättvisande bild ska enligt Matis el al. (2012) göras av någon som anses 

vara professionell och därigenom återspegla företagets ekonomiska verklighet. Revisorn tror 

att företag som drabbas av komponentansatsen kommer få en mycket större administrativ 

börda och är skeptisk till om effekten av komponentansatsen ger en mer rättvisande bild. 

Drefeldt, Törning och Johansson anser alla att komponentansatsen ger en mer rättvisande bild 

över företagets ställning vilket även Marton et al. (2012) menar att komponentansatsen bidrar 

med. Johansson menar dock att hon inte vet hur det ska gå att mäta att komponentansatsen ger 

en mer rättvisande bild vilket Drefeldt och Törning (2013) menar är en helhetsbedömning 

som läsaren av årsredovisningen gör.  

Sammanfattningsvis menar Drefeldt att det inte är så mycket arbete med komponentansatsen 

och menar istället att det är förändringen som är jobbig för fastighetsbolagen. Genom att 

förklara och förmedlar kunskap om komponentansatsen anser Drefeldt att förståelsen för 

införandet ökar vilket kommer medföra en mer positiv inställning. Törning menar likt 

Drefeldt att det är lätt att vara negativ till förändringar innan man har satt sig in i vad 

förändringarna får för effekt och den starka kritiken tror Törning beror på för lite förståelse 
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för komponentansatsen. Det blir lite jobb i början men enklar sen och enligt Törning ger 

komponentansatsen en bättre redovisning. Revisorn ser inte fram emot förändringen och är 

skeptisk till om nyttan med införandet i slutändan kommer överstiga de kostnader som 

komponentansatsen medför. Hade bättre hjälpmedel funnits tillhands om hur 

komponentansatsen ska tillämpas praktiskt hade kostnaderna kunna reduceras. Johansson tror 

att företag ser förändringen som jobbig men menar att det är bra att komponentansatsen införs 

som ett krav för annars tappar man jämförbarheten mellan företag. På sikt kommer nyttan 

vara en bättre redovisning men det kommer bli svårt att förklara för kunderna vad nyttan med 

komponentansatsen är. Wallberg ställer sig frågande till om nyttan på lång sikt kommer 

överväga kostnaderna men dock är detta något Wallberg hoppas på. Lyréus tycker klart att 

kostnaderna har överstigit nyttan på kort sikt och på lång sikt är Lyréus skeptisk på om MB 

får ut någon nytta av det nerlagda arbetet. På lång sikt tror Lyréus att företaget eventuellt kan 

komma att få en bättre och starkare ekonomisk medvetenhet i organisationen samt förbättra 

sammarbetet med byggfirmor om byggkostnader.  

Slutligen uppskattar Revisorn att kostnaden för införandet kan komma att bli 150–250 000 

kronor. Lyréus förklarar utifrån PM:et att MB har haft kostnader på 255–270 000 kronor för 

införandet av komponentansatsen, detta trots att MB inte har behövt investera i ett utökat 

anläggningsregister.  

 

Nyttoaspekt Drefeldt Törning Revisorn Johansson Wallberg Lyréus 

Bättre 

sammarbete inom 

företaget 

X 

 
X    X 

Kännedom om 

BR:s poster 
X X    X 

Aktivering X X X  X X 

Jämnare 

resultatutveckling 
X X  X   

Mer rättvisande 

bild 
X X  X  Y 

Bättre 

jämförbarhet 
Y  X X  Y 

Tabell 6.2, Egenkonstruerad tabell som visar respondenternas uppfattningar av 

nyttoaspekterna med komponentansatsen. X visar om respondenten anser att det är en 

nyttoaspekt, Y visar om respondenten anser att det inte är en nyttoaspekt och de övriga har 

ingen åsikt som framkommit.  
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Kostnadsaspekt Drefeldt Törning Revisorn Johansson Wallberg Lyréus 

Omräkning av 

ingångsbalans 
X   X  X 

Identifiering och 

uppdelning av 

komponenter 

 X   X  

Extern hjälp  X X X X  

Anläggningsregister X  X X  X 

Högre 

avskrivningar 
X X X X X X 

Tabell 6.3, Egenkonstruerad tabell som visar respondenternas uppfattningar av 

kostnadsaspekterna med komponentansatsen. X visar om respondenten anser att det är en 

kostnadsaspekt och de övriga har ingen åsikt som framkommit.  
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7. Slutsats 

I det avslutande kapitlet kommer vi att presentera våra slutsatser som besvarar 

problemformuleringen och uppfyller syftet med uppsatsen. Presentationen kommer göras i 

form av en diskussion där reflektioner med egna tankar och åsikter lyfts fram. Avslutningsvis 

kommer vi att presentera uppsatsens bidrag samt ge förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Diskussion & Reflektion 
Syftet är få veta hur införandet och användandet av komponentansatsen uppfattas av olika 

aktörer sett ur ett nytto- och kostnadsperspektiv. Vi vill även få en förståelse för vilken roll 

harmoniseringsprocessen har haft vid utvecklandet och införandet av K3 och tillhörande 

komponentansats. Syftet har lett fram till följande frågeställning: 

Hur uppfattas införandet och användandet av komponentansatsen av olika aktörer sett ur ett 

nytto- och kostnadsperspektiv? 

7.1.1 Harmonisering 

Utifrån teorin bör det ha funnits en efterfrågan av att internationalisera redovisningsregler 

men ingen av respondenterna har framfört att det skulle ha funnits någon sådan efterfrågan. 

Vid utvecklandet av K3 har BFN valt att titta på hur det ser ut internationellt och använda 

IFRS for SME:s som grund vilket vi anser bidrar till att redovisningen utifrån K3 kommer att 

bli mer internationell. Dock anser alla respondenter att svensk redovisning har varit i behov av 

en modernisering och det har funnits en efterfrågan av mer samlade regelverk. Både teori och 

empiri är överens om att redovisningen behöver förändras men efterfrågan har olika syften. I 

teorin är bakgrunden till förändringen att det efterfrågas mer internationella regelverk men 

enligt empirin syftar efterfrågan till att skapa ett svenskt samlat regelverk då svenska 

redovisningsregler tidigare har varit spretiga.  

BFN har valt att införa föreställningsramen som ett eget kapitel i K3 som utgör grunden för 

hela regelverket. Föreställningsramen skiljer sig från det internationella ramverket då den 

kvalitativa egenskapen, jämförbarhet, är borttagen. Jämförbarheten ses i teorin som den 

viktigaste egenskapen för att kunna utvärdera den finansiella informationen. Alla 

respondenter förutom Drefeldt och Törning har uppfattningen av att målet med att införa 

komponentansatsen är att redovisningen ska bli mer jämförbar. Det har framgått i intervjuerna 

med Drefeldt och Törning att jämförbarhet inte är ett mål med införandet av 

komponentansatsen. Dock menar alla respondenter att det inte går att jämföra fastighetsbolag. 

Vi anser att detta är en stor del av anledningen till att Revisorn, Wallberg och Lyréus är 

negativa till att komponentansatsen införs eftersom de tror att jämförbarhet är målet men 

samtidigt anser de att det inte går att jämföra. Vi tror att om BFN på ett bättre sätt hade 

förmedlat målet med komponentansatsen hade fler aktörer varit positiva till införandet.  Just 

nu kan det ses som att aktörerna arbetar med grundtanken att redovisningen ska bli mer 

jämförbar trots att det inte är målet. Hade fler aktörer haft kunskap om förändringen så tror vi 

likt det Drefeldt och Törning menar att med mer kunskap kommer mer förståelse och en 

positivare inställning till förändringar som komponentansatsen medför.  

Vår slutsats är att vid utvecklandet av K3 har harmoniseringen legat till grund då BFN har 

tagit hänsyn till hur det ser ut internationellt och utgått från IFRS for SME:s. Alla 

respondenter utom Drefeldt och Törning tror att målet med införandet av komponentansatsen 

är att redovisningen ska bli mer jämförbar trots att det inte är så. Vi anser att det finns en brist 
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i kommunikationen om varför komponentansatsen införs. Den starka negativa inställningen 

till införandet tror vi beror på att BFN inte har lyckats kommunicera ut de bakomliggande 

orsakerna till varför komponentansatsen införs. Vi anser att jämförbarheten är viktig likt 

teorin för olika intressenter ska kunna utvärdera företag. 

7.1.2 Komponentansatsen 

Komponentansatsen kommer göra att de progressiva avskrivningarna inte längre kan 

tillämpas. Det kommer istället vara linjära avskrivningar som ska tillämpas vilket kommer 

medföra högre avskrivningskostnader, vilket alla respondenter har framfört som en av 

kostnaderna för införandet av komponentansatsen.  

Företag ska själva göra en bedömning av vad som är ett väsentligt värde och en betydande 

komponent då K3 är principbaserat. Drefeldt, Törning och Johansson menar att det 

principbaserade regelverket ska underlätta för företagen men Revisorn, Wallberg och Lyréus 

hoppas på att det ska komma vägledning med standardkomponenter för att förenkla och ge 

upphov till likhet mellan bolag. Vi tror att det principbaserade, där företaget själva gör 

bedömningar, på ett sätt kommer underlätta för företagen då de själv kan anpassa 

komponentuppdelningen efter företagets struktur. Dock tror vi att komponentuppdelningen 

kommer kräva mer resurser nu än om det hade funnits någon form av vägledning. Eftersom 

företagen kommer bedöma begreppen betydande och väsentlig på olika sätt så drar vi 

slutsatsen att det inte kommer gå att jämföra företag.  

Då vissa aktörer nu tror att det ska vara likhet mellan företag så läggs det för stor vikt vid att 

jämföra sig med andra vilket vi tror kan vara en anledning till att inställningen till 

komponentansatsen är negativ.  

Revisorn tror att det i framtiden kommer finnas vägledning i form av generella procentsatser 

för att underlätta det praktiska arbetet med komponentansatsen. Idag har dock några av 

respondenterna framfört att det redan nu finns en grundtanke om generella tal för vad en 

betydande komponent och väsentligt förlängd nyttjandeperiod är. Det principbaserade 

regelverket bygger i teorin på att bedömningarna görs utifrån varje enskilt företag. Då aktörer 

redan i ett tidigt skede av tillämpningen av komponentansatsen har en generell bild av hur 

olika värde ska tolkas oberoende av vilket företag det gäller drar vi slutsatsen att troligtvis 

kommer det finnas någon form av vägledning för hur det praktiska arbetet med 

komponentansatsen ska göras. Vi har genomgående sett en skillnad på hur aktörer med olika 

kunskap och deras olika yrkesroller påverkar hur de tolkar betydande och väsentligt. Drefeldt 

menar att det inte ska finnas vägledningar då K3 är ett principbaserat regelverk. Revisorn har 

en klar uppfattning om begreppens betydelse men Lyréus framför att de i företaget har gjort 

individuella bedömningar och har inga generella tal men ser gärna att det kommer i framtiden. 

Vi kan se att det finns tydliga skillnader mellan teori och praktik, i teorin ses det 

principbaserade regelverket som en förenkling men det försvårar det praktiska arbetet med 

komponentansatsen.  

I teorin är 2.12 och 2.18 kriterier för om en utgift får aktiveras vilket Drefeldt och Törning är 

tydliga med. Vid intervjuer med övriga respondenter har inte de två kriterierna nämnts men 

Revisorn och Johansson beskriver kriterierna med andra ord. Wallberg och Lyréus beskriver 

inte kriterierna om när en aktivering får göras utan använder förenklade metoder. Drefeldt, 

Törning och Revisorn menar att valet mellan kostnadsföring och aktivering är viktig men att 

företag tolkar vad som ska aktiveras på olika sätt. Enligt teorin är det kombinationen mellan 
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komponentbyte och aktivering som kommer leda till en väsentligt bättre redovisning. Vi 

ställer oss då frågande till om en rättvisande bild kan ges av företag då de tolkar vad som ska 

aktiveras olika. Om kriterierna utifrån teorin hade kommunicerats ut på ett tydligare sätt anser 

vi att redovisningen hade blivit bättre då företag hade arbetat på liknande sätt med aktivering 

och kostnadsföring. Vi tror även att olika intressenter kan bli vilseledda då företag redovisar 

aktivering och kostnadsföring på olika sätt. Vi tror att skillnaderna i kunskap om vad som ska 

aktiveras och kostnadsföras kan bero på att K3 fortfarande är nytt. På sikt kommer aktörer 

troligtvis vara mer insatta i vad som står i regelverket och då förhoppningsvis ha bättre koll på 

K3:s kriterier för aktivering och kostnadsföring.  

7.1.3 Nytta/Kostnad 

Den stora nyttan i teorin är att redovisningen ska ge en mer rättvisande bild över företagets 

ställning. Det är dock ingen respondent som har framfört hur det ska mätas utan det är en 

bedömningsfråga. Då komponentbyte inte längre går att välja om företaget ska genomföra 

eller inte, kommer komponentansatsen leda till en jämnare resultatutveckling. Drefeldt, 

Törning och Johansson anser att komponentansatsen ger en mer rättvisande bild över 

företagets ställning. Revisorn är skeptisk till om komponentansatsen bidrar till en mer 

rättvisande bild. Vi är likt Revisorn skeptiska för att företag har möjlighet att göra många 

olika val i redovisning t.ex. vid aktivering och kostnadsföring, på grund av det 

principbaserade regelverket. För intressenternas del anser vi att det måste finnas någon form 

av jämförbarhet mellan företag, för att kunna utvärdera dem. Vi tror att det principbaserade 

regelverket hade varit bra, om det hade funnits några grunder för företaget att förhålla sig till 

som t.ex. att en fastighet ska bestå av minst 10st komponenter och som mest 25st. Om 

fastigheter eventuellt hade kategoriserats och det utifrån kategorierna sen hade tagits fram 

grunder att förhålla sig till och som företaget sen hade anpassat till sin verksamhet, så tror vi 

att redovisningen hade gett en mer rättvisande bild samt en viss jämförbarhet mellan företag.  

Vi har sett att det finns skillnad mellan teori och praktik när det gäller nyttan med 

komponentansatsen. De aktörer som arbetar praktiskt med tillämpningen ser den stora nyttan 

som att det blir ett bättre samarbete och ökad ekonomisk kunskap på företaget mellan olika 

avdelningar. De flesta av respondenterna är eniga om att företag får en bättre kännedom om 

vad de har i sin balansräkning. Vi har kommit fram till att olika nyttoaspekter kan ses 

beroende på hur olika aktörer kommer i kontakt med och arbetar med komponentansatsen.  

Kostnaderna för införandet och användandet av komponentansatsen är både engångskostnader 

och löpande kostnader. Omräkningen av ingångsbalansen är en engångskostnad och Lyréus 

menar att omräkningen har varit den mest kostnadskrävande delen med införandet vilket 

Johansson även framför som en stor kostnad. Vi anser likt Lyréus att en framåtriktad 

övergång hade varit att föredra för att reducera kostnaderna med införandet. Omräkningen 

görs för att ha något att jämföra med bakåt men vid införandet så anser vi att omräkningen 

borde vara ett val för det enskilda företaget. Eftersom företag får stora kostnader för något 

som inte bidrar med något mer än första året, så anser vi att en framåtriktad övergång hade 

varit att föredra. Att identifiera och dela upp komponenter är en annan kostnadsaspekt som 

både är av engångs-, och löpande karaktär. De flesta respondenter är överens om att det 

kommer bli en kostnad för företag om de behöver ta in extern hjälp vid identifieringen och 

uppdelningen av komponenter. Vi ser det som en kostnad både vid införandet och 

användandet då det kommer krävas resurser när komponentuppdelningen ska göras. Resurser 

kommer även krävas för det nya och mer detaljerade anläggningsregistret som kommer 
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behöva upprättas i samband med införandet. I teorin ses omläggningen av 

anläggningsregistret enbart som en engångskostnad men vi likt Revisorn anser även att den 

löpande uppdateringen av anläggningsregistret kommer vara kostnadskrävande för företag.  

Då MB införde komponentansatsen hade de kostnader på 255-270tkr trots att de inte behövde 

investera i ett utökat anläggningsregister. Revisorn uppskattade kostnaden för införandet till 

150-250 000 kronor. Vi kan se att i MB:s fall blev kostnaderna högre än vad Revisorn 

uppskattade att de skulle bli trots att de inte behövde investera i ett utökat anläggningsregister. 

Vi undrar vilken kostnad lagstiftarna har uppskattat att införandet av komponentansatsen 

medför. Om lagstiftarna har uppskattat kostnaderna likt revisorn, kan det då tänkas att de har 

underskattat kostnaden? Om företag även kommer behöva investera i ett nytt 

anläggningsregister kommer kostnaderna bli ännu högre. Vi ställer oss frågande till om 

kostnaderna kommer bli omotiverat stora i förhållande till vilken nytta företag får av 

komponentansatsen. Det finns ett internationellt krav på finansiella rapporter att kostnaderna 

för att tillhandahålla informationen bör vara mindre i förhållande till nyttan av informationen. 

Det är ett krav som bör uppfyllas och vi anser att detta inte uppfylls på kort sikt vid 

införandet, mot bakgrund av de kostnader som har fastställts av MB. 

På kort sikt kommer kostnader uppstå som till exempel; omräkning av ingångsbalansen, 

identifiering och uppdelning av komponenter, ett förändrat anläggningsregister, extern hjälp 

och högre avskrivningar. Kostnader på lång sikt kommer till exempel vara; identifiering och 

uppdelning av komponenter (vid förvärv), uppdatering av anläggningsregister och högre 

avskrivningar. Nyttan för komponentansatsen på kort sikt är till exempel; bättre samarbete 

och ökad ekonomisk kunskap på företag och bättre kännedom av vad företag har i sin BR. På 

lång sikt kan nyttoaspekter till exempel vara; aktivering av kostnader, jämnare 

resultatutveckling och en mer rättvisande bild av företagets ställning. Överlag finns det en 

skillnad mellan olika grupper av aktörer. De aktörer som kommer i kontakt med 

komponentansatsen på ett teoretiskt plan ser övervägande långsiktiga aspekter samtidigt som 

de aktörer som praktiskt tillämpar komponentansatsen ser de kortsiktiga aspekterna. Vi drar 

slutsatsen att de som är positiva, Drefeldt, Törning och Johansson, ser övervägande de 

långsiktiga aspekterna och Revisorn, Wallberg och Lyréus som är negativa, ser övervägande 

de kortsiktiga aspekterna. Revisorn, Wallberg och Lyréus hoppas att de kostnads-, och 

nyttoaspekter som de ser idag kommer att se annorlunda ut om några år men är skeptiska.  

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att nytto- och kostnadsaspekter av införandet och 

användandet, uppfattas olika av olika aktörer. De aktörer som ställer sig negativa till 

komponentansatsen ser övervägande de kortsiktiga aspekterna och de aktörer som ställer sig 

positiva till komponentansatsen ser övervägande de långsiktiga aspekterna. På kort sikt 

kommer kostnaderna vara större i förhållande till nyttan. Förklaringen till att vissa aktörer har 

en negativ uppfattning av komponentansatsen kan bero på att de har ett kortsiktigt 

förhållningssätt. Hade bakgrunden till införandet och användandet förmedlats på ett tydligare 

sätt av lagstiftarna, som ser komponentansatsen ur ett långsiktigt perspektiv, så hade troligtvis 

fler nyttoaspekter kunnat ses av aktörerna som endast ser det kortsiktiga perspektivet. 
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7.2 Uppsatsens bidrag 
Uppsatsen kommer bidra med en ökad förståelse mellan olika aktörer. Lagstiftare och 

specialister får en bild av hur komponentansatsen har mottagits och uppfattas av olika aktörer. 

Lagstiftarna får även en bild av hur implementeringen av komponentansatsen har skett 

praktiskt och vilka kostnader som ansatsen har medfört. De aktörer som inte är lagstiftare eller 

specialister får en tydligare bild av bakgrunden och målet med införandet och användandet av 

komponentansatsen.  

7.3 Förslag till vidare forskning 
Under uppsatsens gång har jämförbarhet varit ett centralt begrepp. Många aktörer tror att 

målet med införandet av komponentansatsen är att redovisningen ska bli mer jämförbar men 

enligt Drefeldt är det inte målet. Jämförbarhet är även den enda kvalitativa egenskapen som 

skiljer sig åt i det internationella ramverket och föreställningsramen i K3. Det kan därför ses 

som intressant att i vidare forskning ta reda på varför jämförbarheten inte är med i 

föreställningsramen i K3. Det är även intressant att titta på hur aktörernas inställning till K3 

och komponentansatsen hade förändrats om de hade haft mer kunskap om målet med 

införandet.  

Aktivering och kostnadsföring påverkar ett företags resultat mycket och vi har sett att aktörer 

tolkar aktivering och kostnadsföring på olika sätt. Vi tror att det kan förändras då K3 har 

funnits längre och vi anser därför att det hade varit intressant att genomföra en studie om 

några år för att se om företag följer K3:s kriterier för aktivering och kostnadsföring på ett 

annat sätt.  

Det kan i framtiden vara intressant att göra en studie likt denna för att se om aktörernas 

uppfattning av nytto- och kostnadsaspekter har förändrats då komponentansatsen har 

tillämpats några år.  
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Bilaga 1, Skatteverkets rekommendation 
 

Skatteverkets rekommendation för avskrivningar av anläggningstillgångar 

 

Byggnadstyper  Procentsats  

Småhus  2,0  

      

Hyreshus     

Parkeringshus, varuhus, hotell- och restaurangbyggnad  3,0 

Kiosk  5,0 

Övriga hyreshus  2,0  

      

Ekonomibyggnader     

Växthus, silor, kylhus  5,0  

Övriga ekonomibyggnader  4,0  

      

Kraftverksbyggnader     

Värmekraftsbyggnader  4,0  

Vattenkraftsbyggnader  2,0  

      

Industribyggnader     

Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning  4,0  

Övriga industribyggnader som endast har en begränsad användbarhet för 

annat ändamål än det för vilket de utnyttjas, t.ex. bensinstationer, kyl- och 

fryshus, mejerier, slakthus, sågverk och tegelbruk  

5,0  

      

Specialbyggnader  3,0  

      

Övriga byggnader     

Behandlas som industribyggnader    
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Bilaga 2, Intervjuguide Specialister 
 

Intervjuguide  

Specialister 

Berätta lite om dig själv och din roll i arbetet med K3.  

1. Vad är syftet med att införa K3? 

Harmonisering 

2. Vad har harmoniseringen som syftar till att skapa en övergripande struktur och ge en 

ökad jämförbarhet av redovisningsstandarder internationellt haft för betydelse för K3? 

 

3. Har det funnits en efterfrågan att redovisningsstandarder i Sverige ska förändras? Om 

ja, varför och vilka har efterfrågat det? 

 

4. Hur använder ni er av ramverkets fem egenskaper förståelse, relevans, väsentlighet, 

tillförlitlighet och jämförbara vid utformandet av nya regelverk? 

Komponentansatsen 

5. Hur gick era tankar kring komponentansatsen då den nu införs som ett krav och inte en 

möjlighet? 

 

6. Hur ställde ni er till remissvaren som ni fick angående komponentansatsen? 

 

7. ”Ett exempel på en materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter 

som förbrukas väsentligt olika är en fastighet. I en fastighet med tillhörande byggnad, 

är mark en sådan komponent som ska särskiljas. Även byggnaden har ett flertal 

betydande komponenter såsom stomme, stammar, tak, fasad och liknande. Dessa 

komponenter har vanligtvis väsentligt olika nyttjandeperioder och byts därför ut med 

olika tidsintervall i takt med sin förbrukning.” (Bokföringsnämndens vägledning, 

2012, s.139) 

 

Hur är tanken att begreppen betydande och väsentligt ska definieras i detta 

sammanhang? 

 

8. Hur ser bestämmelserna ut kring aktivering av kostnader? 

Nytta/Kostnad 

9. Diskussionen om komponentansatsen har dels handlat om kostnaderna och nyttan för 

införandet och användandet. Hur ser ni på det? 

 

10. Vad anser ni är nyttan med komponentansatsen? 

 

11.  Hur ska nyttan från föregående fråga kunna mätas? 
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12. Vilka kostnader tror ni att komponentansatsen kommer medföra? 

 

13. Hur tror ni att förhållandet mellan kostnader och nytta kommer vara på kort respektive 

lång sikt? 

 

Är det något som du vill tillägga? 
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Bilaga 3, Intervjuguide Revisor & Redovisningskonsult 

 

Intervjuguide  

Revisor & Redovisningskonsult 

Berätta lite om dig själv och hur du blir berörd av K3.  

1. Vad tror du ligger bakom införandet av K3? 

Harmonisering 

2. Vad tror du harmoniseringen (som syftar till att skapa en övergripande struktur och ge 

en ökad jämförbarhet av redovisningsstandarder internationellt) har haft för betydelse 

för K3? 

 

3. Har det funnits en efterfrågan att redovisningsstandarder i Sverige ska förändras? Om 

ja, varför och vilka har efterfrågat det? 

 

Komponentansatsen 

4. Hur ser du på att komponentansatsen införs som ett krav och inte en möjlighet? 

 

5. ”Ett exempel på en materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter 

som förbrukas väsentligt olika är en fastighet. I en fastighet med tillhörande byggnad, 

är mark en sådan komponent som ska särskiljas. Även byggnaden har ett flertal 

betydande komponenter såsom stomme, stammar, tak, fasad och liknande. Dessa 

komponenter har vanligtvis väsentligt olika nyttjandeperioder och byts därför ut med 

olika tidsintervall i takt med sin förbrukning.” (Bokföringsnämndens vägledning, 

2012, s.139) 

 

Hur tolkar du begreppen betydande och väsentligt i detta sammanhang? 

 

6. Aktivering av kostnader får göras om nyttjandeperioden förlängs och om värdet på 

tillgången höjs. Hur tolkar du dessa begrepp? 

 

Nytta/Kostnad 

7. Diskussionen om komponentansatsen har dels handlat om kostnaderna och nyttan för 

införandet och användandet. Hur ser du på det? 

 

8. Vad anser du är nyttan med komponentansatsen? 

 

9.  Hur tror du att nyttan från föregående fråga ska kunna mätas? 

 

10. Vilka kostnader tror du att komponentansatsen kommer medföra? 
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11. Hur tror du att förhållandet mellan kostnader och nytta kommer vara på kort 

respektive lång sikt? 

 

Är det något som du vill tillägga? 
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Bilaga 4, Intervjuguide Branschorganisation & Fastighetsbolag 
 

Intervjuguide 

Branschorganisation och Fastighetsbolag 

 

Berätta lite om dig själv och hur du har arbetat med komponentansatsen. 

 

1. Vad tror du ligger bakom införandet av komponentansatsen? 

 

2. Hur ser du på att komponentansatsen infördes som ett krav och inte en möjlighet? 

 

3. K3 är principbaserat vilket gör att det inte finns någon vägledning i form av siffror 

eller procentsatser. Hur kommer du tolka/arbeta med begreppen betydande komponent 

och väsentlig nyttjandeperiod? 

 

4. Att K3 är principbaserad, gör det arbetet med komponentansatsen lättare eller svårare? 

 

5. Vad anser du är nyttan med komponentansatsen? 

 

6. Vilka kostnader kommer komponentansatsen medföra? 

 

7. Hur tror du förhållandet mellan kostnader och nytta kommer vara på kort respektive 

lång sikt? 

 

8. Anser du att komponentansatsen bidrar till något internationellt sätt? 

 

Dela gärna med dig av övriga tankar och erfarenheter angående komponentansatsen.  
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Bilaga 5, PM från MölndalsBostäder 
 

 
  

  

  

  

Den förtida övergången 

till K3 på 

Mölndalsbostäder AB 

En dokumentation om tillvägagångssätt och effekter. 

  

  

 

  

Mölndal 2013-09-13  

Henrik Lyréus Ek Chef  
Mölndalsbostäder AB  

Box 163   
431 22 MÖLNDAL  

henrik.lyreus@molndalsbostader.se 
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0. Sammanfattning  

För att skapa enhetlighet och jämförbarhet i redovisningen mellan fastighetsbolag inom Sverige och 

inom Europa kommer nya regler avseende upprättandet av Årsredovisning och koncernredovisning 

införas fr o m 2014-01-01, det sk K3 regelverket. Bokföringsnämnden  ansvarar för utvecklandet av 

god redovisningssed har gett ut vägledning om K3-regleverket.  

K3 regelverket påverkar olika delar av Mölndalsbostäders redovisning. För Mölndalsbostäder som 

väljer att gå in i K3 ett år tidigare än lagen kräver innebär övergången att bolaget bl a skall:   

1. Fördela bokfört värde per 2011-12-31 på fastighetskomponenter. Detta innebär en hel del 

arbete som att:  

a. Ta ut respektive fastighets aktuella inventarieposter från anläggningsregistret per 

2011-12-31 (IB Jämförelseåret) med avseende på anskaffningsvärde och bokfört 

värde per ”anläggningsnummer” och registrera in detta i excellmallen.  

b. Fördela de aktuella posternas bokförda värde på nya komponenter enligt 

schablonmodellen. (som baseras på byggkostnadsfördelning och ålder/värdeår). 

Gå igenom fastigheten tillsammans med teknisk personal och genomför 

justeringar av schablonens fördelning av kvarvarande andel av bokfört värde på 

komponent och bedöm återstående livslängd mot den kvarvarande ekonomiska 

nyttan med fastighetsinnehavet. Modellen ger nya komponenter med fördelade 

anskaffningsvärden där de ackade avskrivningarna följer 

anskaffningsfördelningen.  

c. Beräkna avskrivning av de nya komponenterna under 2012 enligt 

komponentmetod (Excell)   

d. Registrera in de nya komponenterna från excellarket till anläggningsregistret i 
ekonomisystemet så att varje komponent erhåller ett nytt anläggningsnummer 
med kopplad komponentkod/nr.  
(registeruppdatering i ekonomisystemet Visma Business)  

e. Utrangera fastighetsposternas värde i anläggningsregistret per 2012-12-31,skapa 

en bokföringsorder för utrangeringen. Utrangera anskaffningsvärdet och ackade 

avskrivningar enligt gammal avskrivningsmodell, ej K3) (Visma)  

f. Bokför de nya komponenterna från Excell med de i systemet registrerade nya 

anläggningsnumren (bokför in ansk värden och ackade avskrivningar samt nya 

avskrivningen enligt K3 för 2012 (jämförelseåret) enligt Excellmallen.   

g. Bokföra den uppkomna differensen på konto i fritt eget kapital. Differensen 

uppkommer om skillnad råder mellan gammal bokförd avskrivning och den nya 

K3 avskrivningen.  

(Anskaffningsvärdena kommer att vara samma men de ackade avskrivningarna 

avviker om inte gammal plan och K3 ger exakt samma avskrivning).  

Lämpligen görs dessa transaktioner per fastighet/kst så att man får en 

bokföringsorder per fastighet och konvertering   

2. konvertera bokförda investeringar under 2012 till komponenter och skriva av enligt 
komponentmetod  
2012, bokföra skillnaden mot eget kapital ( i vårt fall en bokföringsorder)  

3. analysera och konvertera bokfört underhåll under 2012 utifrån vad som enligt K3 skulle 

betraktas som komponentbyte, bokföra effekten mot eget kapital ( i vårt fall en 

bokföringsorder)  
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4. bokföra den nya skillnad som uppstår i uppskjuten skatt då skillnaden mellan 

skattemässigt värde och nytt bokfört värde förändrats, bokföra effekten mot eget kapital   

Mölndalsbostäder väljer att genomföra dessa transaktioner under 2013. Bokföringsdatum blir 2013-

01-01 och en 13:e bokföringsmånad skapas i räkenskapsår 2012.  

  

1. Bakgrund  

Företag som tillämpar det nya huvudregelverket för redovisning, K35, ska från och med 2014 tillämpa 

komponentmetod vid redovisning av fastigheter som är anläggningstillgångar.   

  
BFNAR 2012:1 / Punkt 17:4  Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell 
anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på 
dessa.   

  
BFNs kommentar: Ett exempel på en materiell anläggningstillgång som har betydande 
komponenter som förbrukas väsentligt olika är en fastighet. I en fastighet med tillhörande 
byggnad, är mark en sådan komponent som ska särskiljas. Även byggnaden har ett flertal 
betydande komponenter såsom stomme, stammar, fasad, tak och liknande. Dessa 
komponenter har vanligtvis väsentligt olika nyttjandeperioder och byts därför ut med olika 
tidsintervall i takt med sin förbrukning.   

  

2. Syfte  

Mölndalsbostäder AB (MBAB) kommer att göra en förtida övergång och använda sig av 

komponentmetoden fr o m räkenskapsåret 2013. Anledningen till detta är att investeringar under 

2012 varit minimala och att det funnits arbetsmässigt utrymme för en förtida övergång. Bolaget ser 

även fördelar med att införa metoden i förtid eftersom stora investeringar planeras och att dessa 

skall hanteras med K3 för ögonen redan nu. Nackdelarna är den osäkerhet som finns i 

redovisningspraxis och bland ekonomer och revisorer om hur det hela skall genomföras.   

3. Metod  

Då det vid tillfället för projektets start inte funnits någon vägledning har samarbete skett med 

Partillebo AB, Lena Borin Ekonomichef. Samarbetet har skett under senhösten 2012 till senvåren 

2013. Det har resulterat i gemensamma överväganden och frågeställningar men också i lite olika sätt 

att se på fastigheter och komponenter. Utöver Partillebo har  

Mölndalsbostäder anlitat extern hjälp av Pyramiden projektledning i Göteborg AB och av     Be In 

Business AB, Lasse Gillén expert på ekonomisystemet Visma Business.   

  

 

 

                                                           
5 Ett företag måste tillämpa K3-regelverket om två av följande gränsvärden överskridits i två 

fastställda årsredovisningar, 50 anställda, 40 mkr i balansomslutning eller 80 mkr i omsättning.   
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3.1 Fördelning bokfört värde  

BFNAR 2012:1 / Punkt 35:18 Materiella anläggningstillgångar, som enligt punkt 17.4 ska delas 

upp på komponenter, får inte räknas om retroaktivt. Det redovisade värdet för dessa tillgångar ska, 

per tidpunkten för övergång, delas upp på betydande komponenter.  

För att inte få en godtycklig indelning av fastigheterna i olika komponenter har MBAB anlitat 

Pyramiden projektledning i Göteborg AB för att ta fram en lista på komponenter. Pyramiden delar in 

fastigheten i 16 komponentgrupper varav en hänför sig till mark och två till markanläggning. De 

övriga 13 grupperna delar in byggnaden i byggnadselement (7 st) och installationer (9 st).   

För varje komponentgrupp finns ca 4-8 underkomponenter som beskriver en specifik komponent, t 

ex tak eller golv av olika materialval, tex plåttak eller parkettgolv. Respektive delkomponent har 

åsatts en uppskattad teknisk livslängd. Livslängden torde vid nyproduktion motsvara komponentens 

redovisningsmässiga avskrivningstakt. Eftersom fastighetens  kvarvarande ekonomiska nytta skall 

beaktas måste denna ställas mot den tekniska livslängden. Vi anser att en stomme utan vidare kan ha 

en teknisk livslängd på 150-200 år. Men att planlägga avskrivningar så långt in i framtiden förefaller 

inte vara praxis så i samråd med revisorer har vi satt en maxgräns på 100 år för de komponenter med 

längst teknisk livslängd som stomme och stomkomplement och inre byggdetaljer som väggar.  

För att få fram fördelningen av det bokförda värdet på kvarvarande komponenter har egna 

erfarenheter och andra aktörers förslag på fördelning, av såväl kostnader för nyproduktion som 

fördelning av återstående värden per komponent vid en viss ålder, vägts samman.   

3.1.1 Fördelningsförslag  

Ett flertal olika bakgrundsdata identifierades vid projektets start varvid följande har beaktats:  

SABOs vägledning för Extern Redovisning (Rek 95:02 Komponentavskrivning – aktivering av 

upprustningskostnader, uppdaterad 2001) innehåller exempel på fördelning av produktionskostnad 

för flerbostadshus med hiss och centrumlokaler.  

Bo Nordlund Real Estate Consulting AB (BREC) presenterar en modell för fördelning av 

byggkostnader på byggnadsdelar/komponenter för en nyproduktion på 2000-talet. BREC presenterar 

även två förslag på bedömning av restvärden för samma byggnadsdelar/komponenter för en 

byggnad som är 25 respektive 50 år gammal.  

Boverket, Byggkostnadsforum publicerade i mars 2009 en jämförelsestudie av 

produktionskostnader för nyproduktion av flerbostadshus i Stockholm, Linköping och  

Norrköping. Uppgifter om kostnader avseende entreprenad-, konsult- och byggherrekostnader i kr 

per BOA/LOA ger en relativ fördelning på olika fastighetskomponenter.  

PEAB har redovisat sin resurssammanställning avseende produktionen av MBABs fastighet 

Katrineberg 5 som färdigställdes 2011.   

Slutligen har SABO gett ut en vägledning för komponentredovisning (maj-13). Vår bedömning är att 

denna i stort stämmer med det tillvägagångssätt vi tillämpat. Det som skiljer sig är att SABO-

rekommendationen har en komponent ”övrigt” vilket inte Mölndalsbostäder har. Detta gör att SABO 

har färre komponenter än oss.  
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3.2 Gruppering fastigheter  

Innan konvertering skett har vi grupperat fastighetsbeståndet på ålder, dvs byggnadsår/värdeår. Vi 

har valt följande åldersgrupper:  

• hus före 1950 (Självdrag)   

• 1960-70 –tal, (Miljonprogrammet)  

• 1980-90 –tal  (FTX)  

• hus senare än år 2000.(Hög teknikdel)  

  

Vi har med vår indelning försökt få samstämmighet med den tekniska utvecklingen under åren och 

de krav på högre standard som finns i BBR (Boverkets byggregler). Vi har även anpassat indelningen 

efter en praktisk hantering då vi har få fastigheter före 1950, vill särskilja miljonprogrammet och 

bedömer att fastigheter efter år 2000 kan betraktas som ”nya” och att 80-90 tal är en egen grupp 

med likartat produktionssätt.   

Generellt kan sägas att andelen av produktionskostnaden som avser ”grundläggning, stomme och 

stomkomplement” har minskat till förmån för andelen tekniska installationer, t ex el, data, 

ventilation osv som ökat. Detta leder till högre värden och snabbare avskrivningstakt på 

installationskomponenterna i sig och för oss även på nya fastigheter generellt.   

3.3 Hur fördela bokfört värde?  

Utifrån de framtagna komponenterna har befintligt bokfört värde på fastigheterna fördelats på med 

anskaffningsvärde och ackade avskrivningar på komponenterna. Frågan uppkommer om alla delar i 

befintligt anläggningsregister avseende fastigheterna skall fördelas enligt K3 modellen eller om de 

kan leva vidare i nya K3 men översatt till ny framtagen komponent. Vi beslutade att de 

inventarieklasser vi redan hade skulle översättas till ny komponent med samma avskrivningsplan som 

vi redan har i befintligt register.   
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3.3.1 Befintligt anläggningsregister  

Den indelning som fanns i bokföringen är delvis en komponentmodell. T ex finns ombyggnationer av 

lokaler/lokalanpassningar, Kabel-TV, Miljöhus mm. I tabellen nedan har de klasser markerats som 

summerats för att fördelas till K3 respektive de som kan leva vidare med befintlig plan men med nytt 

anläggningsnummer och ny komponentklass.  

Inv 

klass  
Namn   Avskr 

%  
HB 

konto  
K3  
Behandling  

1111  Fastigheter Ansk värden   1  1111  Fördelning  

1121   Om- och tillbyggnad bostad   2  1121  Fördelning  

 
1122  Om- och tillbygg. lokal & hus för V & O   10  1122  Befintlig  

1123  Tillval utrustning Lägenhet   10  1123  Fördelning  

1126  Om- och tillbyggnad Miljöhus   3,333  1126  Befintlig   

1127  Om- och tillbyggnad panncentral   10  1127  Befintlig  

1128  Om- och tillbyggnader Energi invest   6,667  1128  Befintlig  

1133  Kabel-TV/Bredband installation   6,667  1133  Befintlig  

1138  Övriga Fastighetsinstallationer   10  1138  Befintlig  

1141  Mark Anskaffningsvärde   0  1141  Befintlig  

1151  Markanläggning P-Platser   5  1151  Befintlig  

1152  Markanläggning övrigt   5  1152  Befintlig  

1153  Byggnad på ofri grund   4  1153  Befintlig  

1155  Parkeringslösen (rättighet  avskrivn)   2  1111  Fördelning  

  

3.3.2 Enheter att fördela på 

Fastighetsbegreppet kan variera. Vi har tex skattemässiga enheter och lantmäteriets 

registerfastigheter.  Vårt begrepp kostnadsställe är den nivå som vi har bokförda värden på. Ett 

kostnadsställe kan vara en eller flera registerfastigheter. En fastighet kan dessutom vara uppdelad på 

flera kostnadsställen. Bokföringen har historiskt varit inriktad på kostnadsställen och vi har valt att 

behålla den fördelningsgrunden och på så vis inte skapat nya resultatenheter eller slagit samman 

några. Detta skulle möjligen kunna ske i efterhand om en finare indelning skulle behövas.   

3.3.3 Tillvägagång  

En sammanställning av de olika genomgångna modellerna och Pyramidens komponentuppdelning 

har granskats och justerats av bolagets ekonomer och tekniska personal tillsammans vilket har 

resulterat i en Komponentlista/schablonmodell, se avsnitt 4 nedan.   

Med hjälp av värdeåret har de bokförda fastighetsvärdena per 2011-12-31 fördelats på 

komponenter. Utgångspunkten är schablonmetodens fördelning av produktionskostnaderna i 

respektive åldersgrupp. Därefter har justeringar skett t ex utifrån tidigare underhållsinsatser, ROT-

renoveringar, ombyggnationer mm på respektive fastighet/kostnadsställe för att få en bättre 

bedömning av komponentens kvarvarande ekonomisk livslängd/nyttjandeperiod. För att inte 

detaljrikedomen skall bli för stor har endast i undantagsfall flera komponenter i samma 
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komponentgrupp använts. Vid andra avvikelser som t ex om fastigheten saknar hiss har andelen 

byggkostnad för hiss förts till stommen.  

För de fastigheter som utsatts för ROT-renoveringar eller annan ombyggnation har det bokförda 

värdet fördelats på två schabloner en för ursprungligt anskaffningsvärde och en för ROT-

renoveringen och därefter har justering skett av schablonen så att utfallet stämmer med 

verkligheten. I roten förekommer t ex ingen stomme (den finns ju redan) viket leder till avsevärt 

snabbare avskrivningstid.  

För de fastigheter som t ex byggts på – till – eller -om har en liknande uppdelning av det bokförda 

värdet skett så att flera fördelningsunderlag skapats med och utan stomkomponent. Se bilaga 2-3 (Kv 

Lackarebäck som både byggts om (bef huskropp) och till (ny huskropp).   

4. Mölndalbostäders komponenter /mall schablonfördelning   

Efter framtagning av komponentplanen har vi erhållit nya fastighetskomponeter med 18 

huvudkomponenter vilka även blir inventarieklasser för fastigheter i anläggningsregistret. Under 

varje huvudkomponent kan underkomponenter finnas, se nedan. Varje underkomponent kan 

registreras i anläggningsregistret med egen kodning, livslängd avskrivnings-% och slutdatum. Detta 

ger oss en individuell hantering av varje delkomponent ifall t ex avskrivningstiden avviker från den i 

listan nedan.  

Inventarieklasser efter K3 konverteringen    
Inv  

klass 

2200  
2210  
2220  
2230  
2240  
2250  
2260  
2270  
2280  
2290  
2310  
2320  
2330  
2340  
2350  
2360  
2410  
2420  

Namn  Avskr  

%  
HB Konto  

Tomt och Mark  0  1141  
Markanläggningar  5  1151  
Byggnads- och markinventarier  5  1151  
Grundläggn. bärande stomme, trapphus mm  1  1111  
Tak (Skal 1)  2  1111  
Ytterväggar (skal 2)  2  1111  
Fönster dörrar, portar, takluckor etc i Skal  2,86  1111  
Kök med inredning (inkl vvs / el)  5  1111  
Badrum/ Wc/ Tvättstugor  2,86  1111  
Invändigt bygg  3,33  1111  
Ventilationssystem  2,86  1133  
Värme och sanitet  3,33  1133  
Styr och reglersystem  5  1133  
Elinstallationer  3,33  1133  
Brand och säkerhet  4  1133  
Transport/Hiss  5  1133  
Lokalanpassningar  10  1122  
Fristående Miljöhus /Tvättstugor/ Garage  3,33  1111  

 

 

4.1 Komponentplan och fördelningsschablon                                                   

Mölndalsbostäder har med Pyramidens hjälp tagit fram en detaljerad lista över hyresfastigheters 

ingående komponenter. Fördelningen av bokfört värde har även skett genom uppdelning av 

fastigheterna i ålder där bedömd produktionskostnad varit fördelningsgrund. Fyra tidsepoker har 

använts vilket framgår nedan. Modellen beskriver en förskjutning av byggkostnaderna från 

byggnadskomponenter till större andel installationer  
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5. Effekter av K3  

Övergången och justeringen av föregående års siffror för att få jämförbarhet 

har resulterat i ett antal effekter på organisationen och på redovisningen.  

5.1 Resultateffekter  

Konverteringen och uppdelningen av fastigheternas bokförda värden på komponenter  med 

ändrad avskrivningstid har resulterat i att planavskrivningarna för år 2012 ökat med ca 11 500 tkr 

(se bilaga 1) Från gammal plan på ca 1,75%  till komponentavskrivning med ca 2,07 % i snitt.   

Fördelning på 

komponentgrupp 

är:   

• Byggnadsdela 

1,71%,   

• Tekniska installationer 3,10%   

• Lokal och bostadsanpassningar(ombyggnationer) 4,37%   

• Markanläggningar 4,72%  

  

Efter K3 konverteringen har den tekniska installationsdelen av fastigheternas bokförda värden 

kraftigt ökat.  

Anskaffningsvärdena fördelar sig enligt följande  

• Byggnadsdelar 75,6%,   

• Tekniska installationer 22,3%   

• Lokal och bostadsanpassningar(ombyggnationer) 1,9%   

• Markanläggningar 0,5%  

  

För investeringar under 2012 som konverterats till komponent och skrivs av enligt K3 får vi ingen 

effekt på redovisningen  

Under 2012 genomfört underhåll som enligt K3 betraktas som byte av komponent medför att 

underhållskostnaderna minskar med ca 11 600 tkr. Avskrivning under 2012 på dessa 

inventarier/komponenter sker med 180 tkr vilket ger en nettoeffekt på 11 425 tkr.  

Uppskjuten skatt 2012 påverkas marginellt   

5.2  Andra effekter  

Konverteringsarbetet har varit tidskrävande och utmanande. Om SABOs rekommendation från maj 

2013 hade funnits tidigare hade detta avsevärt underlättat arbetet.   

Kännedomen om våra fastigheter har ökats hos personalen som varit inblandad i 

konverteringsarbetet.   

Mindre felaktigheter har också upptäkts, tex att vissa fastigheter saknar bokförd mark.  

Sammarbetet mellan ekonomiavdelning och teknisk avdelning har ökat och förbättrats  
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Vår modell för investeringsbedömning (11-årskalkylen) har fått anpassas till K3 avseende beräkning 

av avskrivningar med komponentindelningen som beräkningsunderlag.  

Vid upphandling av nyproduktion behövs en kostnadsfördelning på komponent från 

byggfirma/entreprenör  

Vid lokalanpassningar/lokalinvesteringar måste klarare uppdelning ske över vad som görs för 

lokalhyresgästen och vad som görs på fastigheten för att bedöma vad som skall vara 

fastighetskomponent respektive lokalanpassning.  

Skattemässigt behöver den gamla bedömningen om ”återställande till ursprungligt skick respektive 

förbättring” behållas. Detta ställer större krav på anläggningsregistret i ekonomisystemet och vi 

behöver en anpassning för dubbelredovisning häri. Då detta fn saknas har vi valt att använda en 

internredovisning i klass 9 där den skattemässiga bedömningen av transaktionerna sker. Detta ställer 

också krav på ett utökat sammarbete mellan ekonomi- och underhållsavdelning så att samsyn råder 

på utfört arbete och god dokumentation över arbetena finns.   

Ca 1 200 nya anläggningsnummer har skapats i samband med konverteringen och varje nummer har 

tre transaktionsrader. (Anskaffningsvärde, ackad avskrivning och avskrivning jämförelseåret)  

5.3 Kostnader  

Uppskattningsvis har ca 300 arbetstimmar lagts på konverteringsarbetet av egen personal och 150 

tkr i konsulttid har lagts ned.    

6. Slutsats och kommentarer  

De framåtinriktade bitarna med K3-övergången är goda. Flera positiva effekter uppstår inom 

organisationen. Olika avdelningar tvingas till ett bättre sammarbete och ökad förståelse för 

varandras arbeten och bolagets resultatutveckling uppkommer. En gemensam syn på fastigheterna 

erhålls avseende investering, komponenter, förbättringar och underhåll. En koppling mellan 

nyproduktionens komponenter och livslängden på dessa erhålls i anläggningsregistret. En tydligare 

bild av fastigheten uppkommer rent bokföringsmässigt.  

Med tanke på den tid som gått åt och de kostnader som uppkommit i samband med omräkningen av 

jämförelseårssiffrorna kan detta synas vara ett oproportionerligt tungt arbete. Men så här i 

efterhand har vi fått bättre koll på anläggningsregistret och känner oss stolta över att ha gått i mål 

med arbetet.  

Framtiden får utvisa hur vår modell håller eller om den behöver justeras efterhand praxis utvecklas 

och komponenter byts.  
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Bilaga 1 Översiktsbild för fastigheternas nya avskrivning (K3-effekt i grön kolumn)  
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