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Sammandrag 
 
Denna studie ämnar förklara hur komponentavskrivning uppfattas bland större svenska 
fastighetsbolag. Komponentansatsen, som bestämmer hur materiella anläggningstillgångar 
ska redovisas, blev obligatoriskt för större svenska bolag att tillämpa i sina finansiella 
rapporter från och med år 2014. En bransch som framförallt berörs av det nya kravet på 
komponentavskrivning är fastighetsbranschen. Avskrivningarna ska inte längre beräknas per 
byggnad utan separat för byggnadens olika komponenter utifrån en bedömning av respektive 
komponents nyttjandeperiod. Med utgångspunkt i kostnads- nyttoanalys har vi genom en 
webbenkät samt personliga intervjuer med personer på berörda fastighetsbolag undersökt 
uppfattningen kring implementeringen och tillämpningen av komponentansatsen. Resultatet 
visar en övervägande negativ inställning till komponentansatsen och således är vår slutsats att 
kostnaden som kopplas till ansatsen är större än den medförda nyttan.  
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Förkortningar 
!
BFN – Bokföringsnämnden 

BFNAR - Bokföringsnämndens Allmänna Råd 

IASB - International Accounting Standards Board 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsförening 
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Definitioner 
 
Större företag – ett onoterat företag som uppfyller minst två av följande krav: 

• över 50 anställda 
• redovisad nettoomsättning på mer än 80 Mkr under de senaste två räkenskapsåren 
• redovisad balansomslutning på mer än 40 Mkr under de senaste två räkenskapsåren 

(Fastighetsägarna, 2014) 
 
SME:s - företag med 

• mindre än 250 anställda och 
• en årsomsättning på mindre än 50 miljoner euro och/eller 
• en balansomslutning på mindre än 43 miljoner euro 

(European Commission, 2014) 
 
Kvalitet - god kvalitet innebär en korrekt återspegling av verkligheten. En finansiell rapport 
av god kvalitet utesluter redovisningsfusk samt engångsändringar som syftar till att få 
företaget att framstå som starkare än vad det faktiskt är (Lee & Lee, 2006). 
 
Principbaserat regelverk - ett regelverk som innehåller få detaljerade regler och lite 
vägledning för hur dessa regler ska implementeras. Ett principbaserat regelverk innehåller 
istället allmänna principer för hur redovisningen ska se ut och företagen måste själva försäkra 
sig om att deras finansiella rapporter följer dessa principer och ger en rättvisande bild av 
företagets ställning (Ventureline, 2015). 
 
Rättvisande bild - uppnås då företagets finansiella rapport upprättar dess huvuddelar som en 
helhet samt då företagets ställning samt resultat belyses på ett korrekt sätt (Lagen, 2014). 
 
Årsredovisning - en finansiell rapport som upprättas för både interna och externa parter. 
Årsredovisningen ska innehålla fyra obligatoriska delar: balansräkning, resultaträkning, noter 
samt förvaltningsberättelse. Årsredovisningslagen kräver att rapporten upprättas enligt god 
redovisningssed och att den ger en rättvisande bild av företaget (Lagen, 2014). 
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1. Inledning 
 

 
Inledningen ger en kort bakgrund kring det valda ämnesområdet och en förklaring till hur 
det bakomliggande problemet ser ut, detta problem mynnar ut i uppsatsens forskningsfråga. 
Syftet ger en förklaring till hur forskningsfrågan undersöks. 

 

1.1 Bakgrund 
Under framförallt de senaste två decennierna har världens marknader, såväl produkt-
marknader som kapitalmarknader, integrerats i allt större utsträckning, mycket tack vare IT-
samhällets framväxt. Stora delar av världen har under de senaste åren präglats av finansiell 
turbulens och många anser att de återkommande och omfattande finansiella kriserna är en 
tydlig indikation på att kontrollen av utvecklingen på de finansiella marknaderna minskat 
(Stein, 2001). Detta har resulterat i en ökad press på normgivare att begränsa eller eliminera 
skillnader mellan nationella och internationella redovisningsstandarder och harmonisering 
har blivit ett primärt mål. De internationella normgivarna uppmuntrar nationella 
standardsättare till att utveckla standarder gemensamt eller i samarbete med andra nationella 
eller internationella normgivande organ (Rogero, 1998). Som ett steg på vägen mot en ökad 
harmonisering har det internationella regelverket International Financial Reporting Standards 
(IFRS) tagits fram, vilket fungerar som standard för samtliga bolag noterade inom EU 
(Söderström & Sun, 2007). Syftet med IFRS är att ge företag möjligheten att presentera 
finansiella rapporter i enighet med utländska konkurrenter för att förbättra jämförbarheten 
mellan länder vilket i sin tur kan öka möjligheten att anskaffa kapital från utlandet (AICPA, 
2015). EU beslutade år 2002 att anta en ny förordning som innebär att samtliga bolag 
noterade inom EU ska utfärda finansiella rapporter i enighet med IFRS från och med 
räkenskapsåret 2005 (Söderström & Sun, 2007). IFRS utgör också grunden för det svenska 
implementerade regelverket K3 (BFN, 2014) som syftar till att ge svenska företag högre 
redovisningskvalitet och en mer rättvisande bild av verksamheten (PwC, 2014-2015).  
 
År 2014 blev det obligatoriskt för svenska företag vilka klassificeras som större att tillämpa 
det nya regelverket K3 i sina finansiella rapporter, det vill säga i företagets årsredovisning 
(PwC, 2014-2015). En viktig förändring som uppstått i och med implementeringen av K3 
gäller kraven på hur materiella anläggningstillgångar ska redovisas. Tidigare redovisades 
materiella anläggningstillgångar enligt prestandahöjandeansatsen, enligt denna redovisas 
tillgången som en homogen tillgång med endast en nyttjandeperiod. Enligt det nya 
regelverket, K3, ska materiella anläggningstillgångar redovisas enligt komponentansatsen. 
Detta innebär att en tillgång med betydande komponenter som förväntas ha väsentlig skillnad 
i förbrukning ska delas upp på dessa komponenter i årsredovisningen och skrivas av separat 
utifrån respektive komponents nyttjandeperiod (Hellman et al., 2011). 
 
En bransch som framförallt berörs av det nya kravet på komponentavskrivning är 
fastighetsbranschen (KMPG, 2011). Avskrivningarna ska inte längre beräknas per byggnad 
utan separat för byggnadens olika komponenter. Ett citat från Ingemar Rindstig (2011), 
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auktoriserad revisor och chef för Ernst & Young Real Estate, illustrerar i vilken omfattning 
fastighetsbolagen kan komma att påverkas av det nya kravet på komponentansatsen: ”Om 
man har 500 fastigheter och räknar med tio komponenter och fem investeringstillfällen per 
komponentklass blir det 25 000 avskrivningsplaner. Och för dessa 25 000 planer ska man 
kontinuerligt bedöma avskrivningsplanen och bevaka eventuella utrangeringar.” (Rindstig, 
2011, s.36). 
 

1.2 Problemformulering 
I samband med att ett första utkast av K3 presenterades i juni 2010 skickades förslaget ut på 
remiss till ett 50-tal remissinstanser för att samla in synpunkter kring det nya regelverket. Ett 
flertal remissinstanser påtalade då att komponentavskrivning skulle vara allt för kostsamt att 
införa i relation till den nytta som informationen ger (KPMG, 2011). Remissvar från berörda 
parter argumenterade för att förvaltningsfastigheter bör undantas från komponent-
avskrivningskravet. Rindstig (2011) menar att avskrivningar för förvaltningsfastigheter är 
förhållandevis ointressant information för läsare av årsredovisningen och att kassaflöden och 
fastighetsvärden är mer väsentligt. Han menar också att kravet på komponentavskrivningar 
medför ett stort merarbete och höga kostnader för fastighetsbolagen. Ett flertal andra 
instanser, som exempelvis Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), ställde sig också 
kritiska till det nya regelverksförslaget, främst avseende övergången till komponentansatsen. 
SABO poängterade att det administrativa arbetet som uppkommer i och med 
implementeringen kommer att öka kraftigt. De förklarar att “merarbetet och merkostnaden 
består i att över årtionden hantera den stora mängden komponenter i byggnaderna. Vi 
ifrågasätter nyttan med kravet på komponentavskrivningar och anser inte att de ökade 
kostnaderna för detta är rimliga.” (SABO, 2010, s.1). 
 
Andra menar att införandet av komponentansatsen ger en väsentligt förbättrad redovisning 
och att tidigare tillämpade praxis, prestandahöjandeansats, ger en missvisande bild av 
företagens ekonomiska utveckling (Hellman et al., 2011). K3-regelverket uttrycker explicit 
att värdet av den information som tas upp i en årsredovisning ska vara större än kostnaderna 
att få fram den (Rindstig, 2011). Hellman et al. som delvis varit med i utvecklingen av K3 
menar att värdet som informationen genererar faktiskt är större än kostnaderna. De visar på 
väsentligt förbättrad redovisning hos företag då dessa tillämpar komponentavskrivning 
respektive prestandahöjandeansats. Detta eftersom att driftnettot efter avskrivningar blir 
jämnare med komponentansatsen på grund av att alla komponentbyten aktiveras och skrivs 
av över sina respektive nyttjandeperioder. Vidare menar Hellman et al. (2011) att 
argumentationen i många remissvar nästan uteslutande fokuserar på kostnaderna som 
komponentansatsen medför och helt bortser från nyttan. De menar att kostnaderna till stor del 
är av engångskaraktär och att de är väl motiverade i och med den ökade nytta som ansatsen 
medför.  
 
I samband med att det första utkast av K3 presenterades i juni 2010 framkom således skilda 
åsikter kring det nya regelverket. Berörda parter har visat sig både positiva och negativa till 
det nya kravet kring hur materiella anläggningstillgångar ska redovisas. En fråga som inte har 
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undersökts är hur fastighetsbolagen uppfattar komponentansatsen idag, efter det att K3 
implementerats. Det kan vara intressant för både utfärdare av regelverk och företagens 
intressenter att få en djupare insikt i hur komponentansatsen uppfattas bland 
fastighetsbolagen i dagsläget.  På grund av den begränsade forskningen och då större 
fastighetsbolag är speciellt påverkade av det nya regelverket är detta område intressant att 
undersöka närmare. 
 

1.3 Forskningsfråga 
Hur uppfattas komponentansatsen hos större svenska fastighetsbolag ur ett kostnads-
nyttoperspektiv efter dess implementering? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att förstå hur större svenska fastighetsbolag uppfattar 
implementeringen och tillämpningen av komponentansatsen. Detta genom att undersöka, 
beskriva och analysera uppfattningar kring de negativa och positiva effekter som införandet 
av komponentansatsen medfört hos fastighetsbolagen ur ett kostnads- nyttoperspektiv. 
 

1.5 Avgränsning 
Införandet av det nya regelverket K3 har medfört ett flertal förändringar för företag vid 
upprättningen av finansiella rapporter. Dessa förändringar innefattar exempelvis upplysningar 
om verkligt värde, noter kring värdering av tillgångar samt nya krav kring komponent- 
uppdelning (Fastighetsägarna, 2014). Detta arbete avgränsar sig till en av de förändringar i 
det nya regelverket som har påverkat fastighetsbolag i högst grad, det vill säga övergången 
till komponentansatsen. 
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2. Litteraturöversikt 
!

 
Litteraturöversikten ger en sammanfattande bild av tidigare relevant forskning kring 
implementering av nya finansiella ramverk. Utifrån tidigare forskning ges en förståelse för 
bakomliggande grunder samt eventuella svårigheter och fördelar som kan uppstå som en 
effekt av nya regelverk och standarder. Litteraturöversikten innehåller dessutom en 
beskrivning av, och kommentarer till, komponentansatsen samt innebörden av denna för 
fastighetsbolag. Avsnittet mynnar ut i denna studies analysmodell. 

 

2.1 Harmonisering av redovisningsstandarder 
Den ökade globala konkurrensen på både produkt- och finansmarknader driver en efterfrågan 
på transparenta, internationellt jämförbara och högkvalitativa finansiella rapporter (Benston 
et al. 2006). I samband med detta har diskussioner uppkommit kring huruvida det bör införas 
en globalt gemensam uppsättning redovisningsstandarder. Potentiella fördelar med detta är 
bland annat ökad kvalitet, öppenhet och jämförbarhet i den finansiella rapporteringen vilket i 
sin tur kan leda till lägre kostnader för förberedelser av de finansiella rapporterna, effektivare 
investeringsbeslut samt lägre kapitalkostnader för företag (Choi & Meek, 2005). En allt mer 
internationell redovisning är viktigt för en effektiv marknad då många parter behöver 
jämförbar information för beslut och för att kunna göra långsiktiga strategiska planer. Dessa 
parter utgörs av både företag som söker kapital i syfte att exempelvis expandera sina 
verksamheter samt intressenter som genom investeringar riskerar sitt kapital i förhoppning 
om framtida utdelning (FASB, 1991). Söderström & Sun (2007) menar emellertid att ett 
företags val av redovisningsstandarder bör bestämmas av faktorer som rättssystem, 
skuldsättningsgrad, ägarstuktur, verksamhetscykel, internationell exponering och 
branschtillhörighet. Att behålla de nationella särdragen på börser och finansmarknader kan 
också vara önskvärt eftersom att dessa egenskaper tycks locka partiska företag och 
investerare som föredrar att handla på den inhemska börsen, vilka för många företag utgör de 
allra viktigaste marknadsaktörerna (Benston et al. 2006).  
 

2.2 IFRS 
Som ett steg på vägen mot harmoniseringen av finansiella rapporter utvecklades International 
Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS är en uppsättning redovisningsstandarder som 
utvecklats av International Accounting Standards Board (IASB) och är tänkta att utgöra den 
globala standarden för årsredovisningar i offentliga företag. Syftet med IFRS är att ge företag 
möjlighet att presentera finansiella rapporter i enighet med utländska konkurrenter för att 
förbättra jämförbarheten mellan länder vilket i sin tur kan öka möjligheten att anskaffa 
kapital från utlandet (AICPA, 2015). IFRS är ett principbaserat regelverk, vilket innebär att 
redovisningen ska följa allmänna principer snarare än detaljerade standarder (Ball et al., 
2000). Idag tillåts IFRS för inhemska börsbolag i cirka 120 länder varav cirka 90 länder har 
utfärdat standarder som helt överensstämmer med IFRS (AICPA, 2015). År 2002 beslutade 
EU att anta en ny förordning, IAS-förordningen, som kräver att samtliga bolag som är 
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noterade inom EU, från och med räkenskapsåret som börjar efter den första januari 2005, ska 
utfärda finansiella rapporter enligt IFRS (Söderström & Sun, 2007). 
 

2.3 IFRS for SMEs 
I juli 2009, utfärdade IASB “IFRS for Small and Mediumsized Entities” (IFRS for SMEs). 
Denna standard är tänkt att fungera som ett alternativt ramverk för små och medelstora 
företag (Deloitte, 2009) vilka uppskattas stå för över 95 procent av alla världens bolag (IFRS 
Foundation, 2015). EU definierar SMEs som företag med mindre än 250 medarbetare och en 
årsomsättning på mindre än 50 miljoner euro och/eller en balansomslutning på mindre än 43 
miljoner euro (European Commission, 2014), varför en stor del av de bolag som i Sverige 
klassas som större går under definitionen SMEs. IFRS for SMEs är en fristående standard 
som är baserad på IFRS men är mindre komplex och eliminerar ett flertal upplysningskrav 
som inte är relevanta för de företag standarden avser (Deloitte, 2009). IFRS for SMEs 
minskar antalet upplysningar med mer än 90 procent i förhållande till IFRS (IFRS 
Foundation, 2015).  
 
Gällande komponentansatsen fastställer paragraf 17.6 i IFRS for SMEs att: “If the major 
Components of an item of property, plant and equipment have significantly different patterns 
of consumption of economic benefits, an entity shall allocate the initial cost of the asset to its 
major components and depreciate each such component separately over its useful life”, vilket 
således innebär att komponentansatsen ska tillämpas enligt IFRS (IFRS Foundation, 2010, 
s.7). 
 

2.4 K3 
I samband med att EU beslutade om IAS-förordningen beslutade den svenska 
bokföringsnämnden (BFN) att ta fram heltäckande kategorier av regelverk, K-projektet, med 
utgångspunkt i IFRS. K-projektet består av fyra skilda regelverk ämnade för olika kategorier 
av företag vilka bestäms utifrån deras organisationsform och deras storlek. De fyra 
regelverken inom K-projektet benämns som K1, K2, K3 samt K4. De berörda företagen kan 
själva välja att använda ett mer utförligt och komplext regelverk än vad som krävs för deras 
organisationsform, exempelvis kan ett större onoterat bolag välja att tillämpa K4 istället för 
K3, men det är inte möjligt för dem att använda ett mindre avancerat regelverk (BFN, 2004). 
K3, som har sin utgångspunkt i IFRS for SMEs, utgörs av det allmänna rådet, BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, som är huvudregelverk för alla företag som 
enligt Årsredovisningslagen ska upprätta årsredovisning och koncernredovisning. Från och 
med årsskiftet 2014 är det ett krav för alla svenska större företag att tillämpa K3 i sin 
årsredovisning (BFN, 2014). 
 
Regelverket har som tidigare nämnt utgångspunkt i IFRS for SMEs men det ska understrykas 
att K3 är ett självständigt regelverk som skiljer sig från IFRS for SME i flera avseenden. 
Bland annat har K3 även utgångspunkt i befintlig svensk normgivning, praxis och 
inkomstskattelagen (KMPG, 2012). K3 är likt IFRS ett principbaserat regelverk, vilket 
innebär att det öppnar upp för mer egen bedömning än tidigare regelverk (KPMG, 2014). 
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Caisa Drefeldt, auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på KPMG, betonar vikten av 
att hålla isär K3 och IFRS och menar på att det faktum att K3 har hämtat inspiration från 
IFRS for SMEs inte är skäl nog att jämställa dessa två regelverk (KPMG, 2012). 
 

2.5 Komponentansatsen 
En väsentlig skillnad mellan K3 och tidigare regelverk avser hur materiella 
anläggningstillgångar redovisas. Ett företag ska redovisa en tillgång då de ekonomiska 
fördelarna som förknippas med tillgången troligtvis kommer att genereras till företaget i 
framtiden samt då värdet på ett tillförlitligt sätt kan mätas. En reservdel eller 
serviceutrustning ska redovisas som en materiell anläggningstillgång då företaget avser att 
använda den under flera räkenskapsår eller då den endast kan användas tillsammans med en 
annan materiell anläggningstillgång (se bilaga 9.1 Bokföringsnämnden vägledning) (BFN, 
2014). I K3 tillämpas komponentansatsen istället för den tidigare använda prestandahöjande- 
ansatsen. Komponentansatsen innebär att de anläggningstillgångar som har betydande delar 
med väsentligt olika nyttjandeperioder ska redovisas utifrån vardera komponent samt att varje 
komponent ska skrivas av separat över respektive nyttjandeperiod (KPMG, 2012). Detta 
synsätt baseras på skillnader i de olika komponenternas ekonomiska livslängd vilket också 
ska återspeglas i redovisningen (SABO, 2013). 
 
Ytterligare en skillnad gäller redovisningen av tillkommande utgifter. Vid prestandahöjande- 
ansatsen är utgångspunkten för aktivering av en utgift tillgångens skick vid det ursprungliga 
anskaffningstillfället, det vill säga en utgift bör aktiveras om åtgärden ökar tillgångens 
prestanda jämfört med dess skick vid anskaffningen. Komponentansatsen har emellertid 
utgångspunkt i tillgångens skick omedelbart före den tillkommande utgiften (SABO, 2013). 
Eventuellt återstående restvärde på en tillkommande eller ersatt komponent ska skrivas ner 
(KPMG, 2012). Utgifter för planerat underhåll som normalt sett kostnadsförts enligt den 
traditionella metoden kan således komma att aktiveras i och med införandet av 
komponentansatsen. Detta kan leda till att fastighetens redovisade värde överstiger 
marknadsvärdet i vilket fall den ska skrivas ner (SABO, 2013). En svårighet med den nya 
ansatsen kan vara att definiera gränsdragningen mellan komponenter och reparationer/ 
underhåll (Nordlund, 2004). 
 

2.6 Komponentansatsen i fastighetsbolag 
För företag med stora fastighetsinnehav är övergången till komponentansatsen speciellt 
betydande (Nordlund, 2004). Tidigare etablerad praxis som innebar att avskrivningen 
tillämpades om cirka en procent per år per fastighet har fått utstå mycket kritik för att inte på 
ett korrekt sätt spegla verkligheten (Lundström & Nordlund, 2012). Enligt den nya ansatsen 
ska fastighetsbolag istället dela upp fastighetens redovisade värde, det vill säga dess 
anskaffningsvärde minus avskrivningar, i sina huvudbeståndsdelar - komponenter (Nordlund, 
2004). I Kapitel 17.4 i K3-reglerna uttrycks att “Förväntas skillnaden i förbrukningen av en 
materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig ska tillgången delas 
upp på dessa.” (BFN, 2014, s.139), där väsentlig avser komponenternas förbrukningstid. 
Huruvida en komponent i en förvaltningsfastighet är betydande saknas det vidare praktisk 
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vägledning kring, detta innebär att det är upp till företagen själva att bestämma. För att 
underlätta för företagen har SABO utfärdat riktlinjer angående uppdelning av 
komponenterna. Dessa riktlinjer delar upp en fastighet i nio olika komponentklasser där den 
sistnämnda endast är ämnad för kommersiella fastigheter. Följande klasser finns med i 
riktlinjerna: (1) mark, (2) markanläggning, (3) byggnads- och maskininventarier, (4) stomme, 
(5) tak, (6) fasad, (7) inre ytskikt - golv, väggar, tak, (8) installationer - el, rör, ventilation, 
hiss samt (9) hyresgäst-anpassningar (Fastighetsägarna, 2013). Implementeringen av K3 
ställer stora krav på fastighetsbolagens rutiner för löpande hantering av komponenter, 
anläggningsregister och analyser för att definiera, identifiera och värdera komponenter 
(Nordlund, 2004). Implementeringen av komponentansatsen kan dessutom komma att kräva 
ett nära samarbete mellan ekonomer, byggnadstekniker och i vissa fall 
programvaruleverantörer (SABO, 2013). 
 

2.7 Tidigare uppfattningar kring komponentansatsen 
När ett första utkast av K3 presenterades i juni 2010 fick ett 50-tal instanser möjlighet att 
uttrycka sina åsikter angående det nya regelverket, remissen skickades till berörda parter så 
som revisionsbyråer, fastighetsbolag, statliga myndigheter samt övriga intresseorganisationer. 
Remissvaren uttryckte både positiva och negativa kommentarer kring regelverket som 
remissinstanserna ansåg att BFN behövde beakta innan det slutgiltiga regelverket 
implementerades (KPMG, 2011).  
 
SABO, en av remissinstanserna, ställde sig kritiska mot komponentansatsen. De nämnde i 
remissvaret att de inte ansåg att fördelarna med komponentansatsen skulle överstiga de 
kostnader som den medförde. De menade på att SABO redan rekommenderat 
komponentmetoden till sina medlemmar i tidigare skede men märkt att metoden övergivits av 
medlemmarna på grund av dess komplexitet (SABOs remissvar, 2010). Även Sveriges 
Byggindustri uttryckte i sitt remissvar en negativ syn på komponentansatsen och menade att 
dess komplexitet upplevdes som ett problem. De kommenterade att regelverket saknar 
övergångsregler om hur företagen bör tillämpa den nya metoden. Ytterligare en nackdel som 
uttrycktes var svårigheten med gränsdragningen mellan underhåll och byte av komponenter 
(Sveriges Byggindustris remissvar, 2010). Fastighetsbolaget Castellum uttryckte i sitt 
remissvar att komponentansatsen inte lämpar sig för fastighetsbolag då fastigheter består av 
ett stort antal komplexa komponenter. De skrev att den nya metoden skulle innebära mycket 
arbete i form av exempelvis administration och att nyttan som medfördes skulle vara 
obefintlig.  De ansåg även att redovisningen inte heller skulle ge en mer rättvisande bild 
(Castellums remissvar, 2010). Även Rindstig (2011) menar att avskrivningar för 
förvaltningsfastigheter är förhållandevis ointressant information och att kassaflöden och 
fastighetsvärden är mer väsentlig information i en årsredovisning.  
 
PwC nämnde i sitt svar att komponentansatsen är logisk och att den medför en mer 
rättvisande bild. Ytterligare en positiv effekt som de ansåg att metoden skulle medföra var att 
resultatet blir jämnade och att rapporteringen visar företagets faktiska förbrukning av 
tillgången. Remissvaret uttryckte vidare att ansatsen inte är speciellt avancerad att använda i 
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praktiken i de fall då företaget har få komponenter att hålla reda på (PwCs remissvar, 2010). 
Även en del fastighetsbolag som anammat K3 innan det blev obligatoriskt uttrycker sig 
positivt till det nya regelverket. Bland annat uttrycker Mjölby Bostad (2013) i sin årsrapport 
att de har kunnat öka mängden fastighetsåtgärder som en effekt av införandet av 
komponentansatsen då denna gör att åtgärder som tidigare varit rena kostnader för bolaget nu 
kan räknas som investeringar. 
                                                                     

2.8 Negativa effekter vid en reviderad standard 
De kostnader som uppkommer i samband med att en ny standard introduceras är framförallt 
en engångskostnad som uppstår i och med implementeringen. Utöver denna leder en ny 
standard till en kontinuerlig kostnad, vilken uppstår vid själva användandet (FASB, 1991). 
När en ny standard implementeras måste anställda på revisionsbyråer utbilda sig på nytt för 
att lära sig använda de nya principerna på ett regelriktigt sätt (Hengel, 2008). Aisbitt et al. 
(2014) menar på att implementeringen inte bara innebär utbildningskostnader för 
revisionsbyråerna utan de företag som berörs av standarden måste även utbilda sin personal 
internt, både inom redovisning men även i hur den nya standarden bör tolkas och appliceras. 
Företagen samt revisionsbyråerna måste vid införandet av en komplex ny standard även 
emellanåt implementera nya koder i sina system samt utveckla nya hjälpmedel. Vid stora 
förändringar måste helt nya redovisningssystem utvecklas vilka är anpassade enligt de nya 
principerna. Dessa omorganiseringar är både finansiellt kostsamma och tidskrävande 
(Hengel, 2008). Flera problem uppstår då den nya standarden skiljer sig avsevärt från tidigare 
använda standarder, detta kan vara då övergången sker från exempelvis ett regelbaserat till ett 
principbaserat regelverk. Svårigheterna som uppstår i denna situation beror på den osäkerhet 
som finns i och med tolkningen och tillämpningen av standarden, det vill säga i och med de 
ökade handlingsmöjligheter som uppkommer. Dessa svårigheter infinner sig framförallt 
under de första åren efter implementeringen då ingen erfarenhet finns angående den nya 
standarden eller inga tidigare exempel finns att utgå från (Aisbitt et al., 2014). 
 

2.9 Positiva effekter vid en reviderad standard 
Förhoppningen i och med införandet av nya regelverk och standarder är att de på lång sikt 
medför lägre kostnader. Som tidigare nämnt är det kanske allra viktigaste syftet med 
finansiell rapportering att tillhandahålla nödvändig information till de som fattar beslut kring 
företaget både på lång och kort sikt. Eftersom att dessa beslut ofta baseras på företagets 
ekonomiska situation och utveckling är det av största vikt att den finansiella rapporteringen är 
tillförlitlig och korrekt. Syftet med att utfärda nya standarder är generellt sett att förbättra 
företagens redovisningskvalitet och att ge en mer rättvisande bild av företagens verksamhet 
(Hellman et al., 2011). Ett nytt regelverk som innebär förbättrad information till aktieägare 
kan leda till ökade möjligheter att anskaffa aktiekapital eller lånefinansiering vilket därmed 
förväntas sänka kapitalkostnaden hos företagen (Aisbitt et al., 2014). Francis & Khurana 
(2005) finner att företag i behov av extern finansiering ofta frivilligt lämnar mer information 
än vad minimikravet i ett land kräver och att dessa företag generellt har lägre 
kapitalkostnader. Också i K3 tilläggs i kommentarerna att “Årsredovisningen hjälper 
finansiärer att fatta bättre beslut vilket medverkar till en mer effektiv finansmarknad och 
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lägre kapitalkostnader för ekonomin som helhet. Företag får också fördelar genom bättre 
tillgång till kapitalmarknader.” (BFN, 2010, s.22). Införandet av internationella regler och 
normer innebär dock främst fördelar för de företag som opererar internationellt då detta ökar 
jämförbarheten mellan företag i olika länder (Hengel, 2008). 
 

2.10 Samproduktion vid en reviderad standard 
Som tidigare nämnt uttrycker K3-regelverket explicit att värdet av den information som tas 
upp i en årsredovisning ska vara större än kostnaden att få fram den (Rindstig, 2011). I och 
med övergången till en ny standard övervägs ett flertal kostnader och nyttor (Hengel, 2008). 
Samproduktionen syftar till den övervägning kring vilken av nyttan och kostnaden som väger 
högst. De negativa och positiva effekter som uppkommer vid implementeringen samt 
tillämpningen av ett nytt regelverk berör olika parter både inom och utanför företaget (FASB, 
1991). I utkastet till K3 nämns att avvägningen mellan kostnaderna och nyttan huvudsakligen 
baseras på bedömningar och att kostnaderna inte alltid bärs av den part som drar nytta av 
informationen. Den grupp som nyttan ofta tillfaller är en bred skara av externa användare 
(BFN, 2010). För att utvärdera samproduktionen i en kostnads- nyttoanalys beräknas 
nettonyttan, det vill säga nyttan minus kostnaderna. Förväntas de positiva effekterna 
uppkomma längre fram i tiden ska dessa nuvärdesberäknas för att få det trovärdigaste 
resultatet (Yates, 2000).  
 

2.11 Analysmodell 

 
Studiens analysmodell gör det möjligt att undersöka och förstå hur svenska större 
fastighetsbolag uppfattar implementeringen och tillämpningen av komponentansatsen i 
dagsläget, det vill säga efter implementeringen. Den gör det även möjligt att undersöka, 
beskriva och analysera uppfattningar kring vilka effekter införandet av komponentansatsen 
medfört hos fastighetsbolagen ur ett nytto- och kostnadsperspektiv. Den egen konstruerade 
analysmodellen har sin utgångspunkt i komponentansatsen. Modellen koncentrerar sig på de 
negativa och positiva effekterna som ansatsen medfört. De negativa effekterna är uppdelade i 
två delar, problem och kostnader. De positiva effekterna analyseras i sin helhet. Genom att 
undersöka positiva och negativa effekter samt i vilken utsträckning dessa har påverkat 
bolagen är det möjligt att på ett konsekvent och logiskt sätt jämföra kostnaden med nyttan 
som ansatsen genererat. Detta görs i det andra steget i analysmodellen där samproduktionen 
mellan de positiva och negativa effekterna undersöks och där en kostnads- nyttoanalys utförs 
för att kunna förklara vilken av dessa som överväger, nyttan eller kostnaden. Modellen utgår 
endast från fastighetsbolagens synvinkel och tar alltså inte hänsyn till att effekterna av ett nytt 
regelverk berör olika parter.!  
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3. Metod 
!

 
Metoden inleds med en beskrivning av studiens urval, och dess bortfall. Därefter beskrivs den 
primärdata som använts och hur denna har samlats in. Studiens primärdata består av en 
kvantitativ undersökning i form av en enkätstudie samt en kvalitativ undersökning i form av 
personliga intervjuer. Därefter presenteras hur studiens sekundärdata har granskats och 
valts ut. Metoden beskriver även undersökningarnas validitet samt studiens reliabilitet. 
Avsnittet avslutas med en motivering kring valet av analysmodell. 

 

3.1 Urval 
Valet av undersökningsobjekt i denna studie är svenska fastighetsbolag vilka klassificeras 
som större. Detta urval har valts på grund av att komponentansatsen har stor påverkan på just 
svenska fastighetsbolag, vilket gör dessa speciellt intressanta att undersöka. Att 
avgränsningen görs till större företag beror på att dessa bolag har som krav att använda K3, 
om de inte väljer att använda ett mer komplext regelverk. Arbetet utgår från ett 
användarperspektiv vilket förklarar varför endast fastighetsbolag undersöks och inte andra 
berörda parter så som externa revisorer eller företags övriga intressenter. Den kvantitativa 
undersökningen, enkäten, är nätbaserad vilket ger möjlighet för företag från hela Sverige att 
delta och därmed har ingen vidare geografisk begränsning gjorts. Retriever Business är en 
databas som offentliggör bolagsinformation för samtliga av Sveriges bolag. Med Retriever 
Business ges möjligheten att specificera sökningen med avseende på storlek, antal anställda, 
geografisk placering med mera. De specifikationer som är aktuella för arbetets urval är 
verksamhetsbransch, antal anställda, omsättning, samt skulder och eget kapital vilket utgör 
balansomslutningen. Just dessa variabler har valts ut för att de bolag som undersöks ska 
befinna sig inom definitionsramen för större företag. Vid den kvalitativa undersökningen 
användes samtliga specifikationer som nämns ovan samt en ytterligare geografisk 
specificering. Den kvalitativa geografiska begränsningen uteslöt företag vilka inte är belägna 
i närområdet kring Stockholm eller Uppsala. Sökningen för den kvantitativa undersökningen, 
det vill säga sökningen utan den geografiska begränsningen, gav 230 företag vilka 
kontaktades via ett mailutskick angående enkätundersökningen. Vid mailutskick till företagen 
söktes den person på företaget som är ansvarig för dess redovisning, alternativt den som var 
mest lämpad att besvara frågor angående uppsatsens ämnesval så som exempelvis 
ekonomichefen. 
 

3.1.1 Bortfall 
Mailutskicket till de 230 utvalda företagen genererade en svarsfrekvens på cirka 43 procent, 
det vill säga att det var 100 företag som besvarade enkäten. Av dessa 100 inkomna bestod sex 
av enkätsvar vilka inte var kompletta utan saknade en stor mängd data, dessa sex 
eliminerades från urvalet. Bortfallet skulle delvis kunna förklaras av tidsbegränsning på 
företagen, risken att fel mailadresser har använts samt risken att vi fått ett felaktigt urval 
genom Retriever Business och kontaktat företag som inte klassas som större och därför inte 
nödvändigtvis berörs av ansatsen. Även ett visst internt bortfall, det vill säga respondenter 
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som valt att inte besvara en eller flera frågor i enkäten, finns att ta hänsyn till. Det interna 
bortfallet varierade från fråga till fråga men var som högst elva procent vilket innebär att 
svarsfrekvensen kan bedömas som hög. Trost (2012) benämner att en normal svarsfrekvens 
ligger på 50-75 procent vilket innebär att den externa svarsfrekvensen nästan når 
normalgränsen och den interna överstiger denna gräns med marginal. 
 

3.2 Kvantitativ metod 
Detta arbete grundar sig främst i en kvantitativ metod i form av en webbaserad 
enkätundersökning. En kvantitativ metod används då det ger en bred översikt av vad en stor 
målgrupp har för åsikter och tankar angående det undersökta ämnet. En enkätundersökning är 
att föredra då detta är ett billigare och snabbare sätt att få fram en stor mängd data i 
jämförelse med intervjuundersökningar. En fördel med en undersökning i skriven form är att 
intervjuobjektet då har möjlighet att välja när tid finns för att besvara undersökningen. En 
webbenkät är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att nå ut till ett stort antal objekt, dessutom är 
det enkelt att analysera data som inkommit med hjälp av verktyg som finns tillgängliga på 
sidan där enkäten är utformad. Nackdelar med den valda metoden är att svarsfrekvensen 
tenderar till att vara mindre än vid andra metodval (Eliasson, 2011), detta bortfall har delvis 
undvikits genom att de tillfrågade fått en påminnelse via mail om att den sista dagen för att 
besvara enkäten snart infaller. Andra nackdelar med webbenkäter vilka skickas via mail är att 
fel mailadresser kan ha tagits fram eller att fel person på företaget blivit kontaktad (Ibid). 
 

3.3 Kvalitativ metod 
För att få en mer detaljerad och djupare förståelse inom ämnet har enkäten kompletterats med 
ett antal djupintervjuer. Valet att även använda en kvalitativ metod föll sig naturligt i denna 
studie då en del av informationen bör vara i beskrivande och förklarande form samt då en 
kvantitativ metod inte enskilt på ett belysande sätt ger svar på den forskningsfråga som 
undersöks. Insamlingen av data har skett i form av personliga intervjuer, vilka genomförts 
med fastighetschef alternativt ekonomichef på tre större svenska fastighetsbolag, 
Uppsalahem, Anders Bodin Fastigheter samt ytterligare ett fastighetsbolag beläget i 
Stockholm som valde att vara anonyma i studien. 
 

3.4 Validitet 
Studiens enkät utformades på ett kort och lättförståeligt sätt för att svarsfrekvensen skulle 
vara så hög som möjligt samt för att frågorna inte skulle kunna misstolkas. De tio frågor vilka 
tillsammans bildar enkäten är utformade med utgångspunkt i en tidigare vetenskaplig artikel 
skriven av Aisbitt et al., vilket ger frågorna en hög grad av validitet. Studien av Aisbitt et al. 
(2014) undersökte implementeringen av IFRS i Australien ur ett kostnads- nyttoperspektiv 
vilket medför att delar av deras frågeformulär, som också var i enkätform, kunde utgöra en 
god grund för denna studies frågeformulär. Den slutgiltiga enkäten inleds med tre 
kontrollfrågor avseende vilket företag som besvarat enkäten, om de använder sig av det 
undersökta regelverket samt om detta används på grund av rådande krav. Dessa frågor syftar 
till att kontrollera att respondenterna tillhör det önskade urvalet, det vill säga större 
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fastighetsbolag som tillämpar K3.  Enkäten är främst uppbyggd av frågor vilka varierar 
mellan ja/nej-frågor samt frågor med rangordningsskalor. Frågor av denna karaktär gör det 
möjligt att enkelt utforma diagram som på ett tydligt sätt presenterar resultatet. Frågor av mer 
öppen karaktär har medvetet undvikits genom enkätens utformning då den typen av fråga 
tenderar till att generera ett större bortfall samt är svårare att sammanställa och analysera 
(Trost, 2012). 
 
Intervjufrågorna har utgångspunkt i studiens enkätfrågor för att möjliggöra en jämförelse 
mellan de olika empiriska resultaten. Intervjuerna har utformats i semi-strukturerad form 
vilket innebär att intervjun styrs av ett antal större frågeområden. Detta kan vara att föredra 
istället för ett stort antal detaljerade frågor då det ger intervjupersonen större möjlighet till 
differentierade svarsalternativ utan att denne behöver känna sig styrd av intervjuaren. 
Frågorna i en semi-strukturerad intervju är öppna vilket vanligtvis leder till att 
intervjupersonen på egen hand utvecklar sina svar. En undersökning i form av personliga 
intervjuer medför även en fördel i det att det öppnar upp möjligheten till följdfrågor. Denna 
fördel leder till att mer förklarande information kan samlas och eventuella frågetecken eller 
missuppfattningar kan redas ut på plats(Hedin, 2011). Vid val av exempelvis enkäter eller 
elektroniska intervjuer finns inte denna möjlighet tillgänglig på samma sätt. Intervjuerna med 
fastighetsbolagen spelades in för att för att ha möjlighet att i efterhand få korrekta citeringar 
från intervjupersoner. 
 

3.5 Reliabilitet 
Denna studie som utgår från både en kvantitativ samt kvalitativ undersökning är enkel att 
reproducera då metoderna är välkända samt då vår undersökning baseras på vetenskapligt 
etablerade enkätfrågor. I denna studie finns dock en risk att de företag vilka inte besvarade 
enkäten, det vill säga denna studies bortfall, avviker från de företag som besvarat enkäten i 
vilket fall vi får ett snedvridet resultat och ett systematiskt fel (Statistiska Centralbyrån, 
2012). Det kan exempelvis vara så att de svarande i undersökningen är de som är mest 
engagerade i frågan, vilket ger oss ett bortfall på de företag som inte berörs av 
komponentansatsen i samma utsträckning. Viktigt att poängtera är också att studien fokuserar 
på hur större företag uppfattar komponentansatsen. Detta kan leda till ett bias och ett resultat 
som inte är re presentabelt för hela populationen “svenska fastighetsbolag”, varför det är av 
stor vikt att betona att undersökningen enbart syftar till att undersöka uppfattningen bland 
större fastighetsbolag i landet. 
 
Då K3 är ett relativt nytt redovisningssystem innebär det att en nackdel med att undersöka 
hur komponentansatsen uppfattas så pass tidigt i användandet kan vara att svarande mer 
sannolikt kommer att fokusera på omedelbara problem och kostnader som uppstår i samband 
implementeringen, och tenderar att tona ner positiva effekter som kan komma att uppstå 
längre fram i tiden (Aisbitt et al., 2014). 
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3.6 Sekundärdata 
Litteraturöversikten, som består av sekundärdata, grundar sig delvis i tidigare vetenskaplig 
forskning som bland annat behandlar finansiell redovisning ur ett internationellt perspektiv, 
implementeringen av nya standarder och potentiella fördelar och brister. Dessa data har 
samlats in genom databaser, så som Business Source Premier och Scopus, där 
tidskriftsartiklar och vetenskapliga undersökningar inom specifika ämnesområden samlats. 
En annan viktig källa till detta arbete är tidningsartiklar som belyser K3-regelverket och 
komponentavskrivningen. Ytterligare kompletterande data med information om 
tillämpningen av regelverket, rekommendationer samt ytterligare information har hämtats 
från elektroniska källor så som BFN, FASB och SABOs hemsidor. Även ett antal litterära 
källor i form av böcker ligger till grund för denna studie, dessa används främst som grund för 
metoden samt för information angående internationell redovisning. 
 

3.6.1 Källkritik 
En stor del av denna studies sekundärdata består av vetenskapliga artiklar. Dessa har 
genomgått akademisk granskning där dess kvalitet samt lämplighet undersökts innan den fått 
möjlighet att bli publicerad, vilket ökar dess trovärdighet. Källor som är viktigare att kritiskt 
granska är insändare, tidningsartiklar och information hämtad från företagsspecifika 
hemsidor. Dessa typer av källor är personliga och kan därför bli vinklade. Artiklar är ofta av 
en mer praktisk natur och är närmare släkt med professionella behov än de i akademiska 
tidskrifter (Saunders et al., 2009). Denna studie har till viss del använt sig av tidningsartiklar 
vilka är skrivna av revisorer samt utfärdare av det nya regelverket. Att dessa står för en viss 
ståndpunkt faller sig naturligt utifrån deras befattning vilket gör att det är viktigt att 
undersöka vem som skrivit artikeln och vara tydlig med att förmedla detta i arbetet. De 
tidningsartiklar som denna studie använder är i sig förstahandskällor, vilket föredras framför 
andrahandskällor, då författaren i förstahandskällor finns utnämnd (Saunders et al., 2009). 
Källor av denna kategori har används ett flertal gånger under arbetet vilket beror på att 
regelverket är relativt nytt och det har därmed inte utformats vetenskaplig information att 
basera sig på. 
 

3.7  Val av analysmodell 
För att utvärdera komponentansatsen används en kostnads- nyttoanalys. Med kostnads- 
nyttoanalys är det möjligt att göra bedömningar samt att granska tillgängliga alternativ. 
Metoden identifierar och analyserar de negativa och positiva effekterna kopplade till 
projektet eller aktiviteten och genom denna analys kan tillgänglig data omvandlas till 
hanterbar information (Australian Government, 2006). I denna studie kommer även 
eventuella problem som är kopplade till komponentansatsen att undersökas. Under rubriken 
kostnader i analysmodellen kommer således både kostnader och problem placeras, dessa 
justeringar innebär att den modell som denna studie använder är en modifierad version av en 
kostnads- nyttoanalys. Kostnads- nyttoanalys skapar en ram för att analysera data på ett 
konsekvent och logiskt sätt vilket är en av metodens främsta styrkor. Genom denna metod 
kan utfärdaren av aktiviteten avgöra om det är värt att genomföra projektet eller om det finns 
andra alternativ tillgängliga vilka är relaterade till fler positiva effekter. En nackdel med 



! 18!

metoden är att den associerade kostnaden och nyttan kan vara svåra att jämföra då de inte 
alltid mäts i samma enhet (Ibid). Då denna studie baseras på uppfattningar öppnas det upp för 
en hög grad av egna subjektiva bedömningar då avvägningen görs på intuitiva grunder. 
Uppfattningar går inte att kvantifiera på det sätt som normalt görs i en kostnads- nyttoanalys 
utan avvägningen sker utifrån egna bedömningar. Då exakta siffror inte kan jämföras är det 
viktigt att hålla en hög grad av objektivitet för att få fram ett rättvisande resultat.  
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4. Empiri 
 

 
Detta avsnitt presenterar de resultat som framkommit genom studiens kvantitativa samt 
kvalitativa undersökningar. Avsnittet har utgångspunkt i enkätfrågorna där resultatet från 
den kvantitativa undersökningen presenteras. Dessa svar kompletteras med resultatet från de 
personliga intervjuerna. 

 

4.1 Problem kopplade till komponentansatsen 
Enkätfråga: Hur svårhanterliga uppfattar ni följande problem som har identifierats 
vid implementeringen av komponentansatsen? 

Frågan identifierar sex problem som de undersökta företagen ska göra en bedömning kring 
hur svårhanterliga dessa upplevs vara. De olika variablerna bedöms utifrån en skala mellan 1 
och 7 där 1 innebär att problemet upplevs som lätt att hantera och 7 svårt att hantera. Det 
finns även möjlighet att välja “ej tillämplig” i de fall de svarande anser att problemet inte 
påverkar företaget. Det finns även utrymme för att skriftligt kommentera övriga problem som 
företaget uppfattar. 
 

 
Svarsfrekvens: 98 % 

4.1.1 Enkätsvar: Problem kopplade till komponentansatsen  
Genom att studera diagram 1 kan det konstateras att den övergripande uppfattningen bland 
svarande företag är att de undersökta problem som uppstått i och med implementeringen av 
komponentansatsen varken är speciellt lätta eller svåra att hantera. En del variabler tycks 
dock vara mer svårhanterliga än andra. Det problem som visar sig vara mest svårhanterligt är 
tolkningen av informationen. Genomsnittet för denna variabel är 5,0 och cirka 66 procent (se 
bilaga 9.5 Tabell 1) ansåg att tolkning av informationen är svår att hantera (5-7). 
Komplexiteten i den nya redovisningsstandarden samt svårigheten med implementeringen 
och underhåll av nödvändiga redovisningssystem är ytterligare problem som 
undersökningsobjekten ansåg relativt svåra att hantera. En variabel som visade sig inte beröra 
företagen i lika hög utsträckning var interaktionen med andra redovisningsstandarder (så som 
IFRS) vilket visade sig vara “ej tillämpligt” för cirka 42 procent av respondenterna. Brist på 
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expertis inom företaget och utbildning för anställda visade sig uppfattas som varken lätta eller 
svåra att hantera då genomsnittet här hamnade på 3,9 respektive 3,8. 
 
Förutom de problem som undersöktes i frågan ovan framkom ytterligare identifierade 
problem via kommentarer från respondenterna. Ett problem var bedömningen av kvarvarande 
ekonomisk livslängd på komponenterna. Ett av företagen som ansåg att detta är ett 
svårhanterligt problem handskades med 1680 komponenter vilket gör det till ett tidskrävande 
arbete, dock tillades att ansatsen kunde vara en framgångsfaktor i de fall då bedömningen 
träffar rätt. 
 

4.1.2 Intervjusvar: Problem kopplade till komponentansatsen  
Lars Mattsson på Anders Bodin Fastigheter (2015) upplevde en del problem i tillämpningen 
av komponentansatsen till en början eftersom att K3 är ett principbaserat regelverk. Ett annat 
problem som Mattsson tar upp är svårigheten i att avgöra om redovisningen utförs rätt då 
ingen har kunnat säga att “såhär ska man göra”, det finns inte heller något att jämföra med. 
Mario Pagliaro (2015) på Uppsalahem och Anonym (2015) menar att ett problem som 
uppstod på företagen var svårigheten i att anpassa nya system samt bristande expertis hos 
anställda vilket löstes genom extern hjälp från systemutvecklare och revisionsbyråer. 
Mattsson (2015) nämnde att de inte haft problem på företaget gällande implementering av 
system, de innehar tio fastigheter vilket de inte behöver några avancerade system för att 
sköta. Ännu ett problem som framgick i både intervjun med Anonym (2015) och intervjun 
med Pagliaro (2015) gällande komplexiteten var användningen av SABOs 
rekommendationer, de båda använder sig av dessa för att identifiera komponenter. Pagliaro 
(2015) uttryckte “Vi har precis samma komponentlista som SABOs rekommendationer och 
sen har vi fått skapa lite underkomponenter.” 
 

4.2 Kostnader kopplade till komponentansatsen 
Enkätfråga: I vilken utsträckning påverkar följande kostnader med komponent-
ansatsen ert företag? 

Denna fråga identifierar sju kostnader som de undersökta företagen ska göra en bedömning 
kring hur mycket var och en av dessa påverkar företaget. De olika variablerna bedöms utifrån 
en skala från 1 till 7 där 1 innebär att kostnaden påverkar företaget i låg utsträckning och 7 att 
den påverkar i hög utsträckning Det finns även möjlighet att klicka i “ej tillämplig” om 
kostnaden inte anses påverka företaget samt utrymme att skriftligt kommentera övriga 
kostnader som företaget upplever. 
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Svarsfrekvens: 98 % 

4.2.1 Enkätsvar: Kostnader kopplade till komponentansatsen 
Gällande de kostnader som kopplas till komponentansatsen består den kostnad som påverkar 
företagen i störst utsträckning av intern redovisningstid. Cirka 70 procent (se bilaga 9.5 
Tabell 2) angav grad 5-7 på skalan vilket innebär att denna kostnad påverkar företaget i 
relativt hög utsträckning. Kostnader som associeras med extern redovisningstid har en relativt 
jämn fördelning mellan företagen (1-6). Med undantag för den mindre andel företag (2 
procent) som uppgav att det är en kostnad som påverkar företaget i hög utsträckning (7). 
 
De juridiska kostnaderna, både interna och externa, som uppkommit i samband med 
komponentansatsen är förhållandevis små, majoriteten (cirka 52 respektive 65 procent) av de 
svarande har angett att det påverkar företaget i relativt låg utsträckning (1-3). Utöver detta var 
det cirka 16 respektive 34 procent av företagen som menade att frågan inte berör företaget. 
Inga av de svarande menade att varken extern eller intern juridisk konsultationstid påverkar 
företaget i hög utsträckning (7). Inte heller styrelsens tid tycks vara en kostnad som påverkar 
företagen i någon större utsträckning, som diagrammet visar var den genomsnittliga graden 
på skalan 2,0 i detta avseende. 
 
Gällande kostnader för annan extern konsultationstid, så som kostnader för att utveckla nya 
redovisningssystem menar cirka 39 procent av företagen att det påverkar företaget i relativt 
låg utsträckning (1-3) medan cirka 43 procent har angett att det påverkar företaget i relativt 
hög utsträckning (5-7). Också här är alltså fördelningen mellan företagen jämn. En 
kommentar till frågan rörde just tidsåtgången för att införa nya redovisningssystem; 
“Tidsåtgången att införa systemet är icke oväsentlig och kräver teknisk respektive ekonomisk 
kunskap.” I frågans kommentarsfält hade ett flertal respondenter kommenterat att majoriteten 
av kostnaderna uppkommit vid implementeringen av ansatsen. En kommentar var; “Stora 
kostnader förknippade med implementeringen av komponentredovisningen, så som kostnader 
för att utveckla system samt konsult- och interntid.”   
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4.2.2 Intervjusvar: Kostnader kopplade till komponentansatsen 
Intervjuerna bekräftar ovanstående uppfattning angående de undersökta kostnaderna. “Det 
har varit en hel del jobb med komponentavskrivningen och det kommer att vara en hel del 
jobb med det i framtiden också tills det sätter sig” menar Mattsson (2015). Även Pagliaro 
(2015) intygar detta; “Det har varit en lång resa. Dels gällande teoretiska diskussioner i hur 
man skulle tillämpa K3, för K3-regelverket är ett principbaserat ramverk och dels att det inte 
är så exakt vilket innebär att det finns en viss handlingsfrihet att tillämpa.” Generellt är de 
interna kostnaderna övervägande för företagen, även detta bekräftades vid de personliga 
intervjuerna. Bland annat menar Pagliaro (2015) att det kostsamma vid implementeringen var 
den interna tid de lade ner; ”Vi hade en person som arbetade i sex månader med 
implementeringen av komponentansatsen. Det handlade bland annat om att lägga om 
anläggningsregistret, prata med leverantörer av datasystem och diverse olika diskussioner 
med revisorer - och detta var bara förberedelser”. Likt respondenterna i enkäten upplever 
intervjupersonerna att implementeringen varit den mest kostsamma delen i processen. 
“Svårigheten har varit att få till uppdelningen av komponenterna på rätt sätt” - Anonym 
(2015). Pagliaro (2015) menar också att övergången till komponentansatsen har varit en 
kostsam transaktion, men att ”Nu har vi fått in det i det ordinära systemet, så vi är tillbaka till 
utgångsläget”. 
 

4.3 Positiva effekter kopplade till komponentansatsen 
Enkätfråga: I vilken utsträckning påverkar följande fördelar med komponentansatsen 
ert företag? 

Denna fråga undersöker, i likhet med den ovan, i vilken utsträckning de nämna variablerna 
påverkar företagen. Dessa variabler undersöker de positiva effekterna som är kopplade till 
komponentansatsen. Frågan identifierar åtta positiva effekter men det finns även plats att 
skriftligt kommentera övriga effekter som företaget upplevt. De olika variablerna bedöms 
utifrån en skala från 1 till 7 där 1 innebär att den positiva effekten påverkar företaget i liten 
utsträckning och 7 att den påverkar företaget i hög utsträckning. Det fanns även möjlighet att 
välja “ej tillämplig” om den positiva effekten inte ansågs påverka företaget. 
 

 
Svarsfrekvens: 94 % 
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4.3.1 Enkätsvar: Positiva effekter kopplade till komponentansatsen  
De undersökta positiva effekterna som kan kopplas till komponentansatsen visade sig 
generellt påverka företagen i relativt låg utsträckning då samtliga positiva effekter visade ett 
genomsnitt på under 4,0, vilket i denna fråga innebar att den undersökta variabeln påverkar 
företaget i varken låg eller hög utsträckning. Den positiva effekt som de undersökta företagen 
anser påverka dem i högst utsträckning är att den nya ansatsen ger en mer rättvisande bild, 
med ett genomsnitt på 3,6. Variabeln avseende en förbättrad värderelevans i de finansiella 
rapporterna hade ett genomsnitt på 3,3 och genomsnittet för variabeln avseende ökad 
information till företagets intressenter var 2,9. 
 
Företagen i studien anser inte att komponentansatsen i någon större utsträckning ökar 
jämförbarheten i de finansiella rapporterna mellan företagen internationellt då genomsnittet 
för denna variabel var 2,0. Cirka 25 procent (se bilaga 9.5 Tabell 3) svarade att denna 
variabel inte är tillämplig för deras företag. Diagram 3 visar att företagen anser att 
jämförbarheten på nationell nivå (3,1) påverkar företagen i högre utsträckning än 
internationellt (2,0). En kommentar angående jämförbarheten som framkom via enkäten var: 
“Jämförbarheten blir nog bättre på sikt, nu i början finns svårigheter kring olika bokförda 
värden och tolkning av regelverket”. 
 
Den potentiella möjligheten att anskaffa kapital från intressenter, i form av aktieägare och 
långivare visade på de lägsta genomsnitten. Det framkom att dessa variabler inte är helt 
aktuella för en stor del av de tillfrågade då 28 respektive 16 procent angav “ej tillämpligt”. 
Även en relativt stor andel, 19 procent, ansåg att en minskad kapitalkostnad inte berör det 
svarande företaget. Via tilläggande kommentarer på frågan betonade en respondent fördelen 
att resultatfördelningen i företaget blivit jämnare med den nya ansatsen, ytterligare en 
kommentar var att komponentavskrivning har gjort det möjligt för företaget att genomföra 
stora underhåll i miljonprogram som tidigare inte kunnat genomföras utan redovisad förlust. 
 

4.3.2 Intervjusvar: Positiva effekter kopplade till komponentansatsen  
De resultat som framkom genom den kvantitativa undersökningen stämmer väl överens med 
de svar som den kvalitativa undersökningen genererat, det vill säga att de positiva effekterna 
inte påverkar företagen i hög utsträckning. Mattsson (2015) uttryckte att “Jag ser inga 
fördelar alls med komponentansatsen”. Mattsson tillägger att han inte heller upplever att 
kvaliteten på de finansiella rapporterna har förändrats sedan komponentansatsen infördes, 
vilket också stämmer överens med uppfattningen bland enkätens svarande (se bilaga 9.5, 
Tabell 4). Dock tillägger han att verksamhetens driftnetto kommer att bli bättre med den nya 
ansatsen, vilket i sin tur förbättra företagets nyckeltal. Även Pagliaro (2015) anser att 
komponentansatsen inte bidragit med några större positiva effekter och nämner att han 
föredragit att använda K4 istället K3 då intressenter på marknaden generellt sett är mer 
intresserade av marknadsvärden än historiskt anskaffningsvärde, vilket används vid K3. 
Pagliaro (2015) förklarar att i hans tycke blir även den nationella jämförbarheten lidande i 
och med den stora handlingsfriheten som har uppkommit då K3 är ett principbaserat 
regelverk. 
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Anonym (2015) visade sig mer positivt inställd till den nya ansatsen och betonar att den stora 
fördelen med den nya modellen är att företaget får ut ett jämnare resultat över tid. Anonym 
menar även på att komponentansatsen har bidragit till en ökad jämförbarhet för företaget, 
framförallt internationellt. Detta har att göra med att företaget är medlem i IPD, vilket är ett 
internationellt benchmarkindex. “Framförallt för vår rapportering i IPD, tidigare stack vi ut 
där beroende på hur åren såg ut. Vi stack ut på underhållssidan tidigare och det gör vi inte 
längre. Det är en fördel att kunna benchmarka sina siffror.” förklarar Anonym. 
 

4.4 Övergripande uppfattning av komponentansatsen 
Enkätfråga: Vad är er övergripande uppfattning kring övergången till komponent-
ansatsen samt de fördelar och kostnader som associeras med ansatsen? 

Genom den här frågan undersöks hur den övergripande uppfattningen av de positiva och 
negativa effekterna kopplade till komponentansatsen ser ut hos de undersökta företagen. 
Frågan besvaras på en skala från 1 till 5, där 1 innebär att det uppfattas mycket negativt och 
där 5 innebär att uppfattningen är mycket positiv. 
 

 
Svarsfrekvens: 89 % 

4.4.1 Enkätsvar: Övergripande uppfattning kring komponentansatsen  
Diagram 5 visar respondenternas övergripande uppfattning kring de positiva och negativa 
effekter som kopplas till komponentansatsen. Resultatet visar att 31 procent av de svarande 
ställer sig neutrala i frågan. Cirka 44 procent ställer sig negativa till ansatsen och menar att de 
negativa effekterna överväger. Detta ställs i relation till de 25 procent som i motsats menar att 
de positiva effekterna kopplade till komponentansatsen överväger. Kommentarer från 
respondenter visar också att den generella uppfattningen är övervägande negativ till den nya 
komponentansatsen. Majoriteten av kommentarerna betonar att arbetet är onödigt 
tidskrävande för den nytta ansatsen medför, “Marknadsvärdena är det väsentliga och inte 
bokförda värden/ avskrivningar på fastigheterna. Långivare är vår största intressent och de ser 
på kassaflöden och marknadsvärderingar. Mycket arbete för liten nytta.”  En del svarande i 
kommentarsfältet var aningen mer positiva “På sikt kommer fördelarna att överväga men det 
tar nog ett par år”. Den generella uppfattningen i tilläggskommentarerna är alltså att 
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komponentansatsen har sina fördelar men innebär även mycket utredningsarbete för att 
identifiera och ta ställning till vilka komponenter som ska användas och dess avskrivningstid. 
 

4.4.2 Intervjusvar: Övergripande uppfattning kring komponentansatsen  
Intervjuerna visade också på en övervägande negativ inställning till komponentansatsen. 
Både Mattsson och Pagliaro hade en negativ inställning till den nya ansatsen. Mattsson 
(2015) menar att komponentansatsen inte medför någon nytta över huvud taget. “Jag ser inga 
fördelar alls med komponentansatsen. Om man tittar på komponenten stomme så säger alla 
förarbeten och hjälpinstruktioner att de har en livslängd på 100 år.” Han exemplifierar med 
att förklara att husen i Gamla stan i Stockholm är mycket äldre än så medan en del hus som är 
byggda på 80-talet rivs då de inte längre är funktionella. “Vad ger då komponentavskrivning? 
Vad ska avskrivningarna egentligen vara när på lång sikt så ökar faktiskt fastighetsvärdet 
med inflationen oavsett avskrivningar. Jag tycker att avskrivningar generellt är en helt 
ointressant parameter när det gäller fastigheter.” säger Mattsson i intervjun. Pagliaro (2015) 
instämmer, ”Det är inte värt kostnaderna eftersom att det inte har gett oss så stor nytta.” 
Pagliaro och Mattsson menar att det troligtvis framförallt är revisionsbyråer som ställer sig 
positiva till komponentansatsen. Pagliaro utvecklade detta genom att förklara att 
“Revisorerna granskar både deklarationen och bokföringen så de kommer att debitera fler 
timmar.” Samtidigt menar han att det är svårt att avgöra vad komponentansatsen kommer att 
medföra för nytta i framtiden eftersom att företaget fortfarande befinner sig i en 
övergångsfas. Pagliaro och Mattsson är också överens om att komponentavskrivning för 
fastighetsbolag inte är optimalt. De menar att komponentansatsen förmodligen är menad för 
industriföretag och att det är något som drabbar fastighetsbolagen i och med införandet av 
K3.  Vår tredje intervjuperson ställer sig mer positiv till införandet av komponentansatsen. 
“Jag tycker att fördelarna överväger.” säger Anonym (2015). 
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5. Analys 
!

 
Denna analysdel ställer det insamlade dataunderlaget som presenterades i empirin mot den 
information som lades fram i studiens litteraturöversikt. Till att börja med görs en analys 
kring uppfattade problem och kostnader och därefter analyseras positiva effekter kopplade 
till komponentansatsen. Avsnittet avslutas med att undersöka samspelet mellan dessa tre. 

 

5.1 Negativa effekter kopplade till komponentansatsen 
Resultatet, vilket framkom genom både studiens kvantitativa samt kvalitativa 
undersökningar, visar på att uppfattningen bland fastighetsbolagen stämmer väl överens med 
vad tidigare forskning identifierat. Ett flertal av de uppfattningar som framkom genom 
empirin kan även finnas i remissvaren från 2010, detta indikerar på att BFN vilka utfärdat K3 
inte helt tagit hänsyn till den kritik instanserna fört fram gentemot regelverksutkastet och 
komponentansatsen. I remissvaren nämnde ett flertal instanser, exempelvis Castellum (2010), 
att den nya ansatsen skulle innebära en betydande ökning i arbetstimmar inom företaget, i 
form av bland annat administration. Resultatet från denna studie bekräftar också detta. En 
kommentar från enkäten nämner att komponentansatsen upplevs som tidskrävande då 
företagen hanterar 1680 komponenter. Används exemplet från studiens inledning (Rindstig, 
2011) men anpassat till detta specifika företag visar det sig att företaget, vilka antas ha fem 
investeringstillfällen per komponentklass, behöver arbeta med över 6000 avskrivningsplaner, 
vilket kräver en hel del tid och arbete. Till denna kommentar tillades dock att vid tillfällen då 
bedömningen träffar rätt ansågs ansatsen vara en framgångsfaktor. 
 
Brist på expertis och utbildning för anställda upplevs generellt sätt inte som speciellt svåra 
problem att hantera men genom att se till de kostnader som påverkar de undersökta företagen 
kan det utläsas att intern redovisning kräver allra mest tid hos de undersökta företagen. 
Aisbitt et al. (2014) beskriver i sin artikel hur anställda både internt på företaget samt på 
revisionsbyråer i många fall behöver utbilda sig för att lära sig hur den nya standarden ska 
tolkas och appliceras. Pagliaro (2015) förklarade att de på Uppsalahem haft en anställd som 
under sex månader på heltid enbart arbetat med förberedning av regelverket vilket bekräftar 
den stora tidsåtgång som regelverket medfört. Utöver den mängd intern arbetstid som 
företaget lägger ner använder de sig även av extern hjälp i form av redovisning, konsultation 
samt advokathjälp. I vilken utsträckning de undersökta företagen använder sig av extern 
redovisning och övrig konsultation var varierande mellan företagen. Att så är fallet kan ha sin 
förklaring i att en del företag använder sig av externa redovisningsbyråer samt 
konsultationsföretag när andra sköter större delar av redovisningen internt. Vid användning 
av en extern byrå faller det naturligt att kostnaden för extern redovisningstid påverkar 
företaget i en allt större utsträckning. 
 
I remissvaren uttryckte SABO (2010) och Sveriges Byggindustri (2010) att de förutspådde att 
komplexiteten skulle innebära framtida problem vilket också denna studies resultat bekräftar 
då komplexiteten upplevs som ett svårhanterligt problem av enkätens respondenter. Dock 
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anser PwC (2010) att ansatsen inte är komplex för de företag som innehar få komponenter. 
Något som tycks underlätta det nya komplexa regelverket är SABOs rekommendationer kring 
vilka komponentklasser som kan användas. En förklaring till att dessa riktlinjer har framställt 
kan vara att K3 utgör ett principbaserat regelverk och kräver därmed mer hjälpinstruktioner 
och rekommendationer. Både Pagliaro (2015) samt Anonym (2015) nämner under 
intervjuerna att deras företag tar hjälp av dessa riktlinjer vid uppdelning av komponenter. 
Tidigare forskning nämner att då företag implementerar komplexa standarder krävs det även 
emellanåt nya koder i företagens system alternativt helt nya redovisningssystem vilka 
utvecklas för att anpassas till de nya principerna (Hengel, 2008). Genom den kvantitativa 
undersökningen framkom att även svårigheten med implementeringen och underhåll av 
nödvändiga redovisningssystem upplevdes som ett problem. Denna uppfattning stämmer väl 
överens med vad tidigare forskning visat på. Omorganiseringar i form av nya koder och 
system är både finansiellt kostsamma och tidkrävande (Hengel, 2008). Dock uppfattades inte 
implementeringen och underhåll av system som ett problem för samtliga undersökta företag. 
Mattsson (2015) ansåg att detta var något som inte drabbat företaget. En faktor som kan ligga 
till grund för de delade åsikterna kan vara storleken på bolagets fastighetsinnehav. Nordlund 
(2004) menar på att övergången är speciellt betydande för företag med stora 
fastighetsinnehav. Ett företag med ett mindre antal fastigheter behöver oftast inte utveckla 
avancerade system i samma utsträckning som ett företag med större fastighetsinnehav och 
upplever därför inte samma problem kopplat till det. 
 
K3 skiljer sig avsevärt från tidigare regelverk då det är ett principbaserat regelverk till 
skillnad från tidigare då företagen använde sig av ett regelbaserat. Ytterligare en skillnad 
avser införandet av komponentansatsen vilket innebär en helt ny metod att ta hänsyn till vid 
redovisningen. Aisbitt et al. (2014) menar på att en avsevärd avvikning från det gamla 
regelverket leder till att en osäkerhet i tillämpningen samt användningen av den nya 
standarden uppkommer. Problemet “tolkning av informationen” visade ett genomsnitt på 5,0 i 
enkätundersökningen vilket innebär att det uppfattas som relativt svårt att hantera. 
Kommentarerna i enkäten nämner att det är svårt att tolka hur exempelvis gränsdragningarna 
mellan vad som ska kostnadsföras och vad som ska aktiveras går och andra respondenter 
nämner att det är svårt att veta om tillämpningen utförs “rätt” eller “fel”. Mattsson (2015) 
uttryckte också detta problem då han anser att ingen har kunnat säga hur man ska göra och då 
det inte finns något tidigare exempel att utgå ifrån. Detta problem förekom även i 
undersökningen av Aisbitt et al. (2014). Redan i remissvaren uppkom liknande åsikter där 
Svensk Byggindustri (2010) uttryckte att K3 saknar övergångsregler vilka beskriver för 
företagen hur de bör tillämpa den nya metoden. Tidigare forskning menar på att problem i 
tolkning är ett problem vilket uppstår i ett skede precis när standarden implementerats och är 
därmed inte ett långsiktigt problem, denna kostnad kommer således förmodligen att bli lägre 
med tiden (Aisbitt et al., 2014). Pagliaro nämner att övergången varit kostsam men att 
företaget nu är tillbaka i ursprungsläget vilket kan tolkas som ett bevis för att resultatet från 
Aisbitt et al. (2014), det vill säga att kostnaderna minskar efter ett tag, även kan stämma i 
detta fall. Den tvingande implementeringen av K3 och komponentansatsen ägde rum vid 
början av räkenskapsåret 2014 vilket innebär att övergången till viss del fortfarande pågår. 
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Detta kan innebära att de upplevda problemen samt kostnadernas påverkan på de undersökta 
företagen kan förmodas bli lägre längre fram i tiden. 
 

5.2 Positiva effekter kopplade till komponentansatsen 
Som tidigare nämnt är den generella uppfattningen bland de undersökta fastighetsbolagen att 
de positiva effekterna som komponentansatsen medfört påverkar dem i relativt liten 
utsträckning då samtliga undersökta positiva effekter gav ett genomsnitt på under 4,0. Syftet 
med en ny standard är att ge företag en högre redovisningskvalitet och en mer rättvisande bild 
av verksamheten (Hellman et al., 2011). Redovisningskvaliteten tycks inte ha förbättrats i 
någon större utsträckning enligt undersökningens respondenter. Den kvantitativa 
undersökningen visar också att den fördel som de undersökta företagen ansåg påverka dem i 
högst utsträckning, om än också detta gav ett relativt lågt genomsnitt på 3,6, var att den nya 
ansatsen ger en mer rättvisande bild. Detta kan bero på att tidigare tillämpade praxis, med 
avskrivning om en procent per år, har fått utstå mycket kritik för att inte på ett korrekt sätt 
spegla verkligheten (Lundström & Nordlund, 2012). Med detta som jämförelsepunkt är det 
därför föga förvånande att en del av företagen upplever att årsredovisningen har gett en mer 
rättvisande bild sedan komponentansatsen infördes. Castellum (2010) uttrycker i sitt 
remissvar att de inte förväntade sig att de nya redovisningsmetoderna skulle ge en mer 
rättvisande bild av företagets ställning. Den kvantitativa undersökningen visar att frågan om 
huruvida komponentansatsen har lett till en mer rättvisande bild har genererat varierande 
svar. Svaren sträcker sig över hela skalan (1-7) och är någorlunda jämt fördelade över skalan. 
En del upplever således att den nya ansatsen har lett till att redovisningen har fått en betydligt 
mer rättvisande bild medan andra menar att de inte upplever att det har förbättrats över huvud 
taget. Att svaren skiljer sig så pass mycket åt kan till viss del bero på hur företagen har valt 
att tillämpa ansatsen i företaget. Bolag som exempelvis helt utgår ifrån förarbeten och 
hjälpinstruktioner för att bestämma en komponents ekonomiska livslängd kan ha fått en mer 
missvisande bild av avskrivningarna sedan komponentansatsen infördes, detta bekräftar 
också Mattsson (2015) i sitt exempel rörande komponenten stomme. Medan andra bolag, som 
beräknat komponenternas ekonomiska livslängd väl, kan komma att ges en mer rättvisande 
bild. Eftersom att K3 är ett principbaserat regelverk skiljer sig tillämpningen i företagen och 
att en del företag upplever att avskrivningarna nu ger en mer rättvisande bild och andra inte 
faller sig därför naturligt. 
 
Syftet med IFRS är att ge företag möjligheten att presentera finansiella rapporter i enighet 
med utländska konkurrenter för att förbättra jämförbarheten mellan länder vilket i sin tur kan 
öka möjligheten att anskaffa kapital från utlandet (AICPA, 2015). Också i K3 uttrycks att 
årsredovisningen hjälper finansiärer att fatta bättre beslut vilket medverkar till en mer 
effektiv finansmarknad och lägre kapitalkostnader för ekonomin som helhet (BFN, 2010). 
Ökad kvalitet, öppenhet och jämförbarhet i den finansiella rapporteringen kan också enligt 
Choi och Meek (2005) leda till lägre kostnader för förberedelser av de finansiella 
rapporterna, effektivare investeringsbeslut samt lägre kapitalkostnader för företag. Trots detta 
upplever de undersökta företagen att varken kapitalkostnaderna har blivit lägre eller 
jämförbarheten har förbättrats i någon större utsträckning sedan komponentansatsen infördes. 
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En möjlig förklaring till varför den internationella jämförbarheten inte upplevs ha haft en 
markant förbättring som en effekt av komponentansatsen kan vara, så som Pagliaro (2015) 
och Mattsson (2015) också påpekar, att marknadsvärden i de flesta fall är en mer intressant 
variabel än bokförda värden då bolag jämförs. Hengel (2008) menar att införandet av 
internationella regler och normer främst innebär fördelar för företag som opererar 
internationellt då detta ökar jämförbarheten mellan företag i olika länder. Samtliga av de 
undersökta företagen i denna studie utgörs av företag som enbart är operativa inom Sverige 
(se bilaga 9.7 Medverkande företag i enkätstudien) vilket också skulle kunna förklara varför 
företagen inte upplever att den internationella jämförbarheten har förbättrats i något större 
utsträckning. Att inte heller den nationella jämförbarheten har förbättras markant kan enligt 
kommentarer från de undersökta företagen delvis förklaras med att K3 är ett principbaserat 
regelverk och att tillämpningen av komponentansatsen därför kan se väldigt olika ut mellan 
företag. Att kapitalkostnaderna upplevs vara näst intill oförändrade skulle kunna bero på, så 
som två av våra intervjupersoner också påpekat, att bokförda värden inte har någon större 
betydelse för företagens möjligheter att anskaffa kapital, utan den typen av bedömningar 
utgår generellt sätt ifrån marknadsvärden. Också Rindstig (2011) menar att avskrivningar för 
förvaltningsfastigheter är förhållandevis ointressant information för läsare av 
årsredovisningen och att kassaflöden och fastighetsvärden är mer väsentligt vilket kan 
förklara varför kapitalkostnaderna inte upplevts bli lägre. Samtidigt menar Anonym (2015) 
att komponentansatsen har bidragit till en ökad jämförbarhet för deras företag, framförallt 
internationellt då ansatsen gör att företaget får ett jämnare resultat över tid och därmed ökar 
jämförbarheten gentemot andra företag. Ett antal kommentarer i enkäten styrker också detta. 
Hur mycket företagen upplever att detta påverkar dem kan delvis bero av mängden underhåll 
som utförs på fastigheterna. Utöver detta menar Mattsson (2015) att driftnettot i 
fastighetsbolagen kommer förbättras i och med ansatsen och detta kan innebära att nyckeltal 
vilka inkluderar driftnetto även kan komma att förbättras. Detta stämmer överens med det 
som Hellman et al. (2011) poängterade angående att den nya ansatsen medför skillnader i 
resultatutvecklingen. 
 

5.3 Samproduktion mellan negativa och positiva effekter 
Huruvida de identifierade positiva effekterna överstiger de problem och kostnader som 
kopplas till komponentansatsen är en viktig del i utvärderingen av den nya standarden. K3 
nämner att kostnaden och nyttan baseras på bedömningar vilket leder till att detta 
övervägande innebär subjektiva bedömanden (BFN, 2010). Hellman et al. (2011), vilka 
delvis varit med i utvecklingen av regelverket, menar att värdet som informationen genererar 
överstiger de kostnader som regelverket medför medans andra berörda parter menar på annat. 
Resultatet från studiens kvantitativa undersökning visar på en generellt negativ uppfattning 
av komponentansatsen, detta tolkas som att de tillfrågade generellt anser att de negativa 
effekterna överväger de positiva. Detta framkommer genom en del kommentarer vilka 
exempelvis uttrycker “Mycket arbete för liten nytta”. I enkäten var det cirka 44 procent som 
ansåg sig ha en negativ uppfattning medan 25 procent ställde sig positiva till ansatsen, 
resterande ställde sig neutrala i frågan. Genom intervjuerna framkom det att Mattsson (2015) 
samt Pagliaro (2015) ansåg att den nya ansatsen inte medfört någon nytta i redovisningen 
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utan de kostnader vilka uppkommit vägde över. Anonym (2015) å andra sidan hade en positiv 
uppfattning och uttryckte att “Jag tycker fördelarna överväger”, detta visar således på skilda 
åsikter. Som nämnt har tidigare forskning konstaterat att den största kostnaden uppstår i 
samband med implementeringen (FASB, 1991) och förhoppningen med en ny standard är 
som nämnt att kostnaderna ska bli lägre på lång sikt (Hellman et al., 2011). Detta kan 
innebära att de svar som denna studie genererat är starkt påverkade av de stora kostnader som 
de undersökta företagen precis behövt hantera och att den övergripande uppfattningen därför 
är lagd åt det negativa hållet. En del kommentarer talade positivt om framtiden och ansåg att 
de positiva effekterna förmodligen då skulle överväga de negativa. Även Pagliaro (2015) 
nämnde i intervjun att det är svårt att avgöra hur uppfattningen kommer att vara om ett par år 
då övergångsfasen fortfarande är aktuell. 
 
För att få ett tydligare svar angående vad som väger högst i vår analys har ett genomsnitt 
beräknats utifrån svaren som enkäten genererat. Beräkningen har adderat samtliga variablers 
genomsnitt under varje fråga, det vill säga “problem”, “kostnader” samt “positiva effekter”, 
och därefter dividerats med antalet variabler under respektive kategori. Genom denna metod 
framkom det att den genomsnittliga graden av hur svårhanterliga de identifierade problemen 
upplevts är 4,4. Genomsnittet avseende vilken utsträckning de undersökta kostnaderna 
påverkat företaget var 3,3. Detta ställs i relation till motsvarande genomsnitt för de positiva 
effekterna vilket hamnade på 2,5. Dessa kategorier mäts inte helt enligt samma skalor och 
dessutom baseras svaren utifrån egna bedömningar, men trots det så kan det konstateras att 
genomsnittet för både problemen och kostnaderna överstiger genomsnittet för fördelarna. 
Genomsnittet landar på 3,85 då de negativa effekterna slås samman. Utifrån detta resultat 
samt de resultat som genererades kring ”övergripande uppfattning” kan således konstateras 
att kostnaderna (de negativa effekterna) överväger nyttan (de positiva effekterna). De 
negativa effekternas genomsnitt befinner sig nära skalans centrum (4) vilket innebär att 
kostnaderna inte varit märkbart stora, men då den upplevda nyttan visat sig påverka företagen 
i ännu mindre utsträckning överväger kostnaderna än dock. 
 

5.3.1 Påverkade parter 
När en kostnads- nyttoanalys genomförs är det även viktigt att beakta samtliga berörda parter. 
Då denna studie genomförs ur ett användarperspektiv är det ett flertal berörda parter, så som 
revisorer och företagets övriga intressenter, vilka inte undersöks. De negativa och positiva 
effekter som uppkommer vid implementeringen samt tillämpningen av ett nytt regelverk 
berör olika parter och bedömningen huruvida kostnaden eller nyttan överväger kan ses som 
en avvägning utifrån vilken part som tillfrågas. Också i K3 nämns att kostnaderna i och med 
det nya regelverket inte alltid bärs av den part som drar nytta av informationen (BFN, 2010). 
Genom undersökningarna kan det konstateras att den undersökta gruppen, det vill säga 
fastighetsbolag, är en av de grupper vilka fått bära en stor del av kostnaden. I K3s utkast 
nämns att den grupp som nyttan ofta tillfaller är en bred skara av externa användare (Ibid) 
vilket innebär att den övergripande uppfattningen av regelverket kan vara en annan än vad 
denna studie visat på. Hade studien istället fokuserat på en annan part, så som revisorer, finns 
det möjlighet att uppfattningen hade skilt sig från uppfattningen som denna studie visar på. 
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6. Slutsats 
 

 
I slutsatsen formuleras implikationer för praktiker och forskare utifrån studiens resultat. 
Utöver detta presenteras begränsningar för de resultat som framkommit. 

 
 
Syftet med denna studie är att förstå hur större svenska fastighetsbolag uppfattar 
implementeringen och tillämpningen av komponentansatsen. Detta görs genom att undersöka, 
beskriva och analysera uppfattningar kring de negativa och positiva effekter som införandet 
av komponentansatsen medfört hos fastighetsbolagen ur ett kostnads- nyttoperspektiv. 
 
Genom den ovanstående analysen kan vi konstatera att den generella uppfattningen till 
komponentansatsen är något negativ hos svenska större fastighetsbolag i dagsläget. De syften 
som legat till grund för det nya regelverket, det vill säga att ge en mer rättvisande bild, bättre 
redovisningskvalitet samt en bättre internationell jämförbarhet, tycks inte ha fungerat fullt ut 
vid tillämpningen. Enligt K3-regelverket ska nyttan av den information som tas upp i en 
årsredovisning vara större än de kostnader som krävs för att ta fram den. Denna studie visar 
på det motsatta då majoriteten av de undersökta objekten anser att de medförda negativa 
effekterna i form av kostnader och problem överväger de positiva effekterna. Detta kan 
sammanfattas som att kostnaden i dagsläget överstiger nyttan för fastighetsbolagen. Möjliga 
begränsningar för detta resultat är svårigheten i att kvantifiera hur individer uppfattar ett 
värde eller en kostnad samt svårigheten i att hålla en objektiv ståndpunkt i analysen. Utöver 
detta är det återigen viktigt att poängtera att denna studie endast fokuserar på 
komponentansatsen. K3 har medfört ett flertal andra förändringar som kan uppfattas 
annorlunda och därför kan inga slutsatser dras kring K3 i sin helhet utan vi kan endast 
konstatera att kostnaden tycks överstiga nyttan för svenska fastighetsbolag när det gäller just 
komponentansatsen. 
 
Regelverket är som nämnt relativt nytt och implementeringen har därför nyligen ägt rum. 
Som framgår av både tidigare forskning och våra resultat har implementeringen inneburit 
relativt stora kostnader och problem för företagen och dessa kommer, om man ser till tidigare 
forskning, troligtvis att minska i framtiden. Därför är det möjligt att man i framtiden kan se 
ett annat mönster där fler ställer sig mer positiva till ansatsen än i dagsläget. Hur mycket 
kostnaderna kommer att minska är emellertid svårt att uppskatta, och huruvida den uppfattade 
nyttan kommer att öka i framtiden är också svårt att förutse.  
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7. Förslag på vidare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras förslag på vidare forskning inom området. 
 

!
Som framgår av slutsatsen har det nya regelverket och komponentansatsen endast varit 
tvingande för större svenska företag under det senaste räkenskapsåret, vilket innebär att 
majoriteten av förändringarna precis har ägt rum. En del företag vilka anammat regelverket 
innan det blev obligatoriskt har förmodligen kommit längre i processen med utbildning, 
utveckling av system samt tillämpningen av samtliga nya krav och metoder som medförts. 
Som framgår av tidigare forskning sjunker kostnaderna efter implementeringen därför anser 
vi att det skulle vara intressant att göra en liknande studie längre fram i tiden. Det skulle vara 
intressant att undersöka uppfattningen hos fastighetsbolagen om ett par år för att se om tiden 
fått uppfattningen att ändras. Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att applicera denna 
studies syfte utifrån en annan synvinkel. K3 och komponentansatsen har påverkat många 
olika parter men denna studie har endast valt att fokusera på användarperspektivet. Genom de 
undersökningar vilka utförts för denna studie har det framkommit att det troligen finns andra 
parter vilket inte delar samma uppfattning som fastighetsbolagen. Exempel på 
utgångsperspektiv som kan användas i en framtida studie är revisorer eller företagets 
intressenter.  
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9. Bilagor 
9.1 Utdrag från BFN 
Bokföringsnämnden vägledning - Årsredovisning och koncernredovisning (BFN, 2014, s.138-
139): 
 
17.2 En materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som företaget innehar för 
a) produktion eller distribution av varor eller tjänster, 
b) uthyrning till andra, 
c) administrativa ändamål, eller 
d) långsiktigt investeringsändamål. 
Enligt punkt 2.18 ska ett företag redovisa en tillgång endast om 
• de ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla 
företaget i framtiden, och 
• tillgångens anskaffningsvärde eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 
17.3 Ett företag ska redovisa en reservdel eller serviceutrustning som materiell 
anläggningstillgång om 
a) företaget avser att använda reservdelen eller serviceutrustningen under flera 
räkenskapsår, eller 
b) reservdelen eller serviceutrustningen endast kan användas tillsammans med en materiell 
anläggningstillgång. 
17.4 Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande 
komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. 
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9.2 Intervjufrågor 
1. Berätta kort om dig själv och ert företag. 
2. När började ni implementera K3? 
3. Varför tillämpar ni detta regelverk? 
4. Vad har du för uppfattning kring komponentansatsen? 
5. Hur har komponentansatsen påverkat er? 
6. Vilka är enligt dig komponentansatsens fördelar? 
7. Vilka är enligt dig komponentansatsens nackdelar? 
8. Vilka kostnader har uppstått för ert företag i samband med tillämpningen av 

komponentansatsen? 
9. Är din uppfattning att fördelarna eller nackdelarna väger högst? 
10. Har er verksamhet påverkats av införandet av komponentansatsen? Hur? 
11. Tror du att investerare och banker påverkas av införandet av komponentansatsen i 

svenska fastighetsbolag? Hur? 
12. Ytterligare kommentarer och synpunkter som du önskar framföra?   
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9.3 Citatsamling 
 
9.3.1 Lars Mattsson 
Ekonomichef på Anders Bodin Fastigheter 
2015-04-28 kl 08.00 
 
Det här är ju väldigt kul för revisorerna. Jag har varit på föreläsningar där ögonen bara lyser 
hos dessa människor som tänker att “Nu kan vi sälja fler konsulttimmar. Vi kan hjälpa er.”  
 
Det jobbigaste har varit att det är ingen som har kunnat säga att “såhär ska man göra”. Det 
har snarare varit såhär kanske man skulle kunna göra. 
 
Det uppstod diskussioner då jag trodde att man även skulle dela upp byggnadsinventarierna i 
komponenter vilket mina revisorer i steg ett tyckte. Men sedan visade det sig att de skulle 
redovisas separat och ligga kvar som de gjort tidigare. 
 
Eftersom att jag bara har ett tiotal fastigheter att redovisa sköter min komponentindelning i 
Excel, jag har inget program som sköter det här. Jag har inte heller försökt få in det här med 
komponentavskrivningar i mitt redovisningsprogram heller, vilket jag vet att många har 
lyckats med och både ha skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningsgrunder men jag 
håller isär det vid sidan av eftersom att det inte är så mycket. 
 
Vi tillämpar K3 för att det är ett krav, hade vi sluppit hade vi inte gjort detta. 
 
Det har varit en hel del jobb med komponentavskrivningen och det kommer att vara en hel 
del jobb med det i framtiden också tills det sätter sig. Men när det hela sätter sig är det dags 
att skaffa någon sorts systemstöd för det också så att man slipper att man lägger in allting och 
sedan får börja om igen. 
 
Kvaliteten tycker jag inte ökat i de finansiella rapporterna med tanke på komponentansatsen. 
Dock så har den nya metoden gällande värderingen av tillgångarna gett en ökad kvalitet. 
 
Jag ser inga fördelar alls med komponentansatsen. Om man tittar på komponenten stomme så 
säger alla förarbeten och hjälpinstruktioner att de har en livslängd på 100 år. “Hur gamla är 
husen I gamla stan?” – Äldre. Tittar man på lindhagsgatan på Kungsholmen har man rivit 
massa hus som var byggda på 80 talet och 50 talet och så vidare för att dessa inte är 
funktionella längre medan andra hus star hur länge som helst. Vad ger då 
komponentavskrivning? Vad ska avskrivningarna egentligen vara när på lång sikt så ökar 
faktiskt fastighetsvärdet med inflationen oavsett avskrivningar. Jag tycker att avskrivningar 
generellt är en helt ointressant parameter. 
 
Man ställer sig frågan om det är någon som kommer att bli gladare när de läser 
årsredovisningarna, kommer de förstå något mer? Nä. Avskrivningen blir ungefär som 
tidigare, vissa bitar skriver man av mer på och andra mindre beroende på hur man har delat 
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upp dem och hur man har resonerat. Men det ger ingen extra information, ingen analytiker 
blir gladare av det. 
 
Detta slår på alla bolag inom vår bransch som inte följer IFRS redovisningen, eftersom att i 
IFRS redovisningen redovisar du fastigheter till marknadsvärde och där finns inte 
avskrivningskomponenten. Så hela avskrivningsbiten innebär egentligen bara massa jobb helt 
i onödan. Sen finns det andra bitar i K3 som kan vara intressant information. 
 
Avskrivningarna är endast intressanta för redovisningskonsulter och teoretiker. Det skapar 
inget värde, det skapar inga pengar, det skapar ingenting. Banken struntar i det, de är 
intresserade av vad det är värt och vad man har lånat ut till. 
 
Samtidigt förstår jag att det här är inget som egentligen är riktat mot fastighetsbolag utan det 
är något som har drabbat oss. 
 
Det har inte uppstått speciellt stora kostnader. Den enda kostnaden som vi har haft är den tid 
det har tagit. 
 
Vi kommer att få ett bättre driftnetto i fastighetsbolagen (intäkter – löpande kostnader) och 
sen kommer avskrivningarna under, så nu skiftar en hel del pengar ifrån reparationer och 
underhåll till avskrivningar vilket gör att vissa nyckeltal som kommer att ändras. Om du har 
ett nyckeltal som till exempel överskottsgrad vilket är driftnettot genom intäkter. Om du 
lägger fler kostnader längre fram I tiden genom att lägga dem under avskrivningar så kommer 
driftnettot att blir bättre. Vilket ger ett bättre nyckeltal. 
 
När du värderar ett fastighetsbolag är du intresserad av tillgångarna. Du tittar inte på 
avskrivningar. 
 
9.3.2 Anonym 
Affärsområdeschef fastigheter 
2015-04-28 kl 13.00 
Det var ägarna som bestämde att man skulle tillämpa K3. 
 
Processen började med att bestämma hur vi skulle implementera regelverket, rent praktiskt 
och då tog vi hjälp av PwC som tog fram en modell som vi skulle kunna använda. Sen har vi 
utifrån modellen fått stycka fastigheten i sina beståndsdelar och besiktiga av och bestämma 
hur många år varje komponent har kvar, i vilket skick de är i och det var det stora jobbet. 
Nu är vi inne i den delen av jobbet där vi är inne och petar i beståndsdelarna också, så det är 
ett meck. 
 
Vi utgår ifrån en rätt så avancerad Excel mall. 
 
En fördel är att vi får ut ett jämnare resultat över tid. Det är den stora fördelen. Det ökar 
jämförbarheten mellan bolag. Vi är med i IPD nu så att för oss innebär det en fördel. 
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Jag tror inte att investerare och banker påverkas av ansatsen för vår del. Det är möjligt att det 
gör det för andra företag. 
 
Tillämpningen av regelverket är inte så svår. Utan svårigheten har varit att få till 
uppdelningen av komponenterna på rätt sätt, när det väl är gjort så tycker jag inte att det är 
svårt. Utan det är väl i så fall gränsdragningen om det är en komponent eller om det är en 
sedvanlig reparation. 
 
Vi har i princip följt SABOs rekommendationer. 
 
Jag tycker att fördelarna överväger. Framförallt för vår rapportering i IPD, tidigare stack vi ut 
där beroende på hur åren såg ut. IPD är ett benchmarkingorganisation för fastigheter som 
finns i princip över hela världen. Vi stack ut på underhållssidan tidigare och det gör vi inte 
längre. Det är en fördel att kunna benchmark sina siffror. Gentemot styrelse och ägarna har vi 
inte haft några problem med att förklara varför siffrorna ser ut så som de gör men i 
benchmarken så ser det ju jättekonstigt ut, men det gör det inte längre. 
 
9.3.3 Mario Pagliaro 
Ekonomichef på Uppsalahem 
2015-04-28 kl 15.00                      
2014 började vi redovisa enligt K3 vilket är enligt rekommendationen men arbetet började 
redan långt innan dess. 
 
Det har varit en lång resa. Dels teoretiska diskussioner i hur man skulle tillämpa K3, för K3-
regelverket är ramverk och det är inte så exakt så det finns en viss handlingsfrihet att 
tillämpa. Framförallt komponentavskrivningen som var det för oss den stora frågan, och sen 
en del praktiska saker. Till exempel att leverantörer av ekonomisystemen inte var riktigt 
uppdaterade. 
 
Vi har precis samma komponentlista som SABOs rekommendationer och sen har vi fått 
skapa lite underkomponenter. Pratar vi installationer exempel så finns det diverse saker. 
 
Den kritik som fanns. Komponentavskrivningen kan vara bra, men det är framförallt den 
frågan för resten det har inte berört oss så jättemycket. 
 
Men komponentavskrivning för fastighetsbolag är kanske inte optimalt, det är kanske mer 
tänkt för industriföretag. 
 
Ser inga fördelar, hade föredragit att använda oss av K4. För pratar man kreditinstitut, rating 
institut som Standard & Poor som är på marknaden så går de efter marknadsvärde. 
Komponentavskrivningen är fortfarande baserat på historiskt anskaffningsvärde. 
 
Just utifrån det faktum att man har en ganska stor handlingsfrihet för sina egna komponenter, 
så det finns inte en satt standard där som är så exakt, men får göra en del egna bedömningar 
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och det som blir lidande där är just jämförbarheten mellan olika företag. När man pratar om 
externa relationer så är de intresserade av marknadsvärde så… 
 
Nackdelen initialt har varit att konvertera till komponentansatsen, det har varit en kostsam 
transaktion. Att ställa om systemen, vi har fått göra nytt anläggningsregister som vi ska ha 
parallellt till det vanliga för att skattemässigt följer vi fortfarande det gamla systemet. 
 
När vi följde bokföringsnämndens allmänna råd vad gäller avskrivningar så hade vi 2 % för 
bostäder och 3 % för lokaler, som matcha exakt det skattemässiga systemet. Det systemet 
måste vi ha kvar för deklarationen och sen för redovisningen måste vi tillämpa K3. Så man 
har lite dubbla system. 
 
Dels kostnader för att anpassa system samt revisionskostnader. 
 
Nu har vi fått in det i det ordinära systemet, så vi är tillbaka till utgångsläget” det vill säga 
kostnaderna bör vara tillbaka på det ursprungliga, inte heller ta mer tid. 
 
Det kostsamma vid implementeringen var även den interna tid vi jobbade med det. Vi hade 
en person som arbetade 6 månader med det. Med allting, lägga anläggningsregistret och prata 
med leverantören av datasystem och diskutera lite med revisorer.” ”Och det var bara med att 
förbereda. 
 
Det är inte värt kostnaderna, det har inte gett oss så stor nytta. Jag tror att det är mest 
revisionsbyråer som tycker det är bra. 
 
Men vi har inte sett slutet, nu är det en övergångsfas. Det kanske syns lite bättre om några år. 
Revisorerna granskar både deklarationen och bokföringen så de kommer debitera lite fler 
timmar. Och sen ska de kontrollera riktigheten med K3. Det finns alltid hur man än gör lite 
schabloner. 
 
Åtta komponenter, sen finns det mark och markanläggningar. 
 
Utländska bolag använder marknadsvärde på fastigheter så jämförbarheten blir inte bättre 
där. 
 
Vi kollar alltid på marknadsvärde på våra fastigheter, gör en värdering nästan varje år, men 
det är inte uppdelat på de här komponenterna. 
 
Som sagt det är lite tidigt att utvärdera K3, många tillämpar övergångsreglerna, så det kanske 
ger följdeffekt om några år. 
 
Det har varit en allmänt tråkig grej att göra. 
 
Tagit väldigt mycket tid för att få ut väldigt lite verksamhetsnytta. Det är min uppfattning. 
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9.4 Enkätundersökning  
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9.5 Tabeller från enkäten 

 
Tabell 1. Problem kopplade till komponentansatsen 
 

 
Tabell 2. Kostnader kopplade till komponentansatsen 
 

 
Tabell 3. Positiva effekter kopplat till komponentansatsen 
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Tabell 4. Kvaliteten på den finansiella rapporteringen 
 

 
Tabell 5. Övergripande uppfattning av komponentansatsen 
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9.6 Kommentarer från enkäten 
 
Fråga 4 

• Konsekvenserna resultatmässigt av den omlagda redovisningsprincipen. 
• Tidsåtgången att införa systemet är icke oväsentligt o kräver teknisk respektive 

ekonomisk kunskap: 7 
• Kvarvarande ekonomisk livslängd på komponenterna 1 680st, tidskrävande men en 

framgångsfaktor om man träffar rätt: 6 
• Att specificera när investeringar har gjorts bakåt i tiden, svårt att veta när 

investeringar ska göras långt fram i tiden. Det vill säga när man ska sätta värdet på tex 
tak vet man kanske inte i dagsläget om det ska bytas om 10, 20 eller 30 år, 6 

 
Fråga 5 

• Stora kostnader förknippade till implementeringen av komponentredovisningen- 
system, konsult och interntid 

• Med annan extern konsulttid avses tid/kostnader hos vår affärssystemsleverantör… 
 
Fråga 6 

• Jämförbarheten försämras tyvärr, men tanken var god. 
• Jämnare resultatfördelning 
• Jämförbarheten blir nog bättre på sikt, nu i början så olika bokförda värden och 

tolkning av regelverket 
• Möjlighet att genomföra stora underhåll i miljonprogrammet som vi tidigare inte 

kunnat göra utan redovisar förlust 
 
Fråga 7 

• Komponentmetoden för fastigheter bygger för mycket på bedömningar om 
komponenternas livslängd. Företaget äger egenproducerade fastigheter med lågt 
bokfört värde, varför komponentmetoden kan slå väldigt snett. 

• Alltför mycket schabloner och uppskattningar bland annat av utrangeringsbelopp och 
ingående fördelning värdet på respektive komponent. 

• För tidigt att bedöma! 
• Jämförbarheten eftersom allt bygger egna tolkningar och vi kommer att få en flora av 

principer. 
• Mer rättvisande resultat 
• Mer rättvisande bild av förbrukningen av respektive komponent 
• Bättre genom olika avskrivningstider - Sämre genom fler ställningstagande och 

gissningar 
 
Fråga 8 

• Marknadsvärdena det väsentliga och inte bokförda värden/avskrivningar på 
fastigheterna. Långivare vår största intressent och de ser på kassaflöden och 
marknadsvärderingar. Mycket arbete för liten nytta. Enda fördelen lite mer jämnt 
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Resultat mellan åren men alltför mycket schabloner/ uppskattningar för att den 
rättvisande bilden ska ha blivit bättre. 

• Initialt alldeles för höga kostnader förknippade med komponentredovisning för en 
eventuell lite mer rättvisande bild. På kort sikt negativ, intill avskrivningarna kommer 
ifatt kommer uppblåsta resultat att redovisas. 

• På sikt kommer fördelarna att överväga men det tar nog ett par år 
• Mycket arbete. Tveksamt värde av allt arbete. 
• Den har inneburit många fördelar men har också inneburit enormt mycket 

utredningsarbete för att identifiera och ta ställning till vilka komponenter som vi ska 
använda och vilken avskrivningstid de ska ha 

• På sikt kanske det blir bra. 
• Svår fråga att greppa redan nu 
• Otroligt resurs- och tidskrävande process när man äger 350 fastigheter. 
• Konverteringen onödigt tidskrävande. Kan se viss ökad nytta framöver. 

 
Fråga 9 

• Mycket arbete för lite effekt 
• Ansatsen ställer ökade krav på upphandlingar/redovisning/fakturering för nya objekt, 

om inte allmän schablon istället används. 
• K3 tillför inget till ett ägarföretag. Det kommer inte heller göra så stor skillnad i 

resultatredovisning. Det kommer bara öka kostnaderna för administrationen. 
• För vem är detta bra? 
• Svårt att veta om man gör ”rätt" eller "fel", inget att jämföra med 
• Svåra gränsdragningar av vad som ska kostnadsföras och aktiveras 
• Det är snart lika bra att alla bolag använder IFRS 
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9.7 Medverkande företag i enkätstudien 
AB Bollnäs Bostäder 
AB Bostaden i Umeå 
AB Bostäder i Lidköping  
AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag 
AB Gavlegårdarna 
AB Helsingborgshem 
AB Hultsfreds Bostäder 
AB Kristianstadsbyggen 
AB Lokalhusman i Örebro 
AB Ronnebyhus 
AB Skövdebostäder 
AB SigtunaHem 
AB Tierpsbyggen 
AB Timråbo 
AB Tranåsbostäder 
AB Upplands-Brohus 
AB Vänersborgsbostäder 
AB Ängelholmshem 
Alfta Edsbyns fastighets AB 
Allbohus Fastighets AB 
Armada 
Atticus Invest AB 
AxFast AB 
Bostads AB VätterHem 
Byggnadsfirman Lund AB 
CA Fastigheter AB 
Coop Sverige AB 
Eksjöbostäder AB 
Familjebostäder AB 
Familjebostäder i Göteborg AB 
Fastighets AB 
Fastighets AB Förvaltaren 
Fastighets AB Linden 
Finnvedsbostäder AB 
Förvaltings AB GöteborgsLokaler 
Gavlefastigheter AB 
GotlandsHem 
Gårdstensbostäder 
Göingehem AB 
HBBA 
Hedemorabostäder 
HSB 
Huge Fastigheter AB 

Hässlehem AB 
ICA Fastigheter 
Ivar Kjellberg Fastighets AB 
KAB Fastigheter AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlstads Bostads AB 
KFAB 
KIFAB i Kalmar AB 
Kristinehamnsbostäder AB 
Köpings Bostads AB 
Lejonfastigheter AB 
Lennart Ericsson Fastigheter AB 
Liljedahl Group Fastighets AB 
Lilla Edets Industri och Fastighets AB 
LKAB Fastigheter AB 
Gamla Byn AB inkl koncern 
Gavlefastigheter AB 
Göteborgslokaler 
Higab AB 
Mitthem AB 
Mölndalsbostäder AB 
Nordanstigs Bostäder AB 
Nyköpingshem AB 
Olov Lindgren AB 
Piteå Näringsfastigheter AB 
Ramunderstaden AB 
Strängnäs Bostads AB 
Säfflebostäder AB 
Sölvesborgshem AB 
Temporent AB 
Tjörns Bostads AB 
Trollhättans Tomt AB 
Uppsala Akademiförvaltning KB 
Vidingehem AB 
VärmdöBostäder AB 
Västerviks Bostads AB 
Växjöbostäder AB 
Ytterbygg AB 
Åmåls Kommunfastigheter AB 
Älvkarlebyhus 
Älvstranden Utveckling AB 
Örebroporten Fastigheter AB 


