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Frågeställningar - Har införandet av komponentmetoden medfört skillnader i  

     avskrivningar? 

-   Har implementeringen av komponentmetoden haft någon effekt på 

     rörelseresultatet? 

Syfte   Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva förändringar i 

    avskrivningar efter övergången till komponentmetoden. Vidare är  

   syftet att undersöka om det skett effekter på bolagens rörelseresultat i 

   samband med övergången till komponentavskrivning och K3. 

Metod   Denna studie tillämpar en kvantitativ undersökningsmetod där  

    en granskning av siffror från avskrivningar i bolagens 

   årsredovisningar har skett. Det statistiska testet ”Wilcoxon signed- 

   rank test for dependent populations” har använts för att analysera 

   data. 

Slutsats  Införandet av komponentavskrivning har medfört skillnader i  

   avskrivningar på byggnader. Det har även medfört effekter på 

                                    bolagens rörelseresultat där vissa av dem hade ett ökat resultat  

   medan andra bolag hade ett minskat rörelseresultat.  
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1. Inledning  
I följande kapitel presenteras bakgrund, problemdiskussion, frågeställningar och vidare 

syftet med studien. Kapitlet avslutas med att författarna presenterar studiens avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 

År 2012 kom bokföringsnämnden (hädanefter kallad BFN) ut med regelverket K3 som är 

det nya huvudregelverket för redovisning (PwC, 2013). Enligt BFN är K3 ett regelverk med 

principbaserade inslag i redovisningen. För företag som tillämpar detta regelverk är det 

nödvändigt att göra egna bedömningar vilket kräver stor kompetens och resurser i bolaget. 

Detta innebär att de som utför redovisningen bör ha vetskap om hur bedömningen av 

redovisningsstandarder skall tillämpas. I varje enskilt fall görs nya bedömningar vilket 

kräver professionell kompetens. Principbaserad redovisning ger företag en möjlighet att 

anpassa redovisningen till vad de anser är relevant för sina intressenter (Marton, 2015). K3 

tillämpas av större företag och koncerner men även mindre företag kan välja att tillämpa 

regelverket (PwC, 2013). När nya redovisningsstandarder implementeras påverkas flera 

faktorer i bolagen så som redovisningsmiljön. I samband med implementering av en ny 

standard krävs det att ny information samlas in och presenteras av organisationer, detta kan 

påverka och förändra exempelvis det finansiella resultatet och hur det mäts (Amir & Ziv, 

1997).  

Att värdera materiella anläggningstillgångar i ett bolag är enligt Svoboda (2007) en process 

som kan komma att vara utmanande. Mängden tillgångar har en inverkan i hur stort arbete 

som måste läggas ned då varje tillgång skall värderas. Det finns olika definitioner som 

behandlar värdering av materiella anläggningstillgångar och detta leder till att 

redovisningen påverkas (Svoboda, 2007). Tillgångar skall redovisas konsekvent för att 

redovisning av dessa skall ge en rättvisande bild. Detta gäller värdering, mätning och 

avskrivning av tillgången. När en tillgång avyttras är det ett antal faktorer som bör ses över. 

Exempelvis att intäkter från avyttringen jämförs med det bokförda värdet för att bolaget 

internt ska kunna bestämma om detta ska redovisas som en vinst eller förlust (Dunn, 2009).  
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Nyttjandeperioden för en materiell anläggningstillgång, som skall förbrukas i verksamheten 

under en längre tid, bestäms beroende av hur lång livslängden bör anses vara. Utgiften för 

anskaffandet av tillgången periodiseras beroende på hur stor den är.  Då denna period löpt 

ut innebär det att tillgången är helt avskriven vilket i sin tur innebär att den inte längre utgör 

en kostnad. I och med införandet av K3 skall bolag som väljer att redovisa enligt detta 

regelverk tillämpa komponentavskrivning, något som funnits redan i första utkastet år 2010 

där vägledning för tillämpning av komponentavskrivningarna utgavs. År 2014 skall de 

bolag som övergått till K3 börja redovisa sina materiella tillgångar enligt 

komponentmetoden. Komponentavskrivning var tidigare inte tvingande utan har funnits 

som ett frivilligt val från 2000- talet i BFNs äldre normgivning. Bolagen som tidigare 

skrivit av tillgångar enligt den traditionella avskrivningsmetoden har skrivit av dem i sin 

helhet och inte delat upp dem i betydande komponenter (FAR, 2015).  

I artikeln ”Method of Component Depreciation of Fixed Assets and It’s Comparison with 

Traditional Methods” beskriver författarna vad som enligt dem menas med en komponent. 

En komponent är den del av själva tillgången vars livslängd skiljer sig avsevärt i jämförelse 

med hela tillgångens livslängd. Detta kan exemplifieras med en byggnad där hissen har en 

livslängd på 25 år medan hela byggnadens livslängd är 70 år (Stárová & Čermáková, 2010). 

I punkt 17.4 (BFNAR) står det ”Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell 

anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på 

dessa”. Komponenterna skiljer sig åt i nyttjandeperioden och därför skall de delas in 

beroende på tidsintervall i samband med förbrukning. Det är själva företaget som avgör vad 

som enligt dem är en betydande komponent. Komponenten är betydande om den utgör en 

väsentlig del av tillgångens anskaffningsvärde (Drefeldt & Törning, 2013). 

Vidare i punkt 17.13 står det ” Har en tillgång delats upp på olika komponenter enligt 

punkt 17.4 ska respektive komponent skrivas av separat över dess nyttjandeperiod. I annat 

fall ska tillgången skrivas av som en helhet över nyttjandeperioden”. Fastighetsbolag 

innehar oftast stora tillgångar av samma slag, exempelvis byggnader. Dessa tillgångar 

består av ett flertal komponenter som måste skrivas av enskilt. Enligt Stárová & Čermáková 

(2010) bidrar komponentavskrivning med en mer rättvis bild av bland annat bolagens 

resultat, tillgångens värde samt nyttjandeperiod.  
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Enligt 2 kap. 3 § i ÅRL (SFS 1995:1554) innebär en rättvisande bild i sin helhet att 

balansräkning, resultaträkning och noter skall visa en rättvis bild av företagets finansiella 

ställning. För att uppfylla kravet om att ge en rättvis bild bör allmänna råd och 

rekommendationer följas. Sker det en avvikelse av något skäl bör detta upplysas och 

förtydligas i noter.  

Varje fastighetsbolag har sina specifika tillgångar som skall skrivas av vilket innebär att 

komponentindelningen kan skiljas åt. Varje komponent har sin egen nyttjandeperiod vilket 

innebär att tillgången inte kan skrivas av med en fast procentsats. Det är i sin tur 

nödvändigt att i företaget internt kommer överens om en tillbörlig avskrivningsplan (BFN, 

2016a). Samtliga tillgångar som ett företag innehar i verksamheten skall delas upp i 

betydande komponenter (Drefeldt & Törning, 2013). Komponenter som inte utgör en 

väsentlig del av tillgångens anskaffningsvärde samlas i en post som kallas ”övriga poster”. 

Eftersom att dessa komponenter är av mindre betydelse så kan de skrivas av schablonartat 

(BFN, 2016a). Då ett företag förvärvar en tillgång föreligger det en rätt att skriva av 

tillgången. Detta kan göras genom en systematisk fördelning där man går efter 

anskaffningsvärdet och lägger upp en plan över tillgången. Planen baseras på hur länge 

företaget planerar utnyttja tillgången, det vill säga hur lång nyttjandeperioden är (Svenskt 

Vatten).  

1.1.2 Jämförelsetal 

Enligt 3 kap. 5 § i ÅRL (SFS 1995:1554) finns ett krav på jämförelsetal. Samtliga poster i 

resultaträkning och balansräkning skall ha en motsvarande post för närmaste tidigare 

räkenskapsår.  

Om företaget har ändrat principer som rör bland annat klassificering och värdering skall 

dessa räknas om från föregående räkenskapsår så att de skall kunna jämföras med 

räkenskapsårets poster. I samband med tillämpning av komponentavskrivning skall 

jämförelsetalen år 2013 räknas om i 2014 årsredovisning enligt de nya reglerna som avser 

komponentavskrivning.  

Med hjälp av jämförelsetal blir det lättare för läsare att jämföra perioder med varandra.  
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1.2 Problemdiskussion 
Parallellt med övergången till komponentmetoden har det enligt FAR uppstått ett antal 

problem och frågor från berörda bolag. Ett problem som uppstått bland bolagen var en 

osäkerhet kring definitionen i vad som egentligen är en betydande komponent. Ett 

ytterligare problem som uppstått i samband med övergången till komponentmetoden är att 

fastighetsbolag som har flera fastigheter måste dela upp tillgångar i betydande komponenter 

(FAR, 2015). Innan införandet av K3 presenterades en remiss (BFN, 2010), och till följd av 

remissen fick de stark negativ respons (Fröjd, 2012). Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsföretag (hädanefter kallad SABO) kritiserade remissen då SABO ansåg att 

kostnaderna som metoden medför anses vara orimliga. Detta i förhållande till det mervärde 

som komponentavskrivning tillför. Med detta menade SABO att en fastighet är väldigt 

komplex, vilket kommer att kräva en hel del arbete och börda som rör administration. Det 

riktades även kritik mot vägledningen då den ansågs vara ostrukturerad och otydlig.  

Det riktades bland annat kritik mot hur bedömningen av en betydande komponent skulle 

ske. Vad anses som betydande och vilken nyttjandeperiod skall gälla för bolagets 

komponenter? I den nya vägledningen där komponentmetoden är tvingande har 

normgivaren inte tagit hänsyn till kritiken. Det råder än idag brist på en tydlig vägledning 

vilket leder till att de fortfarande finns stort utrymme för egna bedömningar då inga 

riktlinjer har givits (Upphandlingsmyndigheten, 2015). SABO exemplifierar i sin 

vägledning ”Riktlinjer för komponentredovisning för förvaltningsfastigheter” vad som kan 

bedömas som betydande komponent. Bolagen har möjligheten att använda sig av denna 

vägledning som ett hjälpmedel när de ska bedöma vad som är betydande i sin verksamhet 

(SABO, 2012). 

Som tidigare nämnt kan nyimplementerade redovisningsstandarder påverka och förändra 

exempelvis finansiella resultatet och hur det mäts (Amir & Ziv, 1997). Bolag drabbas på så 

sätt att resurser måste utökas vilket företag kanske inte räknat med och detta kan drabba det 

finansiella resultatet. Efter implementeringen delas tillgången i komponenter vilket 

företaget inte haft under föregående år (SABO, 2010). Stárová & Čermáková (2010) menar 

att valet av en avskrivningsmetod påverkar mängden avskrivningar vilket i sin tur påverkar 

det redovisade resultatet.  
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Komponentmetoden innebär att tillgångar skall delas upp i betydande komponenter. Då 

varje komponent skrivs av i en enskild avskrivningsplan ökar avskrivningarna och detta 

medför effekter på resultatet. 

De flesta företagen i Sverige använder sig av linjär avskrivning eftersom att den är enklast 

att använda. Linjär avskrivning innebär att en tillgång skrivs av schablonmässigt. (Drefeldt 

& Törning, 2013). Problemet med linjär avskrivning enligt SABO är att samtliga tillgångar 

i praktiken inte har en och samma nyttjandeperiod. Genom att upprätta en gemensam 

avskrivningsplan till varje tillgång medför detta en orättvis bild av tillgångens värde. Detta 

kan exemplifieras med en byggnad som har tillhörande komponenter, exempelvis hiss, tak 

eller stomme. Varje komponent har sin egen nyttjandeperiod varför den också kräver att ha 

en egen avskrivningsplan. Enligt komponentmetoden skrivs varje komponent av med 

hänsyn till den specifika komponentens beräknade nyttjandeperiod (SABO, 2012). 

Förutom att krav på komponentindelning har skapat ett merarbete för de flesta berörda 

företagen, är nästa stora diskussion på vilket sätt den tillkommande utgiften ska 

kostnadsföras. Ska reparationen ses som en tillkommande utgift och därmed bilda en ny 

komponent? Om det däremot skulle ses som något mitt emellan skulle det kunna uppstå en 

diskussion kring huruvida företagen ska bedöma detta (PwC, 2013).  

1.3 Frågeställningar 
1. Har införandet av komponentavskrivning medfört skillnader i avskrivningar? 

2. Har implementeringen av komponentmetoden haft någon effekt på rörelseresultatet? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva förändringar i avskrivningar efter 

övergången till komponentmetoden. Vidare är syftet att undersöka om det skett effekter på 

bolagens rörelseresultat i samband med övergången till komponentavskrivning och K3.  

1.5 Avgränsning 
Studien avgränsar sig till de bolag som i samband med övergången till komponentmetoden 

har räknat om jämförelsetalen i årsredovisningen.  
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2. Metod 
I detta kapitel redogörs tillvägagångssätt för undersökning av ämnet. Det redogörs även 

för den bakomliggande anledningen till valet att applicera en kvantitativ forskningsstrategi 

samt hur insamling av data skett. 

 

2.1 Forskningsstrategi 
Det finns två typer av forskningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

(Bryman & Bell, 2013). Kvalitativ forskningsstrategi innebär att studien främst utgår från 

beteende och observationer då denna metod riktar sig till bland annat intervjuer. Antalet 

respondenter är oftast färre (Merriam, 1994). Den andra metoden som är kvantitativ utgår 

från statistik och siffror där antalet respondenter oftast är betydligt högre. Denna metod 

analyserar och beskriver data som samlats in genom statistik (Denscombe, 2009).  

Under studiens gång tillämpades kvantitativ forskningsmetod där granskning av siffror från 

avskrivningar i bolagens årsredovisningar har skett. Det finns två typer av data, sekundär- 

och primärdata. I denna studie har sekundärdata använts. Denna typ av data avser 

information om ett specifikt fenomen som redan finns dokumenterat. Dock är den 

informationen inte insamlad specifikt för den aktuella studien. Det är alltså dokumenterad 

information som exempelvis årsredovisningar, böcker och tidningsartiklar (Lundahl & 

Skärvad, 1999).  I studien har årsredovisningar som tillhör de utvalda fastighetsbolagen 

använts, dessa kallas även ”tillgänglig statistik”. Dock användes inte enbart 

årsredovisningar utan även böcker, artiklar och tidskrifter. Årsredovisningar ger en 

överblick av den finansiella ställningen och en rättvisande bild av bolaget. Dessa baseras på 

siffror i form av statistiska data som samlas in och bearbetats. Då syftet är att utifrån siffror 

undersöka och beskriva förändringar i avskrivningar var det mest lämpligt att välja 

kvantitativ forskning.  

I denna studie undersökte vi en speciell företeelse i syfte att studera förändringar i 

avskrivningar på byggnader och även om det skett en förändring på rörelseresultatet. Fallet 

baserades på de kommunala fastighetsbolagen som har övergått till komponentmetoden.  
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Eftersom att denna studie avgränsar sig till komponentavskrivning valdes bolag som 

tillämpar K3 och räknat om jämförelsetalen vilket det ges information om i 

tilläggsupplysningarna. Detta för att somliga bolag inte hade räknat om dessa enligt 

komponentmetoden. Nästa steg var att granska 2013 års jämförelsetal i 2014 årsredovisning 

och vidare granska årets avskrivning för att se hur stora dessa var. Vidare i studien 

analyserades 2013 årsredovisning för att granska det årets avskrivning på byggnader, dessa 

avskrivningar har alltså bolaget gjort före övergången till komponentmetoden.  

2.2 Population och urval 
Populationen i denna studie är kommunala fastighetsbolag i Sverige som totalt uppgår till 

280 stycken. Privatägda respektive kommunägda fastighetsbolag har olika mål med sin 

verksamhet. Privata fastighetsbolag har som ändamål att öka vinsten i bolaget medan 

kommunala fastighetsbolag har som mål att arbeta för att ge maximal nytta i samhället 

(Löfsten, 2007). Då kommunägda inte har vinst som ändamål skulle det vara intressant att 

undersöka hur avskrivning och resultat i dessa bolag påverkats av komponentmetoden. 

Med urval menas vem eller vilka som ska observeras i en studie. Urvalet i denna studie 

består av fastighetsbolag som uppfyller kraven vilka är att bolaget ska ha gått över till K3 

och komponentavskrivning samt räknat om jämförelsetalen enligt nya regler avseende 

komponentmetoden. Val av urval gjordes med hjälp av en lista där samtliga kommunala 

fastighetsbolag var listade. Urvalet blev 60 bolag, det vill säga ungefär var femte bolag 

valdes då syftet var att samtliga skulle få lika stor chans att ingå i undersökningen 

(Denscombe, 2009).  

2.2.1 Bortfallsanalys  
Vid val av urval användes databasen Retriever Business där vi sökte upp kommunala 

fastighetsbolag och utförde en granskning i bolagens årsredovisningar. I 

tilläggsupplysningarna kontrollerades om bolaget uppfyller kraven som nämnts ovan. 10 

stycken av bolagen hade inte räknat om jämförelsetalen. Dessa var avvikande gentemot 

kraven varför ett beslut togs om att utesluta dem från själva undersökningen. Urvalet var 60 

stycken och bortfallet 10 stycken.  
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2.3 Datainsamling 
Årsredovisningar användes i syfte att undersöka om avskrivningar och rörelseresultat 

förändrats. Med hjälp av webbsidan allabolag.se var det möjligt att på bästa sätt få tag på 

fastighetsbolagen. Där sökte vi upp ett flertal bolag och sedan undersöktes i 

tilläggsupplysningen om bolaget uppfyller kraven. Databasen Retriever Business är den 

källa författarna använt sig av för att på enklaste sätt få tillgång till företagens 

årsredovisningar under perioderna 2013 och 2014. Även rörelseresultatet i bolagen har 

undersökts för att se om det har förändrats i samband med övergången. Har rörelseresultatet 

ökat, minskat eller inte förändrats? Främsta anledningen till att rörelseresultatet undersöks 

och inte årets resultat är bland annat för att överavskrivningar inte ska påverka studien.  

2.4 Tillvägagångssätt 
För att erhålla information till studien bestämdes lämpliga nyckelord som 

komponentmetoden, avskrivning och K3. Även engelska nyckelord så som component 

depreciation, depreciation, fair view, implementation. Med hjälp av nyckelorden söktes 

lämplig litteratur, tidskrifter och artiklar på Södertörns högskolas sökmotorer SöderScholar, 

Google Scholar, Libris och Jstor. Litteratur som inte fanns tillgänglig på Södertörns 

högskola söktes istället fram på Stockholms Stadsbibliotek.  

Författarna har valt att till denna studie applicera en kvantitativ forskningsmetod. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka om införandet av komponentavskrivning medfört skillnader 

i avskrivningarna och om det uppstått förändringar i de finansiella rapporternas 

rörelseresultat. Vid granskning av rörelseresultatet kontrollerades varje bolag för sig själv. 

Inledningsvis granskades det om rörelseresultatet hade ökat eller minskat. I de fall resultatet 

hade ökat granskades bland annat driftkostnader och underhållskostnader för att kunna se 

ett potentiellt samband med ökningen. Hade resultatet däremot minskat granskades 

minskningen djupare. Avskrivningar och andra faktorer kontrollerades för att författarna 

utifrån detta skulle kunna se om exempelvis intäkter eller kostnader haft någon effekt på att 

resultatet minskat. Detta gjorde det möjligt för författarna att se om det varit andra faktorer 

än avskrivningar som påverkat rörelseresultatet.  
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Under studiens gång har författarna utgått från boken ”Statistical Techniques in Business & 

Economics”. För att kunna bedöma om övergången till komponentmetoden haft någon 

effekt på rörelseresultatet har författarna även undersökt det i årsredovisningen. Insamling 

av data har skett genom årsredovisningarna där årets resultat i 2013 årsredovisning 

granskats och 2014 årsredovisning där 2013 jämförelsetal granskats. Författarna har sökt 

fram samtliga kommunala fastighetsbolag som finns i Sverige och därefter gjort ett urval 

om 60 bolag. Författarna har endast tagit med de bolagen som har räknat om 2013 

jämförelsetal i enlighet med de nya reglerna gällande komponentmetoden.  

Efter insamling av empiri infördes siffrorna i ett histogram där det visade sig att data inte 

var normalfördelat (se figur 1 nedan). Till följd av att det inte var en normalfördelning utan 

en sned positiv fördelning bestämde författarna för att utföra ett ”Wilcoxon signed-rank test 

for dependent populations” som är ett icke parametriskt test och utgår från medianvärdet. 

 

 
 

Figur 1, ett icke parametriskt test (Gunnarsson, 2010). 

I ovanstående figur illustreras skillnaden mellan normalfördelade och snedfördelade 

variabler. Om variablerna istället var normalfördelade skulle det vara mer passande att 

genomföra ett parametriskt test där man istället använder medelvärdet som utgångspunkt.  
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2.5.1 Wilcoxon signed-rank test for dependent populations 

 

Figur 2, sned positiv fördelning. Y-axeln visar antalet bolag som ingår i studien och X-

axeln visar den procentuella förändringen, före och efter övergången till 

komponentmetoden (Egen). 

I histogrammet ovan illustreras en sned positiv fördelning, x-axeln visar den procentuella 

förändringen i avskrivningarna. Som visas i figuren ovan utgjorde empirin inte en 

normalfördelning, det vill säga skillnaden i avskrivningarna har inte fördelats lika mycket 

på varje sida. I årsredovisningarna som undersökts har författarna dels jämfört 

avskrivningarna i det egna företaget det vill säga före och efter införandet av 

komponentmetoden vilket påvisar att variablerna är beroende av varandra. Testet som 

utfördes skulle visa om det blivit en skillnad i avskrivningar sedan införandet av 

komponentmetoden.  
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1. Hur ser avskrivningar på byggnader ut i de 50 bolag som undersökts, före och efter 

att bolagen övergått till komponentavskrivning? 

2. Skillnaden mellan avskrivningarna före och efter övergången räknades om till en 

procentuell skillnad. Både positiva och negativa skillnader ska räknas med och 

inkluderas i rankningen. De bolag som hade oförändrade avskrivningar togs bort 

och observationerna minskade från 50 till 43. 

3. Därefter bestämdes den absoluta skillnaden för avskrivningarna. I de absoluta talen 

ligger fokus på storleken av talen istället för tecknet på skillnaden.  

4. Den absoluta skillnaden rankades från minst till störst. De bolag som hade 

minskning i avskrivningar hamnade i kolumnen som avser negativ skillnad (R-) och 

de som hade en ökning hamnade i kolumn (R+). 

5. Kolumnerna (R+) och (R-) summerades separat.  

Det kritiska värdet för Wilcoxon t-fördelning blev den kolumn av R+ och R- som fått den 

lägsta summan.  

Två hypoteser preciserades och ställdes mot varandra i syfte att kunna utföra en 

hypotesprövning. 

à Införandet av komponentavskrivning har inte medfört skillnader i avskrivningar. 

à Införandet av komponentavskrivning har medfört skillnader i avskrivningar.  

Eftersom att det löper en risk att man begår ett fel vid signifikanstest valdes 

signifikansnivån 0,001. Med signifikansnivån 0,001 är risken att ett typ-1 fel görs ca 0,1 

procent. Typ-1 fel innebär att  förkastas trots att den är sann. Det kritiska tabellvärdet 

vid signifikansnivå 0,001 blev 207 vilket presenteras i empiriavsnittet. Om det uträknade 

kritiska värdet är mindre än det kritiska tabellvärdet det vill säga , innebär detta 

att införandet av komponentmetoden har medfört skillnader i avskrivningar och  
förkastas. Om det däremot visar sig att det uträknade kritiska värdet är större än det kritiska 

tabellvärdet det vill säga , innebär detta att införandet av komponentmetoden inte 

har medfört skillnader i avskrivningar och  förkastas. 

H0

H1

H0

p < 0,001

H0

p > 0,001

H1
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2.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om huruvida den empiri som samlats in är lämplig för uppsatsen. Om den 

insamlade empirin besvarar forskningsfrågorna som ställs är validiteten god. Validitet 

innebär att empirin som samlats in skall ge en trovärdig bild av hur verkligheten ser ut 

(Denscombe, 2009). För att uppnå en stark validitet har författarna använt sig av 

årsredovisningar som avspeglar verkligheten. Författarna har även använt sig av tidigare 

forskning som ska stärka forskningsfrågorna.  

Det finns två typer av validitet, extern och intern validitet. Intern validitet handlar om hur 

empirin som samlats in återspeglar syftet i studien (Bryman & Bell, 2013). Författarna har 

använt sig av årsredovisningar som består av en sammanställning av ett räkenskapsår. 

Författarna har enbart använt sig av relevant data för att empirin på bästa sätt ska avspegla 

forskningsfrågorna. De faktorer som är relevanta för studien är således avskrivningar och 

rörelseresultatet.  Dessa faktorer är också de som har undersökts. Den externa validiteten 

handlar om huruvida generaliserbar resultatet i studien är. Populationen och urvalet 

påverkar hur hög den externa validiteten blir (Bryman & Bell, 2013). Urvalet i studien är 

inte tillräckligt stort för att kunna vara representativt för populationen. Detta för att urvalet 

är relativt lågt i förhållande till populationens storlek.  

Begreppet reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en studie är. Om studien skulle uppnå 

samma resultat om den genomförs vid ett annat tillfälle av andra forskare, är reliabiliteten 

hög (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har data inhämtats från årsredovisningar som är 

fastställda av företagen. Reliabiliteten stärks eftersom att data som nämnt ovan inte 

kommer att ändras då de finns i årsredovisningar. Dessa är tillgängliga för allmänheten att 

ta del av och informationen kommer alltid att finnas kvar. Vidare har en tydlig och 

detaljerad beskrivning av tillvägagångsättet samt det statistiska testet presenterats, vilket 

bör säkerställa att framtida forskare skall kunna utföra mätningen på ett identiskt sätt.  

Då tydliga beskrivningar har framförts är det möjligt för framtida forskare att utföra 

mätningen på ett identiskt sätt. Skulle undersökningen genomföras på ett identiskt sätt 

skulle detta kunna stärka reliabiliteten (Lundahl & Skärvad, 1999). 



14 
 

2.6 Metodkritik 
Studien består av en kvantitativ forskningsmetod. En statistisk undersökning har 

genomförts för att på bästa möjliga sätt kunna uppnå syftet samt besvara frågeställningarna. 

Om en kvalitativ forskning skulle kombineras med kvantitativ forskning skulle det vara 

möjligt att inte bara undersöka data från årsredovisningar, utan det skulle även vara möjligt 

att undersöka hur de berörda fastighetsbolagen förhåller sig till den implementerade 

avskrivningsmetoden. Det som även skulle vara fördelaktigt med att applicera en kvalitativ 

studie är att det skulle ge en detaljerad beskrivning i hur komponenterna ökat i avskrivning 

(Denscombe, 2009).  

Med den kvantitativa strategin kan man endast utgå från siffror som presenteras i 

årsredovisningarna medan den kvalitativa metoden bidrar med åsikter och mer ingående 

svar. Enligt Denscombe (2009) innebär en metodkombination att den ena metoden 

kompletterar den andra.  

En metodkombination bidrar med en mer komplett och tydligare bild av data som studerats. 

Kombinationen av två metoder ger författarna en chans att förstå ämnen ur olika perspektiv 

och vinklar. Då syftet med studien är att undersöka förändringar i avskrivningar och resultat 

passar det bäst att tillämpa kvantitativ forskningsmetod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

3. Teorier och Referensram 
I detta kapitel ges en förklaring till definitionen av materiella anläggningstillgångar, 

komponentavskrivning och den traditionella avskrivningsmetoden. I referensramen 

redogörs även för redovisningsteori och normativ teori. 

 

3.1 Komponentmetoden 
Materiella anläggningstillgångar består av olika komponenter som har avvikande 

nyttjandeperioder. Dessa tillgångar skall enligt IAS 16 delas in separat så att varje 

komponent har sin egen avskrivningsplan. IAS 16 anger även att ”avskrivningsmetoden ska 

avspegla det förväntade mönstret av erhållandet av ekonomiska fördelar från tillgången”. 

FAR medger i ett uttalande att ett flertal företag som tillämpar K3 har problem med att 

klara av övergången till komponentmetoden. De berörda bolagen menar att K3 inte har 

någon vägledning om hur denna övergång skall genomföras på enklaste sätt. FAR 

presenterar från vägledningen RedU 13, en metod för uppdelning av komponenter för 

företag som tillämpar K3. 

1. Uppdelning på byggnader och mark.  

2. Allokering av värden till markanläggning och byggnads- respektive 

markinventarier.  

3. För återstående del görs ingen fördelning av det redovisade värdet på komponenter, 

istället sker en viktad avskrivning på återstående del.  

Oftast består en fastighet av byggnader, anläggningstillgångar och mark (Bejrum & 

Lundström, 1986). Enligt BFNAR (2001:3) ”Redovisning av materiella 

anläggningstillgångar”, finns ett krav på uppdelning mellan byggnad och mark i 

fastigheter. Detta var redan ett krav från tidigare normgivare varför det inte finns en 

möjlighet för ”omallokering” vid övergången. Allokering vid värden till markanläggning 

och byggnads- respektive markinventarier fanns inget krav på att genomföra innan 

övergången, dock blev det ett krav i samband med övergången till komponentmetoden 

(FAR, 2015). 
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Ett tak har exempelvis inte lika lång livslängd som en stomme varför dessa två 

komponenter inte ska skrivas av i en och samma avskrivningsplan utan de måste således 

delas upp. I enlighet med artikeln ”förbättrad redovisning med komponentsansats: nyttan 

överstiger kostnaderna” bidrar komponentmetoden till en mer förbättrad bild av företagets 

tillgångar (Hellman, Nordlund & Pramhäll, (2011). Materiella anläggningstillgångar skall 

delas upp i betydande komponenter, dock saknas specifika regler om vad som egentligen är 

en betydande komponent. Gränsvärdena mellan vad som anses vara väsentligt kan variera 

beroende på vilken bransch ett företag tillhör (SABO, 2012). 

I kapitel 17:4 i K3 reglerna anges: ”förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell 

anläggningstillgång betydande komponent vara väsentlig ska tillgången delas upp på 

dessa”. Här menas alltså att om komponenterna har en betydande skillnad i 

nyttjandeperioden så ska de delas upp. SABO anser att det är ”ont om praktisk vägledning” 

när det kommer till hur betydande komponenter definieras. SABO exemplifierar vad som 

kan identifieras som komponent i fastighetsbolag:  

1) Mark 

2) Markanläggning 

3) Byggnads- och markinventarier 

4) Stomme 

5) Tak 

6) Fasad 

7) Inre ytskikt (golv, väggar, innertak) 

8) Installationer (el, rör, ventilation, hiss) 

9) Hyresgästanpassningar 

Enligt K3 regelverket ska alltså indelning av fastighet ske som till exempel byggnad och 

mark. Därefter delas byggnaden in i betydande komponenter. Denna uppdelning kan bestå 

av ovannämnda punkter men företaget kan välja att lägga till eller ändra på det då dessa 

punkter endast är en rekommendation (BFN 2014, 17.4). De komponenter som inte 

definieras som betydande redovisas i ”övrig post” i anläggningsregistret. Avskrivningen för 

dessa komponenter bestäms därefter schablonartat (SABO, 2012). 
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Komponentmetoden ger oss en förståelse i hur en tillgång uppdelas i betydande 

komponenter och vilka komponenter som ses som betydande enligt bolagens bedömning. 

Med hjälp av komponentmetoden kan författarna se vilka delar en ”moder tillgång” innehar 

och hur länge bolaget förväntas utnyttja en specifik komponent. En hiss och en stomme har 

inte lika lång livslängd, stommen är oftast den del av byggnaden som har den längsta 

livslängden eftersom att den inte slits ut lika snabbt som övriga komponenter. Med hjälp av 

den nyligen implementerade metoden ges en bättre förståelse i hur en tillgång indelas i 

komponenter och bolagen förstår även att en stomme inte skall skrivas av lika mycket som 

exempelvis en hiss. Till följd av att komponenter har olika livslängder är det rimligt att 

bolaget skriver av exempelvis hissen eller taket i en enskild avskrivningsplan. I och med 

övergången till K3 föreligger en viss osäkerhet som uppstår i bolaget. I K3 som ger inslag 

av principbaserade regler finns det ett större utrymme för att göra egna bedömningar vilket 

kan vara svårt för bolag då de internt skall komma överens om vad som definieras som 

betydande eller väsentligt.  

3.1.1 Övergången till komponentmetoden 

Skillnaden mellan traditionell avskrivning och komponentavskrivning är att vid den först 

nämnda avskrivningsmetoden jämförs tillgångens skick direkt vid den ursprungliga 

anskaffningstidpunkten. I komponentmetoden jämförs istället tillgångens skick innan själva 

utgiften för tillgången kommit företaget till hands. Detta kan exemplifieras med en byggnad 

som ett fastighetsbolag innehar. Det som görs är att dela upp tillgången i en så kallad 

”moder tillgång” där stommen i byggnaden är modern och de överskjutande delar har en 

kortvarigare nyttjandeperiod i jämförelse med stommen. De överskjutande delarna kan 

identifieras som tidigare nämnt tak, fasad, golv, väggar med flera (Nordlund & Lundqvist, 

2010). 

Vid övergången till komponentavskrivning sker även en del förändringar i redovisningen. 

Företaget måste exempelvis se över vilka komponenter som är av betydande roll och på 

vilket sätt de ska redovisas i redovisningssystem. Ytterligare faktorer som påverkar 

redovisningen i samband med övergången är tillkommande utgifter. Då bolag väljer själva 

om dessa ska aktiveras som tillgång eller kostnadsföras direkt påverkar detta resultatet. 

Aktiveras utgiften som en tillgång medför det ökning i bolagets resultat.  
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Om utgiften däremot kostnadsförs direkt medför det en minskning i resultatet. För att 

komponenterna ska framgå så tydligt som möjligt i redovisningen är det fördelaktigt att till 

exempel inte ha en samlingspost för en hel byggnad. Det bör finnas en underrubrik där 

byggnadens komponenter delas in och på så sätt redovisa detta (Ekonomi-info, 2013). 

3.1.2 Tidigare forskning 
I enlighet med artikeln ”Method of Component Depreciation of Fixed Assets and Its 

Comparison with Traditional Methods”, är syftet med implementeringen av 

komponentmetoden att på bästa sätt avspegla nyttjandet av tillgången. Stárová & 

Čermáková (2010) beskriver detta i sin artikel genom att exemplifiera med en tillgång som 

tidigare skrivits av linjärt som en enda stor tillgång (se tabell 1). Forskarna jämför detta 

sedan med komponentmetoden (se tabell 2).  

Tabell 1, klassisk avskrivningsmetod enligt Stárová & Čermáková.  

Klassisk avskrivning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

Bokfört värde på 

balansdagen 

3 300 3000 2700 2400 2100 1800 

Årlig avskrivning 300 300 300 300 300 300 

Komponentbyte    200   

Effekt på årets resultat 300 300 300 500 300 300 

 

Tabell 2, komponentansatsen enligt Stárová & Čermáková.  

Komponentsansats År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

Bokfört värde på 

balansdagen 

3 300 3000 2700 2400 2100 1800 

Årlig avskrivning 300 300 300 300 300 300 

Avsättning 

komponentutbyte 

50 50 50 (150) 50 50 

Komponentutbyte    (200)   

Effekt på årets resultat 350 350 350 350 350 350 
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Forskarna beskriver skillnaderna mellan dessa två avskrivningsmetoder i tabellerna ovan. 

Det Stárová & Čermáková (2010) menar är att bland annat visa att resultatpåverkan blir 

jämnare efter övergången till komponentmetoden. Syftet med komponentindelningen är att 

tillgångar av större värde ska delas upp i olika delar. Detta görs i syfte att ge en mer 

rättvisande bild av bolaget och dess resultat. Exempelvis ett fönster i fastigheten förväntas 

ha en kortare livslängd än stommen. Eftersom att avskrivningarna påverkar företagets 

vinst/förlust kommer företagets resultat att påverkas på grund av att avskrivningarna. Dock 

kan bolagen nu efter övergången till komponentmetoden aktivera underhållskostnaderna 

som en tillgång och skriva av dem. Eftersom att underhållskostnaderna aktiveras som 

tillgång i fastigheterna ökar värdet på fastigheten samtidigt som avskrivningarna ökar 

(Stárová & Čermáková, 2010). 

Enligt Hudečková & Skálová (2010) är komponentavskrivningar den metod som bidrar till 

att redovisningen ger intressenterna en mer rättvis bild. Eftersom att det inte finns några 

kriterier som bör följas blir det lättare för företag med särskilda behov att tillämpa 

komponentavskrivning. Detta gör att varje specifikt bolag kan rapportera sina 

anläggningstillgångar efter sitt behov oavsett bransch eller storlek. Till följd av detta har 

varje bolag större möjlighet att redovisa sina anläggningstillgångar så att det ger en mer 

rättvis bild av bolaget. Komponenter ska delas in i en post där en definition av sin 

utmärkelse ges. Med utmärkelse menas huruvida komponenten är betydande i förhållande 

till vad bolaget definierar som betydande. Detta kan variera beroende på tillgångens 

livslängd och nyttjandeperiod (Hudečková & Skálová, 2010).  

3.1.3 Tillkommande utgifter 
Med tillkommande utgifter menas utgifter som ett företag innehar på aktuella tillgångar. En 

sådan utgift kan antingen redovisas som en kostnad respektive aktiveras som en tillgång. 

Det som avgör om det första eller andra sättet är passande är bland annat om dessa utgifter i 

framtiden förväntas ge ekonomiska fördelar för bolaget. När ett företag ska redovisa sina 

tillkommande utgifter uppstår ofta svårigheter i redovisningen. Med detta menas att man 

ofta har svårt att dra gränsen mellan vad som anses vara en tillgång respektive kostnad.  
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I Price Waterhouse Cooper’s (hädanefter kallad PwC) handbok ”K3 I praktiken” visas en 

modell (se figur 3 nedan). De rutor som är gråa avser regler i K3 17.5 och de vitmarkerade 

rutorna är från PwC’s enskilda bedömningar vad gäller redovisning som är lämplig (PwC, 

2013). Komponenter som inte är betydande särredovisas i ”övrig post” (SABO, 2012). När 

dessa komponenter byts ut ska det återstående värdet på komponenten som är oavskrivet 

utrangeras. De utgifter som den nya komponenten medför aktiveras därefter som en ny 

tillgång. Skillnaden är däremot att när en ny komponent anskaffas har den inget restvärde, 

vilket innebär att den inte behöver utrangeras utan den aktiveras direkt som en tillgång. 

Detta till följd av att den komponenten inte har något restvärde som behöver utrangeras. 

Vanligtvis när ett företag anskaffar en ny komponent aktiveras den som en tillgång, dock 

endast om den förväntas ge företaget framtida ekonomiska fördelar. Om den inte skulle 

förväntas ge framtida ekonomiska fördelar skulle den inte vara betydande för företaget 

(PwC, 2013). SABO definierar framtiden som efterföljande räkenskapsår.  

 

 

Figur 3, tillkommande utgifter vid utbyte av komponenter (PwC, 2013). 
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Oftast är det tillgångar med en nyttjandeperiod kortare än tre år eller byten av mindre 

betydelse som kostandsförs direkt. Bygger man exempelvis ett helt nytt tak anses detta som 

en väsentlig kostnad vilket tillgångförs direkt. Skulle det senare läcka i taket och det måste 

repareras är detta inte lika väsentligt och måste kostnadsföras direkt. Tillgångar med större 

betydelse till exempel ett trapphus aktiveras direkt som tillgång och den skrivs av från och 

med anskaffandet (SABO, 2012). PwC nämner i sin handbok ”Det svåra kan vara att 

bedöma om en åtgärd är rent underhåll eller om det är en värdehöjande åtgärd”. Detta 

innebär att det kan uppfattas som krångligt att avgöra vad som skall anses vara reparationer 

respektive värdehöjande åtgärd (PwC 2013, s. 550). Detta kan förklaras med följande 

exempel: 

Ett gammalt bibliotek som behöver rustas upp skall inom kort renoveras. Under 

renoveringens gång bestämmer man sig för att ändra hela konceptet för att få lokalen att se 

mer modern ut. Den del av renoveringen som avser det nya stilfulla och moderna hamnar 

under kategorin värdehöjande åtgärder. Det resterande av renoveringen vilket avser 

behövande åtgärder som inte har det lilla extra kostnadsförs direkt.  

3.2 Rättvisande bild 
Författarna Alexander och Jermakowicsz (2006) menar att syftet med den finansiella 

rapporteringen är att ge intressenterna en inblick i hur det går för själva företaget utan att 

informationen ska vara missvisande. Med ”true and fair view” som författarna nämner 

menas att man mäter ett företags situation genom att mäta det verkliga värdet av tillgångar 

och skulder. Syftet är vidare att den finansiella rapporten är subjektiv, att man är 

intersubjektiv som revisor. Detta leder till att redovisningsinformationen kommer att kunna 

presenteras och tolkas av människor på deras enskilda sätt. Eftersom att alla människor är 

olika och tolkar saker på olika sätt kan en rättvisande bild tolkas på olika sätt. Syftet med 

att inte tänka subjektivt är att alla tänker olika och uppfattar rättvisande bild på olika sätt 

(Alexander & Jermakowicsz, 2006). De delar som upprättas och som ska ge en rättvis bild 

är balansräkningen, resultaträkningen och noterna (FAR akademi, 2013). Årsbokslutet ska 

ge en rättvis bild av bolagets finansiella ställning samt tillgångar, skulder och resultat (Van, 

1997). Vid behov kan komplettering med tilläggsupplysningar också ske (FAR akademi, 

2013).  
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Om tillämpningen av direktiven som anges gällande kontoplanerna inte leder till en 

rättvisande bild är bolagen tvungna att avvika från direktivet för att uppnå det. Om reglerna 

inte är tillräckliga för att återspegla en rättvisande bild ska information ges till bolagen 

(Van, 1997). Avviker bolagen från råd eller rekommendationer ska skälen till detta tas med 

som upplysning i årsredovisningen. 

 

Det är inte tillåtet att avstå från rekommendationer endast för att uppnå en rättvisande bild 

utan det skall finnas skäl till det. Komponentmetoden implementerades bland annat för att 

ge intressenterna en mer rättvis bild av själva företaget. För att få en mer rättvis bild av de 

materiella anläggningstillgångarna delas de upp i komponenter. Komponenterna delas upp 

eftersom att de skiljer sig åt i nyttjandeperioder och då uppdelning sker ger detta 

intressenterna en bättre bild. Balansräkningen är en viktig del av årsredovisningen och 

komponentmetoden har medfört att avskrivningarna har påverkats. Metoden har medfört att 

ett mer rättvist resultat av bolagets materiella tillgångar redovisas (FAR akademi, 2013). 
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3.3 Implementerings teori 
Implementeringsteorin delas in i två olika perspektiv. Top-down respektive bottom-up 

perspektivet. I artikeln ”Top-Down and Bottom-up Approaches to Implementation 

Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis” nämner författaren Paul Sabatier 

(1986) de två olika perspektivens kännetecken. Skillnaden mellan top-down och bottom-up 

perspektiven presenteras i figuren nedan.  

 

Figur 4, ”Comparison between top-down and bottom-up approaches” (Sabatier, 1986). 

Enligt Sabatier är de väsentliga aspekterna i top-down att det hela inleds i ”toppen” av 

hierarkin, det vill säga politiken. Ett beslut tas oftast av staten med mål att förslaget ska 

implementeras i praktiken. BFN är i detta fall det som befinner sig högst upp i hierarkin då 

de ligger bakom införandet av K3 som huvudregelverk (PwC, 2013). Komponentmetoden 

implementerades år 2014 till följd av att den ställdes som ett krav föregående år. Sabatier 

(1986) menar att det som däremot kännetecknar bottom-up perspektivet är istället de som 

tillämpar de lagar regler som beslutsfattare stiftar, exempelvis de berörda bolagen som från 

och med 2014 ska skriva av sina tillgångar i enlighet med komponentmetoden (FAR, 

2015).  
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K3 blev huvudregelverket år 2012 och i och med införandet av detta regelverk blev det 

tvingande för bolagen som redovisar enligt K3 att tillämpa komponentavskrivning. En ny 

regel har införts av BFN och måste genomföras i praktiken genom att bolag från och med 

räkenskapsåret 2014 skriver av sina tillgångar enligt komponentmetoden (PwC, 2013).  

Top down perspektivet kännetecknas enligt Sannerstedt (2003) av att individer högt 

uppsatta i hierarkin inför ett förslag som senare blir en regel som måste implementeras i 

praktiken. Likaså komponentmetoden där denna avskrivningsmetod från och med 2014 

börjat tillämpats i samtliga bolag som redovisar enligt K3 (FAR, 2015). 

Bottom-up perspektivet grundades genom att kritik riktades mot top-down synsättet. 

Kritiken låg till grund för att det ställdes alltför mycket fokus på hierarkin. Kritikerna 

menade att de aktörer och nyckelpersoner som var högt uppsatta i hierarkinivån sågs som 

ett slags hinder i implementeringsprocessen. I bottom-up synsättet utgår individen från det 

som man själv anser vara ett problem i praktiken (Sabatier, 1986). Berörda fastighetsbolag 

ansåg att det i praktiken skulle uppstå problem i samband med övergången till 

komponentavskrivning. Bolagen var kritiska då det inte fanns en tydlig vägledning i hur 

exempelvis komponenter ska bedömas som betydande eller inte (SABO 2012). 

Komponentmetoden implementerades i syfte att ge annan bild av ett bolags tillgångar och 

dess nyttjandeperiod. Då komponenter har olika nyttjandeperioder ska tillgången delas upp 

på dessa som utgör en väsentlig del av tillgångens anskaffningsvärde. Trots att 

komponentmetoden enligt tidigare forskning skall ge en rättvisande bild och bättre 

jämförbarhet riktades kritik mot implementeringen (FAR akademi, 2013). Enligt Amir och 

Ziv (1997) medför en implementering av en ny redovisningsstandard krav på att 

information samlas in och presenteras av organisationen. En ny implementering påverkar 

berörda bolag på så sätt att rutiner för redovisningen ändras. Detta har medfört att bolagen 

ställt sig kritiska då de anser att kostnader överstiger nyttan då komponentavskrivning 

används, vilket anses vara ett problem i praktiken. 
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3.4 Normativ Redovisningsteori 
Redovisningsteori handlar om grunden till definitioner, information och hur personer som 

arbetar med redovisning ska gå tillväga i olika situationer. Det rör sig kring antaganden, 

definitioner samt de olika principerna som finns inom finansiell rapportering. 

Redovisningen är ett tillvägagångssätt att visa hur det går för ett företag (Frostenson, 2015). 

En teori som spelar viktig roll i redovisningen är normativ redovisningsteori. Till skillnad 

från deskriptiv teori som är beskrivande är normativ teori föreskrivande det vill säga denna 

teori förklarar hur något bör vara. Med normativ teori generaliseras det som kan uppfattas 

vara värdefullt i ett specifikt sammanhang. Normgivare utför antaganden som anses vara 

grundläggande i sammanhanget och ger därefter passande rekommendationer om vad som 

ska göras (Artsberg, 2005). BFN kom ut med K3 och de bolag som väljer att redovisa 

enligt detta regelverk måste skriva av sina tillgångar enligt komponentmetoden (PwC, 

2013). I samband med att rekommendationer ges, anbefaller normgivare principer och 

normer som stöd för tillvägagångsättet i hur dessa rekommendationer ska uppnås. Till 

exempel SABO:s vägledning för indelning av komponenter som bolag kan använda sig av 

vid tillämpning av komponentavskrivning. Denna teori rymmer inte endast hur något bör 

vara utan ibland ges även uppfattningar om hur vissa saker fungerar (Frostenson, 2015).  

Syftet med normativ är alltså att visa och vägleda för hur bolagen på så sätt ska uppnå vissa 

mål i redovisningen. Normgivare ställer explicita krav på tillämpning av 

komponentmetoden för att den anses ge en mer rättvisande bild av företaget (Nilsson, 

2012). I artikeln ”A Framework for Discussing Normative Theories of Business Ethics” 

förklarar Bishop normativ teori som en form av etik i redovisningen. Han menar att normer 

och värderingar som normgivare ger ska vara vägledande eftersom att företag inte är 

tillåtna att på egen hand bestämma hur saker och ting bör gå tillväga i verksamheten 

(Bishop, 2000). 

Normativ redovisningsteori menar att normgivare ger rekommendationer och riktlinjer som 

visar hur redovisningen bör gå till. Normgivarna ger även principer som stöd för de olika 

tillvägagångsätten för att på bästa sätt vägleda företag i hur de ska följa 

rekommendationerna.  
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Komponentmetoden implementerades av normgivare för att avskrivningar på materiella 

anläggningstillgångar på bättre sätt ska avspegla tillgångens nyttjandeperiod. Normativ 

redovisningsteori kan kopplas till komponentmetoden genom att bolagen vill uppnå en mer 

rättvis bild av sina materiella anläggningstillgångar. Detta genom att ge ut 

rekommendationer och förslag på avskrivningsmetoder som ger en klarare bild av hur länge 

företaget planerar att utnyttja tillgången.  

Redovisningsteorier bidrar med att ge oss en bättre förståelse till hur och varför olika 

fenomen hänger ihop. Bonner, Clor-Proell & Koonce (2014) menar att då komponenter och 

dess avskrivningsplan redovisas separat blir detta en tydligare bild för intressenter. 

Forskarna menar på att en så kallad uppdelad redovisning presenterar en transparent bild 

vilket påverkar exempelvis investerarnas bedömningar (Bonner, Clor-Proell & Koonce, 

2014).  

3.5 Principbaserat regelverk 
Redovisning med principbaserade inslag ger intressenterna en klarare bild av hur det går för 

företaget och vad som sker löpande i verksamheten. Komponentmetoden anses ge en mer 

rättvisande bild enligt normgivare eftersom att när tillgångar delas upp i komponenter ger 

det en klarare bild av tillgångarna (FAR akademi, 2013). Till skillnad från det 

regelbaserade K2 grundar sig regelverket med principbaserade inslag på händelser från 

verkligheten. Detta innebär att bolag har större utrymme för att göra egna bedömningar i 

olika situationer (Marton, 2015). 

Komponentmetoden kan kopplas till regelverket med principbaserade inslag genom att 

vägledningen lämnar utrymme för bedömningar eftersom att det inte har riktlinjer som 

redogör för exakt hur komponentindelningen ska gå till (Grönlund, Tagesson & Öhman, 

2008). Företaget bestämmer själv vad som är en betydande komponent och hur lång 

nyttjandeperioden för en tillgång förväntas vara. Företaget gör egna bedömningar även när 

det gäller tillkommande utgifter, företaget bestämmer om det ska kostnadsföras som en 

reparation direkt eller om det ska aktiveras som tillgång (PwC, 2013). Om ett bolag lägger 

om taket på grund av att det läcker bedömer bolaget själv om detta ska kostnadsföras eller 

aktiveras som tillgång.  
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Det finns inte tillräckligt med vägledning för komponentavskrivning som visar var 

gränsdragningen går och det är då lämpligt att själv bedöma var gränsen ska dras. Eftersom 

att man i K3 inte utgår från självklara regler som i K2, ställs högre krav på hur 

redovisningen ska utformas. Detta i syfte att ge intressenterna en så rättvisande bild som 

möjligt av företaget (Broberg, 2010).  

3.6 Materiella anläggningstillgångar 
En materiell anläggningstillgång definieras som en resurs vilket ett företag har i sin kontroll 

och förväntas ge framtida ekonomiska fördelar till företaget (BFNAR, 2012:1). Materiella 

anläggningstillgångar kan exemplifieras med byggnader, mark, skog, inventarier, maskiner 

med flera. En anläggningstillgång enligt ÅRL är beräknad att innehas i verksamheten under 

minst ett år. Med stadigvarande bruk menas dock att tillgången ska förbrukas längre än tre 

år. Materiella anläggningstillgångar definieras som ”fysiska tillgångar som innehas för 

produktion eller distribution av varor eller tjänster” och ”som även förväntas användas 

under mer än en period” (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2013 s. 79-81). 

Varje period räknas som ett räkenskapsår vilket innebär att varje tillgång måste redovisas i 

balansräkningen oberoende om tillgången förväntas förbrukas i två år eller inte. 

Upplysningskraven för anskaffandet av tillgången bör även vara tillförlitliga för att man ska 

kunna förstå om tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar för företaget 

(Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2013). Precis som komponentmetoden aktiveras byte av 

komponent endast om bolaget bedömer att denna kommer att generera framtida 

ekonomiska fördelar. ÅRL (SFS 1995:1554) anger ett antal poster under rubriken 

”materiella anläggningstillgångar”.  

De bolag som tillämpar K3 är således skyldiga att följa reglerna som anges i ÅRL och 

följaktligen måste dessa poster anges i balansräkningen (Drefeldt & Törning, 2013). ÅRL 

definierar materiella anläggningstillgångar nedan: 

1. Byggnader och mark 

2. Maskiner och andra tekniska anläggningar 

3. Inventarier, verktyg och installationer 

4. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 
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Bolag som redovisar enligt K3 måste använda sig av dessa punkter i redovisningen men det 

finns en möjlighet att göra ytterligare uppdelningar om så önskas (Drefeldt & Törning, 

2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

4. Empiri 
I detta kapitel presenteras den empirin som samlats in för studien. Här presenteras data 

från bolagens årsredovisningar.  

 

4.1 Insamling av data 
Tabellen nedan avser kommunala fastighetsbolag som ingår i studien. Samtliga bolag har 

övergått till komponentmetoden och har inte tidigare tillämpat denna avskrivningsmetod. 

Siffror visar 2013 års jämförelsetal i avskrivningar efter tillämpning och 2013 års 

avskrivningar före övergången till komponentmetoden. Empirin presenteras nedan i tabell 

3. Förändring av avskrivningar presenteras i procent i kolumn 4 och rankning av absolut 

procentuell skillnad har presenteras i kolumn 6.  

De bolag som har oförändrade avskrivningar har rankats som noll med hänsyn till t-testet. 

Falköpingsbostäder AB var det enda avvikande bolaget som hade en minskning i 

avskrivningarna varför rankningen sker i en separat kolumn. På så sätt kan rankning av 

ökning respektive minskning separeras och kritiska värdet för studien kan räknas ut. 

Tabell 3, värden och rankningar utifrån Wilcoxon parat t-test. 

Bolagets namn Efter 
övergång 
(tkr) 

Före 
övergång 
(tkr) 

Skillnad i 
avskrivni
ngar (%) 

Absolut 
skillnad 
(%) 

R+   R- 

Bankerydshem AB 3 998 3 998  0  *  

LysekilsBostäder AB 13 469 13 469 0  *  

Nordanstigs Bostäder AB 3 710 3 710 0  *  

Nybro Bostadsaktiebolag 15 756 15 756 0 *  

Nynäshamnsbostäder AB 20 621 20 621 0 *  

Witalabostäder AB 7 294 7 294 0 *  

Visingsö-Bostäder AB 11 754 11 754   0 *  

Telge Bostäder AB  94 468 93 403 1,1 1,1 1 

Alfta-Edsbyns Fastighets 

AB 

8 630 8 520 1,3 1,3 2 
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Falköpings 

hyresbostäder AB 

14 611 14 888 - 1,9 1,9           3         

Strängnäs Bostads AB 13 660 13 321 2,5 2,5 4 

Ramunderstaden AB 9 507 9 230 2,9 2,9 5 

Båstadhem AB 11 362 10 953 3,6 3,6 6 

Gnesta hem AB 7 201 6 919 3,9 3,9 7 

Kristianstadsbyggen AB 87 866 84 288 4,1 4,1 8 

Laholmshem AB 16 953 16 190 4,5 4,5 9 

Vidingehem AB 44 457 42 351 4,7 4,7 10 

Väsbyhem AB 51 604 49 134 4,8 4,8 11 

Kalmarhem AB 44 289 41 610 6 6 12 

Upplands-Brohus AB 20 964 19 505 7 7 13 

Leksandsbostäder AB 10 502 9 712 7,5 7,5 14 

Finnvedsbostäder AB 22 483 20 686 8 8 15 

Håbohus AB 22 883 20 951  8,4 8,4 16 

Tyresö Bostäder AB 36 532 33 409 8,5 8,5 17 

Habo bostäder AB 4 437 4 023 9,3 9,3 18 

Lindesbergsbostäder AB 19 269 17 366  9,9 9,9 19 

Enköpings 

Hyresbostäder AB 

32 341 29 051 10,2 10,2 20 

Trelleborgshem AB 26 567 23 051 13,2 13,2 21 

Kirunabostäder AB 15 944 13 798 13,5 13,5 22 

Bostads AB Vätterhem 73 598 63 641 13,5 13,5 23 

Mörbylånga Bostads AB 8 408 7 191 14,5 14,5 24 

Eksjöbostäder AB 9 563 8 168 14,6 14,6 25 

Telge Hovsjö AB 16 330 13 889 14,9 14,9 26 

Hässlehem AB 15 452 13 017 15,8 15,8 27 

AllboHus Fastighets AB 28 454 23 864 16,1 16,1 28 

Skurupshem AB 6 636 5 460 17,7 17,7 29 

Kumla bostäder AB 22 579 17 977 20,4 20,4 30 

Göingehem AB 9 128  7 222 20,9 20,9 31 
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Simrishamns Bostäder 

AB 

18 733 14 743 21,3 21,3 32 

Mariehus fastigheter AB 11 380 8 778 22,9 22,9 33 

Ljungbybostäder AB 9 989 7 618 23,7 23,7 34 

SigtunaHem AB 68 758 51 907 24,5 24,5 35 

Ronnebyhus AB 29 396 21 861 25,6 25,6 36 

Roslagsbostäder AB 20 670 15 025 27,3 27,3 37 

Salabostäder AB 18 390 13 246 28 28 38 

Tierpsbyggen AB 18 025 12 947 28,2 28,2 39 

Bergs hyreshus AB 13 631 9 546 30 30 40 

Haninge bostäder AB 25 511 16 998 33,4 33,4 41 

Säfflebostäder AB 5 643 3 323 41,1 41,1 42 

Landskronahem AB 

 

55 513 30 108 45,8 

 

45,8 

 

43 

943    3 

 

4.2 Wilcoxon signed-rank test for dependent populations 
Av alla bolag var det bara Falköpings hyresbostäder AB som uppvisade en negativ 

förändring efter införande av komponentmetoden. 7 bolag hade oförändrade avskrivningar. 

Eftersom att avskrivningarna inte är normalfördelade har vi testat skillnad i avskrivningar 

före och efter införande av komponentmetoden med ett parat Wilcoxon test. Eftersom 7 var 

oförändrade görs testet på 43 observationer. Summan av det första rankningsvärdet för alla 

bolag med positiv förändring är 943 och rankningssumman för de med negativ förändring 

är 3. Vårt kritiska värde blir då den summan som visar sig vara den lägsta. I det här fallet 

blir det kritiska uträknade värdet 3. Y-axeln avser avskrivningar i miljoner kronor.  

∑
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Figur 5, medianvärde i bolagens avskrivningar på byggnader före och efter 

implementering av komponentmetoden (Egen). 

Lådogrammet illustrerar skillnaden i medianen före och efter införande av 

komponentmetoden. Lådan åt vänster avser före komponentmetoden och visar att medianen 

är lägre än vad lådan till höger visar. Detta visar att det finns bolag som till exempel 

Kristianstadsbyggen AB. har betydligt högre avskrivningar och dessa värden hamnar 

utanför ”lådan”. Eftersom att avskrivningarna inte var normalfördelade bör författarna inte 

testa skillnader mellan medelvärden. Testet visar att det är signifikant högre avskrivningar 

efter införande av komponentmetoden ( , parat Wilcoxon test).  

 
 

 

 
 
 

p < 0,001
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Tabell 4, Wilcoxon Signed-Ranks Table (Zaiontz, 2013)  
 

 

 Innebär att det är en skillnad i avskrivningarna. Vi använder oss av tabellen ovan 

och kolumnen som avser alfa 0,001. Vårt kritiska värde för 43 observationer och 

signifikansen alfa 0,001 blir då 207. Efter att ha utfört testet kan vi nu se att vårt kritiska 

värde 3 är mindre än kritiska tabellvärdet som är 207.  

 

p < 0,001
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4.3 Rörelseresultat 
I samband med införandet av komponentavskrivning förändras inte enbart avskrivningar på 

byggnader utan även rörelseresultatet förändras. Detta kan författarna se genom att 

analysera 2013 årsredovisning och 2013 års jämförelsetal i 2014 årsredovisning. Figur 7 

nedan visar bland annat att underhållskostnaderna har ökat men också övriga 

fastighetskostnader. I diagrammet nedan illustreras antalet bolag vars rörelseresultat 

minskat respektive ökat men även de som inte hade någon förändring. Totalt 50 bolag 

undersöktes. Y-axeln visar antalet bolag. 27 av bolagen hade en ökning i rörelseresultatet, 

21 av bolagen hade en minskning och 2 bolag hade ett oförändrat rörelseresultat.  

 

 

Figur 6, förändring på rörelseresultatet sedan övergången till komponentmetoden 
(Egen). 
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Figur 7, De bolag som har ett ökat rörelseresultat sedan övergången till 
komponentavskrivning (Egen). 

 

Vid granskning av årsredovisningarna kom författarna fram till att vissa av bolagen hade 

förändringar i fler än en post. Exempelvis ett bolag hade ökat rörelseresultat hade både 

minskade drift- och reparationskostnader medan ett annat bolag hade minskade 

underhållskostnader men där avskrivningarna hade ökat. Vid närmare granskning kunde 

man se att det är andra faktorer än förändring på avskrivningar som påverkat bolagens 

rörelseresultat. 5 stycken av de bolag som hade ett ökat rörelseresultat hade minskade 

driftkostnader. 13 stycken hade minskade underhållskostnader, 3 stycken hade minskade 

reparationskostnader, 5 stycken hade ökade avskrivningar, ett bolag hade ökade 

hyresintäkter och 7 stycken av bolagen som hade ökat rörelseresultat hade minskade 

externa kostnader.  
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Figur 8, en illustration av de bolag som istället hade ett minskat rörelseresultat sedan 

övergången till komponentmetoden (Egen). 

 

Ett bolag kunde hamna i flera kategorier ovan då man hade flera poster som förändrats. 

Exempelvis hade ett bolag minskade driftkostnader, ökade underhållskostnader och ökade 

avskrivningar medan ett annat bolag endast hade en post som förändrats och det var ökade 

avskrivningar. 3 stycken av de undersökta bolagen som hade ett minskat rörelseresultat 

hade minskade driftkostnader. Ett bolag hade minskade underhållskostnader, 6 stycken av 

bolagen en minskning i reparationskostnader, 3 stycken hade ökade driftkostnader, 18 

stycken hade ökade avskrivningar och 2 bolag hade ökade underhållskostnader. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras den empiri som samlats in och resultatet författarna fått fram. 

Här analyseras även huruvida teorier som använts kopplats till det resultat som studien 

medfört.  

5.1 Analys av empiri 
Genom empirin kan författarna se att det finns en skillnad i avskrivningarna sedan 

införandet av komponentmetoden. Wilcoxon signed-rank test for dependent populations 

(Lind, Marchal & Wathen, 2015) visade att det är en tydlig skillnad då kritiska värdet 3 är 

lägre än kritiska tabellvärdet 207. 7 av bolagen som ingick i Wilcoxon t-testet hade 

oförändrade avskrivningar före och efter övergången. Detta kan bero på att det är endast 

merarbete som ökat i samband med övergången och inte avskrivningsplanen i sig. Då nya 

rutiner och standarder implementeras påverkas bland annat det administrativa arbetet. Amir 

och Ziv (1997) menar att när en ny redovisningsstandard implementeras påverkas bolag då 

förändringar i redovisningen uppstår och merarbetet ökar. 42 observationer hade ökade 

avskrivningar och detta kan bero på att bolagen efter implementeringen måste dela in sina 

materiella anläggningstillgångar i betydande komponenter. Vid indelning av komponenter 

ska dessa ha en egen avskrivningsplan och på så sätt ökar avskrivningarna (PwC, 2013). En 

annan påverkande faktor är när bolagen definierar komponenten som betydande eller inte 

och detta påverkas av bolagets egna bedömningar (Drefeldt & Törning, 2013). Då bolagen 

skiljde sig åt i storleken omvandlades förändringen i avskrivningar till procent för att 

storleken inte skulle påverka skillnaden.  

Författarna har analyserat de berörda företagens rörelseresultat och med hjälp av 

årsredovisningarna går det att se att resultatpåverkan skiljer sig från företag till företag. 

Vissa företags resultat har minskat medan andra företag har ett oförändrat/ökat resultat. 

Eftersom att majoriteten av bolagen har ett förändrat resultat indikerar detta på att 

komponentmetoden ger en mer rättvis bild av redovisningen (FAR akademi, 2013). 

Normativ redovisningsteori förklarar hur redovisningen bör gå till, genom att lösningar och 

förslag för redovisningsproblem presenteras. I och med övergången till komponentmetoden 

tillkommer även utgifter.  
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Dessa tillkommande utgifter uppstår antingen när bolaget byter ut en komponent eller utför 

en reparation. Vid införande av ny komponent som kommer att tillföra bolaget framtida 

ekonomiska fördelar aktiveras utgiften som tillgång. Om tillgången däremot inte ger 

bolaget framtida ekonomiska fördelar kostnadsförs den direkt (PwC, 2013). Här kan 

författarna dra paralleller till rörelseresultatet där reparationskostnader har ökat eller 

minskat. När det gäller tillkommande utgifter avgör det om man väljer att kostnadsföra 

utgiften eller redovisa det som en tillgång. Detta beslut avgör om resultatet kommer att öka 

eller minska. Underhållskostnaderna kan variera, då det kan handla om att åtgärda något 

litet i en fastighet eller något större och detta leder till att cheferna får bestämma om det kan 

skrivas av på lång sikt eller om det är bäst att kostandsföra detta direkt. Det är på så sätt 

viktigt att tänka både kort- och långsiktigt kring klassificering av tillgångar (Department of 

Housing and Public Works, 2004). Resultatpåverkan skiljer sig mellan bolagen eftersom att 

det beror på vad de har valt att kostnadsföra eller aktivera som tillgång. Detta påverkar 

således storleken på avskrivningarna då mängden tillgångar skiljer sig åt från bolag till 

bolag. Ju fler tillgångar desto fler komponenter är det som ska skrivas och ju större 

avskrivningar desto större påverkan på resultatet (Stárová & Čermáková, 2010). 

 

I komponentavskrivning och vid redovisning enligt det principbaserade regelverket finns 

det möjlighet för bolag att göra egna bedömningar vilket gör att resultatpåverkan skiljer sig 

åt (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2008). Exempelvis finns det inte tydliga riktlinjer och 

gränsdragningar vad gäller tillkommande utgifter. På så sätt kan bolag själva bedöma om 

det ska kostnadsföras direkt då de lagt om taket som tidigare läckt. Väljer bolagen att 

bedöma reparationen som värdehöjande aktiveras den som en tillgång vilket gör att 

resultatet ökar. Om bolaget däremot bedömer byte av tak som något som inte är 

värdehöjande kostnadsförs detta direkt vilket gör att kostnader ökar och resultatet minskar. 

Det fanns olika faktorer bakom de bolag som hade ett ökat rörelseresultat. Bland annat var 

det 5 av bolagen med ökat resultat som hade minskade driftkostnader medan till exempel 

13 stycken hade minskade underhållskostnader vilket kan bero på att dessa bolag valt att 

aktivera utgiften vid utbyte av komponent som en tillgång.  
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Det beror på att bolagen har bedömt att komponenten kommer att generera framtida 

ekonomiska fördelar (PwC, 2013). 3 bolag vars resultat ökat hade minskade 

reparationskostnader. 5 av de bolag som hade ett ökat rörelseresultat hade ökade 

avskrivningar. Det finns andra faktorer som har en påverkande effekt på resultatet. 

Exempelvis kan det vara så att hyresintäkter och övriga förvaltningsintäkter som redovisas i 

resultaträkningen har förändrats och detta medför att rörelseresultatet förändras. Även 

personalkostnader redovisas i resultaträkningen och i de fall där mer personal anställs blir 

det en ökad kostnad för verksamheten vilket påverkar resultatet (BFN, 2016b). 

Ett bolag hade ökade hyresintäkter och 7 av bolagen som hade ökat rörelseresultat hade 

minskade externa kostnader. Bolagen vars rörelseresultat hade minskat hade andra 

kostnader som i samband med minskningen hade ökat. Av 21 bolag var det 18 stycken vars 

avskrivningar ökat vilket innebär att införandet av komponentavskrivning främst haft effekt 

på avskrivningarna. Då avskrivningarna ökat har resultatet minskat. Dock var det även 

andra kostnader som ökade, som driftkostnader och även underhållskostnader. Att 

rörelseresultatet minskade i vissa bolag innebär inte i alla fall att samtliga resterande 

kostnader ökat. Då exempelvis 3 bolag hade minskade driftkostnader men samtidigt ökade 

avskrivningar ledde detta till att rörelseresultatet minskat. När en ny teknik utvecklas kan 

detta påverka driftkostnader då bolaget använder sig av den nya tekniken. Det kan också 

vara så att nytt material används. En ny teknik kan exempelvis minska energiförbrukningen 

vilket i sin tur påverkar driftkostnaderna (Department of Housing and Public Works, 2004). 

Implementeringen av komponentavskrivning ska ge en jämnare resultatpåverkan enligt 

Stárová och Čermáková (2010) och en mer rättvis bild enligt Hudečková & Skálová (2010). 

Genom att avskrivningarna har ökat i 42 av bolagen efter införande av komponentmetoden 

innebär det att avskrivningarna inte visade en rättvisande bild av bolagets tillgångar 

eftersom att tillgången tidigare skrevs av i sin helhet. Normgivare har infört en ny regel 

som menar att i och med att bolag väljer att tillämpa K3 har de som skyldighet att redovisa 

enligt komponentavskrivning. Efter att förslaget implementerats, realiserats och införts i 

praktiken från och med räkenskapsåret 2014 har detta medfört skillnader i avskrivningar 

och förändringar i bolagens rörelseresultat. Då bolag i samband med övergången delar upp 

varje tillgång i komponenter ger detta en mer rättvis bild av bolagets avskrivningar.  
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Då det finns en skillnad i avskrivningarna påverkas bolagens årsredovisning av detta. En 

rättvisande bild innebär att dels balansräkningen ska ge intressenter en rättvis bild av 

bolaget. I och med att det finns en skillnad i avskrivningarna kommer en fortsättning av 

tillämpning av metoden att ge en mer rättvis bild av bolaget i framtiden. Denna metod 

implementerades av normgivare i syfte att redovisningen ska ge en mer korrekt bild av 

bolagets komponenter och dess nyttjandeperiod (Hudečková & Skálová 2010). 

5.2 Diskussion 
År 2012 infördes K3 som huvudregelverk och i samband med detta blev fastighetsbolag 

skyldiga att använda sig av komponentavskrivning vid avskrivning på sina materiella 

anläggningstillgångar. Komponentmetoden har tillhörande riktlinjer som företagen ska 

använda sig av vid indelning av betydande komponenter. Till exempel underhållskostnader 

kan aktiveras som tillgång i redovisningen och därmed skrivas av (PwC, 2013). 

Innan komponentmetoden blev tvingande har denna metod funnits som ett alternativ för 

företag att välja. De bolag som studien avgränsat sig till har dock inte tillämpat denna 

metod tidigare vilket innebär att dessa regler är nya för dem. Som nämnts tidigare i 

problemdiskussion har remissen kritiserats bland annat eftersom att de berörda anser att 

införande av komponentmetoden leder till ett merarbete och inte minst administrativ börda 

(SABO, 2010). Precis som Amir & Ziv (1997) menar att när en ny redovisningsstandard 

implementeras påverkas redovisningen då bland annat merarbete ökar.  När nya metoder 

införs måste bolag samla in och presentera ny information för organisationen eftersom att 

rutiner i redovisningen förändras. Komponentavskrivning har medfört kritik från berörda 

bolag dels för att det inte finns tillräckligt med vägledning och dels för att det inte finns 

regler kring hur bedömning av komponenter ske. Då metoden är ny blir bolagen tvungna att 

bland annat samla in tillräckligt med information och följa nya rekommendationer vilket 

kräver merarbete.  

Man kan argumentera för att det borde finnas tydligare riktlinjer och regler för hur 

företagen ska bedöma om en komponent är av betydande roll. De flesta företagen i Sverige 

som innehar materiella anläggningstillgångar i verksamheten använder sig av linjär 

avskrivningsplan, vilket innebär att man skriver av tillgången lika mycket varje år.  
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Innan bolag gick över till att skriva av tillgångar enligt komponentmetoden skrevs en 

tillgång av i sin helhet (Drefeldt & Törning, 2013). Detta ansåg normgivarna inte ge lika 

rättvis bild av bolagens tillgångar eftersom att en tillgång består av ett antal komponenter 

vars nyttjandeperiod är olika. På grund av detta skall tillgången delas upp i betydande 

komponenter och skrivas av i en enskild avskrivningsplan. Då den traditionella inte ansågs 

ge en rättvis bild av redovisningen implementerades komponentmetoden (Stárová & 

Čermáková, 2010). Som Bonner, Clor-Proell & Koonce (2014) nämner i sin artikel ger en 

uppdelad redovisning en mer transparent bild. Detta gynnar intressenter så som investerare 

då dessa intressenters bedömningar påverkas av hur redovisningen presenteras. Något som 

det uppstår diskussioner om är huruvida en reparation av en tillgång ska kostnadsföras eller 

aktiveras som tillgång. En diskussion uppstår även kring gränsdragningen i vad som anses 

vara värdehöjande reparation eller inte. Detta påvisar att det fortfarande inte finns tydliga 

riktlinjer som visar vad som ska bedömas som den tidigare nämnda reparationen eller inte 

(PwC, 2013). 

Eftersom att avskrivningar undersöks i denna studie är det mest lämpligt att granska 

årsredovisningar som består av fastställd data. Detta innebär att denna typ av data är 

tillförlitlig. Skulle studien istället applicera en kvalitativ forskningsmetod skulle viktiga 

personer i de berörda företagen intervjuas vilket endast skulle ge åsikter och synpunkter 

kring införandet av komponentmetoden. Det skulle inte ge ren data som visar hur det ligger 

till exakt och om avskrivningarna förändrats. Det man möjligtvis skulle vilja ha med i 

studien bortsett från årsredovisningarna är själva anläggningsregistret (Ekonomi-Info, 

2003). Ett anläggningsregister är något som inte finns tillgängligt offentligt för allmänheten 

och detta påverkar studien på så sätt att det inte är möjligt att studera hur tillgången exakt 

har delats in i komponenter. Det som skulle kunna analyseras utifrån anläggningsregistret 

är om det är en eller flera komponenter som har bidragit till att avskrivningarna har 

ökat/minskat/ingen förändring sedan övergången. En nackdel med införandet av 

komponentmetoden är gränsdragningen när det kommer till tillkommande utgifter. Det 

finns idag inga tydliga eller specifika riktlinjer som anger hur exakt något bör vara 

(Upphandlingsmyndigheten, 2015). Bolaget får själv göra sina egna bedömningar där de 

själva diskuterar om en tillgång kommer att ge framtida ekonomiska fördelar eller inte 

(PwC, 2013).  
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Som forskarna Stárová & Čermáková (2010) nämner i sin artikel att övergången till 

komponentmetoden påverkar avskrivningar kommer företagens resultat även att påverkas. 

Forskarna menar att man nu kan aktivera underhållskostnader och skriva av dem vilket ökar 

fastighetens värde. Det är flera faktorer i redovisningen som påverkar rörelseresultatet i ett 

bolag. Avskrivningar är en post som påverkar resultatet men även andra poster så som 

hyresintäkter, personalkostnader och förvaltningsintäkter. Då det inte enbart är 

avskrivningar som har en påverkande effekt på rörelseresultatet kan det vara andra poster 

som varit orsaken till att rörelseresultatet ökat eller minskat i de undersökta bolagen (BFN, 

2016b). 

Vissa av de undersökta bolagen hade avskrivningar på cirka 94 miljoner medan andra bolag 

hade avskrivningar på 1 miljon. När bolagen valdes ut till undersökningen togs inte hänsyn 

till företagets storlek. Författarna valde kommunala fastighetsbolag som uppfyllde kraven. 

Eftersom att värdena i avskrivningarna skiljde sig åt markant var det inte möjligt att utgå 

från medelvärdet utan författarna utgick från medianvärdet istället (Gunnarsson, 2010). När 

samtliga 50 bolag valdes ut upptäcktes att ett av bolagen som hade en minskning i 

avskrivningarna. Det innebär att efter införandet av komponentmetoden hade 

avskrivningarna sjunkit i jämförelse med resterande bolag. 7 bolag hade ingen förändring i 

avskrivningarna efter övergången till komponentmetoden. Ett bolag hade en negativ 

förändring och resterande 42 bolag hade en positiv förändring.  

Skillnader upptäcktes under tiden då empirin samlades in och tabellen ställdes upp. Det 

visade sig att avskrivningarna skiljde sig åt. Redan vid insamling av data syntes det tydligt 

att det fanns en skillnad i de utvalda bolagen. Det var dock inte möjligt att dra en slutsats så 

tidigt i undersökningen varför det statistiska testet ”Wilcoxon signed-rank test for 

dependent populations” användes i syfte att stärka den preliminära slutsatsen i att det finns 

en skillnad. Skillnaden var dock inte endast i avskrivningar på byggnader utan det som 

även skiljde sig åt i årsredovisningarna var bland annat underhållskostnaderna. Dessa har 

bolagen aktiverat som tillgångar, dock endast de tillgångar som förväntas ge ekonomiska 

framtida fördelar för bolaget. Då komponentmetoden tillämpas uppstår dessa 

underhållskostnader vilket gör att tillgångar aktiveras vilket har medfört ökningar i 

rörelseresultatet.  
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6. Slutsats 
Efter att ha granskat årsredovisningar i kommunala fastighetsbolag kan slutsatsen dras att 

avskrivning på byggnader har förändrats. Det har dels varit ökning i avskrivningar och dels 

har det varit minskning. Av de 50 bolagen som granskats var det endast ett bolag vars 

avskrivningar minskat efter att bolaget övergått till att tillämpa komponentmetoden. 7 av de 

50 bolagen som undersöktes hade en oförändrad avskrivningspost och i 42 av 50 bolag 

hade avskrivningarna ökat. Detta visar att det finns en skillnad i avskrivningarna sedan 

bolagen övergått till komponentavskrivning. För att kunna dra en slutsats utifrån empirin 

användes testet ”Wilcoxon signed-rank test for dependent populations” vilket även det 

testet påvisade samma resultat. En annan förändring i undersökta bolagen var att även 

rörelseresultatet förändrats i 2013 års jämförelsetal. Vid närmare granskning kunde 

författarna se att ett flertal av bolagen hade en förändring i bland annat underhålls- och 

reparationskostnader, driftkostnader och andra externa kostnader. 

En ny rekommendation betyder inte alltid att det har en negativ effekt i bolagen, detta 

påstående kan stärkas genom att författarna analyserat resultatpåverkan och detta har visat 

att företags rörelseresultat har ökat. Många var kritiska i början eftersom att de ansåg att det 

endast skulle medföra merarbete. Det har visat sig att resultatet i många av de undersökta 

bolagen har ökat vilket är positivt.  

6.1 Uppsatsens bidrag 
Studiens bidrag är att återspegla vilka effekter komponentavskrivning har medfört på 

framförallt resultatet i årsredovisningen. Studien kan vara intressant för framtida forskare 

som ska undersöka kring ämnet komponentavskrivning då det är möjligt att genom denna 

studie se hur bolagens avskrivningar påverkats i samband med övergången. Studiens 

teoretiska bidrag är bland annat att den visar att införandet av komponentmetoden har 

bidragit med en mer rättvis bild av bolagens tillgångar, komponenter och dess 

nyttjandeperiod. Stárová & Čermáková (2010) menar att resultatpåverkan blir jämnare när 

ett bolag övergått till komponentmetoden. Forskarna beskriver även skillnaden mellan den 

klassiska avskrivningen och komponentmetoden.  
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Vår studie bidrar till tidigare studier med en beskrivning över hur avskrivningar förändrats 

samt hur rörelseresultatet påverkats av att komponentmetoden implementerats. Författarna 

har jämfört faktiska tal med jämförelsetal i syfte att kunna undersöka eventuella 

förändringar i både avskrivningar och rörelseresultat.  

6.2 Förslag till vidare forskning 
I denna studie har endast kommunala fastighetsbolag undersökts och endast de bolag som 

räknat om jämförelsetalen enligt de nya reglerna har tagits med i undersökningen. En 

förändring i avskrivningar har skett då bolag övergått till att tillämpa 

komponentavskrivning men också resultatet har påverkats. Ett intressant alternativ skulle 

vara att genomföra en kvalitativ studie där både publika och kommunala fastighetsbolag 

intervjuas. Detta skulle kunna genomföras om ett par år för att förstå bolagens uppfattning 

kring komponentmetoden och om bolagen fortfarande är kritiska mot kravet om 

komponentavskrivning. Det som även kan vara intressant att titta på är hur avskrivningar 

och resultat har påverkats genom åren.  

Ett annat alternativt är att genomföra en kvalitativ studie där framtida forskare undersöker 

vilka faktorer som ligger till grund för hur företagen har gjort sin bedömning kring 

väsentlighet och betydande komponenter. Detta skulle man sedan kunna jämföra bolag 

emellan.  
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Bilaga 1 
 

Samtliga 50 bolag som ingår i studien. 

Bolagets namn    Org.nr  

Alfta-Edsbyns Fastighets AB     556527-4361 

AllboHus Fastighets AB     556519-5236 

Bankerydshem AB      556054-3877 

Bergs hyreshus AB      556122-8890 

Bostads Aktiebolaget     556012-3704 

Vätterhem       556012-3704 

Båstadhem AB      556527-7059 

Eksjöbostäder AB      556407-0521 

Enköpings Hyresbostäder AB    556054-7050 

Falköpings hyresbostäder AB    556196-6275 

Finnvedsbostäder AB      556081-4393 

Gnesta hem AB      556559-6268 

Göingehem AB      556166-9481 

Habo bostäder AB     556409-5742 

Haninge bostäder AB      556556-5073 

Håbohus AB       556463-1694 

Hässlehem AB      556134-4747 

Kalmarhem AB      556526-5906 

Kirunabostäder AB      556531-8622 

Kristianstadsbyggen AB     556054-1889 

Kumla bostäder AB      556477-1359 

Laholmshem AB      556517-0288 

Landskronahem AB      556041-4822 

Leksandbostäder AB      556496-0572 

Lindesbergsbostäder AB    556406-2718 

Ljungbybostäder AB      556053-8711 

LysekilsBostäder AB      556516-7870 
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Mariehus fastigheter AB     556416-9323 

Mörbylånga Bostads AB     556528-7629 

Nordanstigs Bostäder AB     556410-7745 

Nybro Bostadsaktiebolag     556044-5206 

Nynäshamnsbostäder AB     556292-3747 

Ramunderstaden AB      556450-5898 

Ronnebyhus AB      556518-3943 

Roslagsbostäder AB      556045-3291 

Salabostäder AB      556352-0500 

SigtunaHem AB      556059-5356 

Simrishamns Bostäder AB     556100-8417 

Skurupshem AB      556429-3537 

Strängnäs Bostads AB     556042-5422 

Säfflebostäder AB      556499-8697 

Telge Hovsjö AB      556333-9810 

Telge Bostäder AB      556411-0616 

Tierpsbyggen AB      556088-2325 

Trelleborgshem AB      556054-8363 

Tyresö Bostäder AB      556482-8787 

Upplands-Brohus AB      556094-8613 

Vidingehem AB      556404-7677 

Visingsö-Bostäder AB     556038-5428 

Väsbyhem AB      556476-7233 

Witalabostäder AB     556347-7297 

 


