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Sammanfattning 
Kandidatuppsats inom företagsekonomi med inriktning redovisning, Södertörns högskola, 

höstterminen 2015. 

Författare: Rasmus Löfling 

Handledare: Bengt Lindström & Jurek Millak 

Examinator: Peter Jönsson 

Titel: Komponentmetoden i K3 – Effekter på fastighetsbolagens årsredovisning 

Bakgrund och problemdiskussion: Det nya huvudregelverket för redovisning i Sverige, K3, 

innefattar krav på komponentindelning av bland annat fastigheter. Det är en metod som inte 

varit vanlig tidigare, men som nu blivit obligatorisk för de bolag som tillämpar K3-

regelverket. Nyligen har de första årsredovisningarna enligt de nya reglerna publicerats. Det 

gör det intressant att undersöka vilka effekter av regelförändring som kan observeras i de nya 

årsredovisningarna, speciellt hos fastighetsbolag då dessa har stora tillgångar av en typ som 

måste delas upp i komponenter. 

Forskningsfråga: Vilka effekter av införandet av komponentmetoden i K3-regelverket kan 

man utläsa i fastighetsbolagens årsredovisningar? 

Syfte: Avsikten med undersökningen är att ge en bild av vilka effekter införandet av K3 och 

komponentmetoden har fått i fastighetsbolagens årsredovisningar. 

Metod: Studien är kvantitativ och behandlar med statistiska metoder årsredovisningar från ett 

stort antal företag. 

Diskussion och slutsatser: Det är få företag i fastighetsbranschen som tillämpar K3-

regelverket och komponentavskrivningar. En stor majoritet tycks ha valt 

förenklingsregelverket K2. 

Det redovisade värdet tycks komma lite närmare det verkliga värdet genom införandet av K3-

regelverket och komponentmetoden på en aggregerad nivå. För de flesta enskilda företagen 

blir dock skillnaden ingen, eller mycket liten. 

Avskrivningstakten har ökat genom övergången till komponentmetoden, det gäller framför 

allt de bolag som tidigare tillämpade en avskrivningstakt på mindre än två procent. 

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att längre fram göra en liknande 

undersökning där fler effekter eventuellt kan påvisas med ett längre tidsperspektiv. 

Nyckelord: Komponentmetoden, fastighetsbolag, redovisningsmetoder. 
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ÅRL Årsredovisningslag (1995:1554), svensk lag som reglerar hur årsredovisningar 

ska utformas och publiceras. 



iv 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ........................................................................................................... 1 

1.1. Bakgrund .......................................................................................................... 1 

1.2. Problemformulering .......................................................................................... 2 

1.3. Syfte ................................................................................................................. 3 

1.4. Avgränsningar .................................................................................................. 3 

2. Metod ..................................................................................................................... 4 

2.1. Val av metod .................................................................................................... 4 

2.1.1. Strategi och design ............................................................................................................... 4 

2.1.2. Statistik ................................................................................................................................. 4 

2.2. Operationalisering av forskningsfrågan ............................................................ 4 

2.2.1. Rättvisande bild & verkligt värde .......................................................................................... 4 

2.2.2. Vägledande dokument .......................................................................................................... 5 

2.2.3. Aktivering & avskrivningstakt ................................................................................................ 5 

2.2.4. Övriga effekter ...................................................................................................................... 5 

2.3. Population och urval ......................................................................................... 6 

2.4. Studiens genomförande ................................................................................... 7 

2.5. Metodkritik ........................................................................................................ 8 

2.5.1. Årsredovisningar ................................................................................................................... 8 

2.5.2. Statistisk analys och slumpmässigt urval ............................................................................. 8 

2.5.3. Kvalitetskriterier .................................................................................................................... 8 

3. Teori och litteratur .............................................................................................. 10 

3.1. Regelverk ....................................................................................................... 10 

3.2. Föreställningsram ........................................................................................... 10 

3.2.1. Tillgång ............................................................................................................................... 11 

3.2.2. Kostnad ............................................................................................................................... 11 

3.2.3. Tillförlitlighet, relevans och väsentlighet ............................................................................. 11 

3.3. Redovisningsprinciper .................................................................................... 12 

3.3.1. Konsekvent tillämpning och jämförbarhet ........................................................................... 12 

3.3.2. Försiktighet ......................................................................................................................... 12 

3.3.3. Periodisering ....................................................................................................................... 13 

3.4. Redovisningsmetoder .................................................................................... 13 

3.4.1. Jämförelsetal ....................................................................................................................... 13 

3.4.2. Avskrivningar ...................................................................................................................... 13 

3.4.3. Komponentmetoden ........................................................................................................... 14 

3.5. Förutsägelser inför K3… ................................................................................ 15 

3.5.1. …om rättvisande bild .......................................................................................................... 15 



v 

3.5.2. …om schabloner och vägledningar .................................................................................... 15 

3.5.3. …om avskrivningstakten och aktivering av underhållsutgifter ............................................ 15 

3.5.4. …om övergångsfasen ......................................................................................................... 16 

3.6. Andra studier .................................................................................................. 16 

4. Empiri .................................................................................................................. 17 

4.1. Redovisat värde och verkligt värde ................................................................ 17 

4.1.1. Värderingsmetoder ............................................................................................................. 18 

4.1.2. Andel redovisat värde ......................................................................................................... 18 

4.1.3 Utveckling av redovisat värde .............................................................................................. 19 

4.2. Avskrivningar och fastighetskostnader ........................................................... 20 

4.3. Vägledningar vid komponentindelning ........................................................... 21 

4.3.1. De vägledande dokumenten ............................................................................................... 21 

4.3.2. Metoder för komponentindelning ........................................................................................ 24 

4.3.3. Presentation av komponenterna ......................................................................................... 24 

4.3.4. Komponenternas nyttjandeperiod och andel av värdet ...................................................... 26 

4.4. Övriga observationer ...................................................................................... 27 

5. Analys .................................................................................................................. 28 

5.1. Avskrivningstakt ............................................................................................. 28 

5.2. Verkligt värde ................................................................................................. 30 

5.3. Övriga fastighetskostnader ............................................................................ 32 

5.4. Användning av vägledningarna ...................................................................... 33 

6. Avslutning ........................................................................................................... 34 

6.1. Slutsatser ....................................................................................................... 34 

6.2. Slutdiskussion ................................................................................................ 34 

6.3. Förslag till vidare forskning ............................................................................ 35 

Referenser .................................................................................................................. I 

Bilaga I – De undersökta bolagen .......................................................................... IV 

Bilaga II – Källkod ..................................................................................................... V 

 

  



vi 

Figurförteckning 

Figur 1 BFN:s K-regelverk .......................................................................................... 1 

Figur 2 Blåklockan 2 i Stockholm, en av fastigheterna i undersökningen ................. 17 

Figur 3 Graf över när komponentredovisning kan bli aktuellt .................................... 23 

Figur 4 Kostnadsindexbaserad schablon för komponentindelning ............................ 24 

Figur 5 Komponentgrupper med spann av nyttjandeperioder ................................... 25 

Figur 6 Komponentgrupper med fasta nyttjandeperioder ......................................... 25 

Figur 7 Blandade komponentgrupper ....................................................................... 25 

Tabellförteckning 
Tabell 1 Övertäckningen bland de 100 första bolagen ............................................... 7 

Tabell 2 Den totala observerade övertäckningen ....................................................... 7 

Tabell 3 Använda metoder för värdering till verkligt värde ........................................ 18 

Tabell 4 Andel redovisat av verklig värde de båda åren ........................................... 19 

Tabell 5 Utveckling av redovisat värde, justerat för avskrivningar ............................ 19 

Tabell 6 Utveckling av avskrivningskostnaderna ...................................................... 20 

Tabell 7 Utveckling av övriga fastighetskostnader .................................................... 20 

Tabell 8 Vanliga komponentgrupper presenterade i årsredovisningarna .................. 26 

Tabell 9 Utvecklingen av avskrivningstakt vid övergången till K3, del 1 ................... 29 

Tabell 10 Utvecklingen av avskrivningstakt vid övergången till K3, del 2 ................. 29 

Tabell 11 Bolag som ökat sin avskrivningstakt ......................................................... 30 

Tabell 12 Bolagen fördelade efter utvecklingen av andel redovisat värde ................ 31 

Tabell 13 Antalet bolag med lägre respektive högre kostnader 2014 än 2013 ......... 32 

Tabell 14 Antalet bolag med lägre, lika och högre kostnader med och utan K3 ....... 32 

 

 



1 

1. Introduktion 
Denna uppsats behandlar vissa aspekter av övergången till de nya K-regelverken, främst 

skillnader i redovisningen av fastigheter. Det är något som för vissa företag har förändrats 

avsevärt de senaste åren genom införandet av de nya regelverken, framför allt för de bolag 

som nyligen börjat redovisa enligt K3-regelverket. 

1.1. Bakgrund 
Sedan 2004 har BFN arbetat med att ta fram nya regelverk för olika kategorier företag, de så 

kallade K-regelverken (BFN 2015a). Dessa regelverk har sedan implementerats från 2007 och 

framåt (BFN 2015b). År 2012 antogs K3 som huvudregelverk av BFN, och från och med det 

räkenskapsår som inleddes närmast efter den 31:a december 2013 blev det tvingande för alla 

svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar att redovisa enligt något av K-regelverken 

(BFN 2015c). 

Figur 1 BFN:s K-regelverk (BFN 2015a) 

 

Kategorin K4 utgörs av de företag som redovisar enligt IFRS, främst de börsnoterade 

koncernerna. För de övriga företagens redovisning är K3 tänkt att vara huvudregelverket, och 

de övriga (K1 & K2) är avsedda som förenklingsregler för de mindre företag som inte vill 

tillämpa hela K3-regelverket (BFN 2015a). 

För de flesta företag i Sverige, mindre aktiebolag samt enskilda näringsidkare (SCB 2014), 

har detta enbart lett till mindre förändringar och större klarhet kring vilka redovisningsregler 

som gäller (BFN 2015d). För de företag som enligt den nya indelningen tillhör K3, eller väljer 

att tillämpa det regelverket, infann sig dock större omställningsproblematik. Framförallt har 
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metoderna för värdering och avskrivning av fastigheter behövt omarbetas, något som Bo 

Nordlund tog upp redan 2004 (Nordlund 2004, s. 16). 

Denna uppsats behandlar aktiebolag som redovisar enligt K3-regelerket, både sådana som är 

större företag och därför måste använda K3 (eller i vissa fall K4) och de mindre som har 

möjligheten att välja K2-regelverket. Större företag är enligt årsredovisningslagen dels de som 

är börsnoterade, och dels de som uppnår minst två av tre gränsvärden, två år i rad (samma 

två). De aktuella gränserna är 50 anställda, 40 miljoner kronor i balansomslutning och 80 

miljoner kronor i nettoomsättning (ÅRL, 1 Kap. 3 §). Övriga företag är mindre företag (Ibid.). 

De senaste åren har flera artiklar och uppsatser skrivits som behandlar förutsägelser om, och 

förberedelser inför, övergången till de nya reglerna. Fors & Vesterbergs magisteruppsats 

”Komponentmetoden i K3 - Förändrad redovisning i fastighetsbolag” från Göteborgs 

universitet, våren 2013, som bland annat förutspår ökad avskrivningstakt, är bara ett exempel 

bland många. Då det första räkenskapsåret med K3-regelverket i allmänhet inte inleddes 

förens den 1:a januari 2014 och avslutades i och med utgången av samma år, har vi först nu 

tillgång till årsredovisningar som har upprättats enligt de reglerna. Generellt sett ska nämligen 

årsredovisningen vara inlämnad senast sju månader efter räkenskapsårets slut för att undvika 

förseningsavgift (ÅRL, 8 Kap. 6 §). Det är alltså först nu, efter utgången av juli 2014, som det 

finns underlag för att analysera de faktiska konsekvenserna av regelförändringen i 

årsredovisningarna. 

Ett centralt begrepp i föreliggande uppsats är förvaltningsfastigheter, vilket är fastigheter som 

innehas i syfte att generera hyresintäkter eller för att säljas med vinst efter en eventuell 

värdestegring (BNF 2012, s. 33). Ofta används här ordet fastigheter just i betydelsen 

förvaltningsfastigheter, om rörelsefastigheter (eller andra kategorier av fastigheter) tas upp i 

texten används därför en mer fullständig beteckning. 

1.2. Problemformulering 
Enligt K3-regelverket ska materiella anläggningstillgångar delas upp i komponenter om dessa 

är väsentliga, och om deras förbrukning väsentligt avviker från tillgången som helhet (BFN 

2012, s. 34). I denna uppsats används begreppet komponentmetoden för att beteckna detta sätt 

att redovisa bland annat fastigheter. 

Komponentmetoden tillämpas inte bara i K3-regelverket, utan även i IFRS (Nordlund 2004, s. 

16) och har dessutom funnits som alternativ i tidigare svenska regler (Redovisningsrådet 

1999, s. 18). Det nya är att genom införandet av K3 som huvudregelverk har 

komponentmetoden blivit tvingande för alla de företag som redovisar enligt det regelverket. 

Att det 2014 blev tvingande enligt huvudregelverket efter att tidigare varit frivilligt, gör att 

man kan förvänta sig att det är många fastighetsbolag (större och mindre) som först i 

årsredovisningen 2014 har börjat tillämpa komponentmetoden. Därför är det särskilt intressant 

att studera skillnaderna mellan årsredovisningar från 2013, just innan K3, och 2014 när K3 

har gjort komponentmetoden obligatorisk. 

Vid övergången till K3-regelverket ska förtagen för att behålla jämförbarheten räkna om 

föregående års siffror, när det blir jämförelseår i den nya årsredovisningen. Därigenom kan en 

jämförelse av hur siffrorna från året före införandet av K3 förändras mellan årsredovisningen 

för det året och året efter regelförändringen göras. Det är en sådan undersökning av 

jämförelsetal som ligger till grund för en stor del av denna uppsats. Undersökningen går alltså 
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delvis ut på att se vilka omräkningar som gjorts av jämförelsetalen, och vilka av dessa som 

kan hänföras till införandet av komponentmetoden i samband med att K3 blivit det nya 

huvudregelverket. 

Införandet av komponentmetoden förändrar möjligheten att aktivera olika utgifter som 

tillgångar i balansräkningen istället för att kostnadsföra dem direkt. I flera artiklar och 

uppsatser har, inför det att K3 skulle bli nytt huvudregelverk för redovisningen i Sverige, 

gjorts olika förutsägelser om vilka effekter regelförändringen skulle komma att medföra.  

När den förändringen nu har genomförts, och de nya regelverken kommit till användning i 

publicerade årsredovisningar, kan man börja undersöka de faktiska konsekvenserna. 

Ovanstående bakgrund och problemdiskussion har landat i följande forskningsfråga: 

Vilka effekter av införandet av komponentmetoden i K3-regelverket kan man 

utläsa i fastighetsbolagens årsredovisningar? 

För att operationalisera det till en genomförbar undersökning har vissa tidigare förutsägelser 

fått bilda en grund och därifrån har några delfrågor hämtats: 

1. Är det bokförda värdet i omräknade jämförelsetal närmare det uppgivna verkliga 

värdet på fastigheter än det var före omräkningen? Hur har det förhållandet 

utvecklats till slutet av 2014? 

2. Har det skrivits några schabloner eller vägledningar för hur komponentindelning av 

fastigheter ska gå till? Följs dessa i så fall av fastighetsbolagen? 

3. Har övergången till komponentmetoden lett till att avskrivningstakten på fastigheter 

ökat? Har ökningen varit större för bolag med låg avskrivningstakt, än med hög? 

4. Kan några andra effekter av regelförändringen observeras i fastighetsbolagens 

årsredovisningar? 

En sådan undersökning kan vara av intresse för fastighetsbolagen själva och de som arbetar 

med redovisning och revision för sådana bolag, att få en bild av vilka effekter 

regelförändringen har fått i företagens redovisning. Det kan även vara av intresse för de som 

utformar regelverk, vägledningar och liknande att se några av de effekter som deras regler och 

rekommendationer har fått. Dessutom kan undersökningen vara intressant som grund för 

kommande undersökningar av vilka effekter man kan se på lite längre sikt. 

1.3. Syfte 
Undersökningens syfte är deskriptivt, på så sätt att avsikten är att ge en bild av hur de nya 

reglerna för redovisning av fastigheter har påverkat årsredovisningen i svenska 

fastighetsbolag. Det finns även ett syfte att undersöka hur olika begrepp i reglerna tolkas och 

överförs till årsredovisningen, främst jämförbarhetsprincipen och komponentavskrivningar. 

1.4. Avgränsningar 
Begreppsmässigt är undersökningen begränsad till frågor som handlar om avskrivningar och 

redovisning av fastigheter på ett eller annat sätt. Fastigheterna i fråga är begränsade till 

förvaltningsfastigheter. 

Studien behandlar det nya huvudregelverket för års- och koncernredovisningar i Sverige, K3, 

och i viss mån de internationella regelverk som K3 bygger på. Det innebär att andra regelverk 

för redovisning, såsom förenklingsregelverket K2, inte omfattas av studien i denna uppsats. 
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2. Metod 
Nedan beskrivs hur undersökningen har genomförts och vilka metodval som har gjorts. 

Dessutom återges ett visst mått av metodkritik och en beskrivning av de kriterier utifrån vilka 

studiens kvalitet bör bedömas. 

2.1. Val av metod 
Undersökningen har genomförts inom ramen för en kvantitativ strategi och en tvärsnittsdesign 

som i viss utsträckning är longitudinell. Den praktiska metoden har gått ut på att granska 

siffror från olika årsredovisningar och göra vissa statistiska analyser på det materialet. 

2.1.1. Strategi och design 
För den undersökning som beskrivs i denna uppsats har en kvantitativ forskningsstrategi valts. 

Det beror på att frågeställningen och syftet går ut på att ta fram siffror från årsredovisningar, 

och visa på vilka kvantifierbara effekter av regelförändringen som kan påvisas i 

redovisningen. Dessutom finns avsikten att testa vissa förutsägelser som gjordes inför 

förändringen. Kvantifiering av data och teoriprövning är företeelser som är nära förknippade 

med kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2013, s. 49). 

En tvärsnittsdesign har valts för undersökningen eftersom en totalgenomgång av alla 

fastighetsbolag i Sverige skulle ta mycket lång tid, och eftersom en fallstudie eller liknande 

inte ger lika bra underlag för generaliseringar och klara slutsatser (Bryman & Bell 2013, s. 

87). Undersökningen är dessutom longitudinell i så måtto att två olika årsredovisningar har 

granskats för varje undersökt företag. Detta designval har gjorts för att undersökningen 

behandlar en regelförändring som införts mellan publiceringen av två årsredovisningar. Det är 

dock inte på alla punkter och för studiens alla delfrågor som de två årsredovisningarna har 

beaktats. 

2.1.2. Statistik 
För att presentera och analysera materialet har en statistisk metod valts. En statistisk 

undersökning kan vara beskrivande eller analytisk. En beskrivande undersökning är ett sätt att 

presentera ett material, en analytisk undersökning handlar om att visa på samband och pröva 

hypoteser (Körner & Wahlgren 2005, s. 9). I denna uppsats används på olika sätt båda 

varianterna. 

I empiriavsnittet nedan presenteras en del central- och spridningsmått på olika sätt, vilket är så 

kallad beskrivande statistik. I det därpå följande analysavsnittet visas en del resultat av de 

metoder från analytisk statistik som använts för att ge mer underlag till slutsatserna. 

2.2. Operationalisering av forskningsfrågan 
För att kunna undersöka vilka effekter av regelförändringen som går att utläsa i 

årsredovisningarna, uppletades ett antal förutsägelser som gjorts inför förändringen. Utifrån 

några av de förutsägelserna formulerades studiens delfrågor. 

2.2.1. Rättvisande bild & verkligt värde 
Att de nya reglerna skulle ge en mer rättvisande bild var något som återkom i flera artiklar 

och uppsatser vilka behandlade regelförändringen. Stárová & Čermákovás undersökning från 

Tjeckien gav också stöd för den uppfattningen (se 3.6. Andra studier).  
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Rättvisande bild kan i sammanhanget emellertid betyda dels rättvisande bild av fastigheternas 

värde, och dels rättvisande bild av deras förslitning. Att undersöka det senare torde kräva en 

mer omfattande longitudinell studie med årsredovisningar från flera år, som sammanställts 

med det nya reglerna. Det är alltså inte görbart ännu. En enkel undersökning av förhållandet 

mellan en fastighets redovisade värde och det verkliga värde, som enligt K3-regelverket ska 

lämnas upplysning om (BFN 2012, s. 33), är däremot redan på nuvarande stadium möjlig att 

genomföra. 

Det resonemanget ligger till grund för delfrågan ”Är det bokförda värdet i omräknade 

jämförelsetal närmare det uppgivna verkliga värdet på fastigheter än det var före 

omräkningen? Hur har det förhållandet utvecklats till slutet av 2014?”. Avsikten är alltså att 

med beskrivande och i viss mån analytisk statistik undersöka förhållandet mellan redovisat 

värde och verkligt värde som det återges i fastighetsbolagens årsredovisningar. 

2.2.2. Vägledande dokument 
I flera texter nämns svårigheten att genomföra en komponentindelning av en så pass komplex 

tillgång som en fastighet, och man efterlyser vägledningar och schabloner för att underlätta 

arbetet. Därför är det intressant att undersöka om de nya reglerna har lett till författandet av 

sådana dokument. Det är också av intresse vilka som i sådana fall har publicerat dem, samt i 

vilken utsträckning man kan utläsa i årsredovisningarna att de använts. Det har lett till att 

delfrågan ”Har det skrivits några schabloner eller vägledningar för hur komponentindelning 

av fastigheter ska gå till? Följs dessa i så fall av fastighetsbolagen?” tagits med i 

undersökningen. 

För att svara på det har först en bred sökning efter dylika texter genomförts. Vid 

genomgången av årsredovisningarna har sedan en jämförelse gjorts mellan 

rekommendationerna med det som står om komponentindelning i respektive årsredovisning. 

2.2.3. Aktivering & avskrivningstakt 
Tanken att så väl aktivering av underhållsutgifter som avskrivningstakten i många fall skulle 

öka som en konsekvens av regelförändringen, var något som framkom i flera texter inför 

övergången. Att undersöka hur regelförändringen har påverkat redovisning av 

underhållsutgifter har emellertid visat sig svårt, beroende på att det funnits olika tolkningar av 

de tidigare reglerna på den punkten. För att på ett tillförlitligt sätt kunna bedöma om 

aktiveringen har ökat eller inte krävs därför en mer omfattande studie, med data från flera år 

både före och efter förändringen. Att jämföra avskrivningskostnader mellan de olika åren är 

däremot en genomförbar undersökning. Det ledde till formulerandet av delfrågan ”Har 

övergången till komponentmetoden lett till att avskrivningstakten på fastigheter ökat? Har 

ökningen varit större för bolag med låg avskrivningstakt, än med hög?”. 

Det har undersökts genom en analys av de relevanta posterna i årsredovisningar från före och 

efter regelförändringen, med fokus på hur jämförelsetalen har omräknats. 

2.2.4. Övriga effekter 
För att med lite större bredd kunna undersöka huvudfrågan, och se vilka övriga effekter som 

regelförändringen medfört i årsredovisningarna, har ytterligare några punkter granskats. Bland 

annat om några upp- eller nedskrivningar gjorts vid övergången till K3-regelverket eller under 

året efter. Även frågan om vilka orter fastigheterna återfinns på har undersökts. 
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Sammantaget har denna breda ansats lett till delfrågan ”Kan några andra effekter av 

regelförändringen observeras i fastighetsbolagens årsredovisningar?”. Avsikten med detta är 

inte att ge ett absolut och uttömmande svar på frågan, utan bara att bredda undersökningen 

något från de mer eller mindre strikta förutsägelserna, som i övrigt utgör dess grund. 

För att undersöka detta har för det första en allmän observation av årsredovisningarnas form 

och innehåll gjorts. För det andra har ytterligare några balans- och resultatposter samt andra 

upplysningar i årsredovisningarna tagits med för granskning, bland annat eventuella upp- och 

nedskrivningar under 2014. 

2.3. Population och urval 
Populationen för undersökningen är de aktiebolag med verksamhet inom fastighetsförvaltning 

som är registrerade i Sverige, som äger minst en fastighet och som under 2014 har börjat 

tillämpa K3-regelverket efter att i föregående årsredovisning inte använt komponentmetoden i 

betydande omfattning. 

Ur den populationen har ett slumpmässigt urval gjorts, vilket har resulterat i ett stickprov om 

100 bolag. Det har gjorts genom att en urvalsram i form av en lista på företag tagits fram från 

tjänsten Retriever Business, den 16:e november 2015. Till tjänsten gavs ett antal parametrar 

för att få en urvalsram så nära populationen som möjligt. 

Dessa parametrar var: 

1. Aktiebolag som bolagsform (den utvalda bolagsformen) 

2. Registreringsdatum före 2014-01-01 (för att i görligaste mån undvika bolag med färre 

än två publicerade årsredovisningar) 

3. Ej registrerad i börslistor (för att undvika de bolag som tillhör K4) 

4. SNI-kod 68.201 “Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder” (den 

utvalda branschen) 

5. Omsättning på minst 1000 kronor (för att utesluta de bolag som sannolikt inte äger 

någon förvaltningsfastighet) 

Det gav en lista omfattande 11 872 bolag, som sedan filtrerades ytterligare för att ta med bara de 

bolag som har senaste bokslutsdatumet under 2014 eller 2015. Efter den gallringen återstod 10 

939 bolag, från dessa gjordes urvalet med hjälp av en slumptalslista som genererats av en 

datoriserad slumptalsgenerator (se Bilaga II – Källkod). 

Tilläggas bör att de 10 939 bolagen i urvalsramen är betydligt fler än de som ingår i 

populationen. Det beror bland annat på att bolagen har möjlighet att välja andra regelverk än 

K3, vilket dock inte är en sökbar parameter i tillgängliga databaser. Att urvalsramen är större 

än populationen är ett problem som kallas för övertäckning, det kommer man tillrätta med 

genom att efterhand sortera bort de individer som inte ingår i populationen (Körner & 

Wahlgren 2005, s. 13). I denna undersökning har de bolag som visat sig utgöra 

övertäckningen ersatts (med nya från den slumpmässiga listan) vartefter det visade sig att de 

inte ingick i populationen. 
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För att ge en bild av hur övertäckningen såg ut kan sägas att av de första 100 bolagen i den 

slumpmässiga listan ingick endast 10 i populationen, och att de övriga ersattes enligt Tabell 1. 

Tabell 1 Övertäckningen bland de 100 första bolagen 

Grund för ersättande i urvalet Antal ersatta bolag 

Endast en publicerad årsredovisning 1 

Ingen upplysning om regelverk och principer 1 

Använde äldre regelverk 17 

Använde K2-regelverket 69 

Använde K4-regelverket 1 

Inga förvaltningsfastigheter vid senaste bokslutet 1 

 

För att från urvalsramen sålla fram alla de 100 bolagen i stickprovet ersattes 834 andra bolag, 

det skedde i enlighet med Tabell 2. 

Tabell 2 Den totala observerade övertäckningen 

Grund för ersättande i urvalet Antal ersatta bolag 

Endast en publicerad årsredovisning 20 

Ingen upplysning om regelverk och principer 5 

Andra avgörande fel i upplysning om regelverk 1 

Använde äldre regelverk 127 

Använde K2-regelverket 639 

Använde K4-regelverket 25 

Inga förvaltningsfastigheter vid senaste bokslutet 15 

Använde redan komponentmetoden 2 

 

2.4. Studiens genomförande 
För de bolag som ingick i stickprovet användes Retriever Business för att få tillgång till deras 

årsredovisningar för de relevanta räkenskapsåren. Med hjälp av årsredovisningarna 

kontrollerades att bolaget verkligen tillhörde populationen, de gångerna då så ej var fallet 

ersattes bolaget i stickprovet med ett nytt slumpmässigt bolag från urvalsramen, enligt 

beskrivningen ovan. 

I nästa steg granskades siffrorna från årsredovisningen 2013, och jämfördes med 

jämförelsetalen för 2013 i årsredovisningen 2014. De avvikelser som upptäcktes jämfördes 

med en eventuell tilläggsupplysning om omräkningen för att kontrollera att det stämde och att 

inga andra fel kunde hittas i själva siffrorna. Siffrorna från de olika åren användes sedan för 

att beräkna olika central- och spridningsmått. De olika värdena jämfördes också mellan 

bolagen. Ytterligare jämförelser gjordes med siffrorna från 2014 för att se om några samband 

eller avvikelser kunde upptäckas där. 

För de bolag som visade sig ha räkenskapsår vilka (av en eller annan anledning) inte 

sammanföll med kalenderåren 2013 och 2014, fick den senaste tillgängliga årsredovisningen 

gälla som 2014 och den föregående som 2013. Detta för att inte i onödan begränsa 

populationen ytterligare. Det medförde dock en viss ytterligare övertäckning av bolag som i 

sin senaste årsredovisning ännu inte valt K-regelverk. 
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För att i görligaste mån försäkra att bara förvaltningsfastigheter togs upp för behandling i 

empiri- och analysavsnitten vidtogs vissa åtgärder. Först granskades årsredovisningarna för att 

hitta upplysningar om vilken andel av bolagens fastigheter som hörde till den kategorin. I de 

fall sådana upplysningar återfanns accepterades bolagens siffror och bara den aktuella delen 

av deras fastighetsbestånd togs med i undersökningen. I de flesta fall saknades dock en sådan 

upplysning, men på grund av att den aktuella branschen är just ”Uthyrning och förvaltning av 

egna eller arrenderade bostäder” antogs att de bolagens samtliga fastigheter är 

förvaltningsfastigheter. 

2.5. Metodkritik 
En undersökning av årsredovisningar enligt ovanstående metod medför ett antal problem, 

bland annat därför att källan till de påståenden som publiceras i en årsredovisning är bolagen 

själva. Nedan beskrivs mer ingående vissa problem med en undersökning av den typ som här 

är för handen. Därefter beskrivs de kriterier enligt vilka en sådan studies kvalitet bör 

bedömas. 

2.5.1. Årsredovisningar 
I årsredovisningen ska bolagen visserligen uppge vilka redovisningsprinciper som har använts 

(ÅRL, 5 Kap. 2 §), men inget av de register som varit tillgängligt vid undersökningens 

genomförande har regelverk eller principer som sökbar parameter. Det innebär att det är 

mycket svårt att bedöma populationens storlek, därmed går det inte heller att säga hur stor 

andel av den som har undersökts. 

Ett annat inbyggt problem handlar om att uppgifterna i en årsredovisning är påståenden från 

bolagets styrelse som sedan har fastslagits av bolagsstämman. Vissa av bolagen har revisor, i 

de fallen finns det därigenom ytterligare en instans som ställer sig bakom påståendena (eller 

som uttrycker en avvikande uppfattning). Oavsett om en revisor, eller annan extern person, 

har granskat redovisningen är det är ändå i grunden påståenden från bolagen själva, vilket kan 

medföra en skevhet i undersökningens grundmaterial. 

2.5.2. Statistisk analys och slumpmässigt urval 
Statistiska undersökningar av stickprov medför, även om urvalet som här görs slumpmässigt, 

ett antal tänkbara felkällor (Körner & Wahlgren 2005, s. 23). Det kan handla om till exempel 

urvalsfel, eller slumpmässiga avvikelser. Den stora fördelen med ett slumpmässigt urval är att 

det ökar möjligheten att beräkna och analysera sådana fel (Cowles & Nelson 2015, s. 16). 

Någon analys i det avseendet beträffande denna undersökning har dock inte gjorts, främst 

beroende på att den stora övertäckningen i urvalsramen har försvårat en sådan process. 

2.5.3. Kvalitetskriterier 
De tre viktigaste kriterierna eller egenskaperna som kvalitativ företagsekonomisk forskning 

bedöms efter är reliabilitet, replikerbarhet och validitet (Bryman & Bell 2013, s. 62). Dessa 

beskrivs mer ingående nedan, tillsammans med en kommentar om vad som påverkar 

bedömningen av kriterierna avseende föreliggande undersökning. 

Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på hur pass lika resultatet kan förväntas bli om 

undersökningen görs om vid ett senare tillfälle, eller med ett annat stickprov (Cowles & 

Nelson 2015, s. 104). Om reliabiliteten är låg innebär det att resultatet är påverkat av 

slumpmässiga faktorer eller tillfälligheter, vilket minskar kvaliteten på en studie (Bryman & 

Bell 2013, s. 62-63). Studien har bara genomförts en gång med ett enda slumpmässigt 



9 

stickprov, vilket gör att man inte kan ge ett konkret mått på stabiliteten. Genom ett ”test-

retest”-förfarande hade ett konkret mått på reliabiliteten, i form av stabiliteten mellan 

observationerna, kunnat fastställas (Bryman & Bell 2013, s. 171). Det faktum att ett 

slumpmässigt urval har använts är något som däremot i sig ger en relativt hög reliabilitet, 

därför att de slumpmässiga avvikelserna tenderar att ta ut varandra och ge ett stabilt 

genomsnitt. Då inga mått i studien sammanfaller och mäter precis samma företeelse är frågan 

om intern reliabilitet inte relevant. Det är nämligen ett mått som har att göra med förhållandet 

mellan olika indikationer, vilka är avsedda att mäta samma sak (Bryman & Bell 2013, s. 171-

172). Det är dock inget som i sig gör studiens resultat instabilt eller otillförlitligt (Bryman & 

Bell 2013, s. 184). 

I vilken utsträckning det går att upprepa en undersökning sammanfattas i ett mått som kallas 

replikerbarhet (Bryman & Bell 2013, s. 63). Denna uppsats innehåller ett metodavsnitt som 

beskriver hur undersökningen har genomförts. Tillsammans med resultatpresentationerna i 

empiri- och analysavsnitten ges en viss tydlighet i hur studien har utformats och genomförts, 

det är dock svårt att på ett tillfredställande sätt beskriva alla undersöknings- och 

analysvarianter som prövats. Sådana beskrivningar är något som skapar goda möjligheter att 

upprepa en tvärsnittsundersökning (Bryman & Bell 2013, s. 79-80). Till uppsatsen har 

dessutom bilagts en lista på de företag som utgör urvalet för just denna undersökning, allt för 

att öka transparensen och replikerbarheten (se Bilaga I – De undersökta bolagen). 

Validitet är ett samlingsbegrepp som inrymmer ett antal olika mått på hur sammanhängande 

och generaliserbart resultatet i en studie är (Bryman & Bell 2013, s. 63). En del av validitet 

handlar om att se till att ett mått verkligen mäter det som är måttet är avsett att mäta (Körner 

& Wahlgren 2005, s. 15). Det övergripande som denna studie avser att mäta är effekter av att 

komponentmetoden införts som metod för redovisning av fastigheter. Vissa sådana effekter 

identifieras också, men i detaljfrågorna är det svårare att avgöra precis vad som beror på den 

regelförändringen.  

Centralt i denna studie är alltså att undersöka effekter av en viss regelförändring som berör 

redovisningen av fastigheter. Det handlar delvis om att avgöra i fall det finns ett kausalt 

samband, att de verkligen är förändringen i reglerna som lett till förändringarna i 

årsredovisningarna. Huruvida ett kausalt samband finns, handlar om så kallad intern validitet 

(Bryman & Bell 2013, s. 64). Detta är något som normalt är svårt att uppnå i en 

tvärsnittsundersökning, eftersom den designen hämtar data från en mycket kort tidsperiod 

(Bryman & Bell 2013, s. 78). I föreliggande undersökning har dock data inhämtats från en 

punkt före och en efter regelförändringen, vilket förbättrar möjligheterna att dra sådana 

slutsatser. I de fall det i denna uppsats dras en kausal slutsats handlar det just om att 

regelförändringen lett till en viss effekt i redovisningen. Dessa slutsatser är då underbyggda 

av en tydlig analys av den kausaliteten och stöds av en diskussion om vilka alternativa 

förklaringar som är tänkbara i sammanhanget.  

Ett annat viktigt validitetsbegrepp är extern validitet, vilket handlar om huruvida en 

undersöknings resultat kan generaliseras utanför det aktuella urvalet (Bryman & Bell 2013, s. 

64). Den externa validiteten i en tvärsnittsstudie är ofta hög, i alla fall om urvalet gjorts 

slumpmässigt (Bryman & Bell 2013, s. 80). I denna studie har ett slumpmässigt urval gjorts, 

vilket alltså förbättrar validiteten. Det är dock svårt att säga precis hur representativt urvalet 

är, eftersom övertäckningen i urvalsramen var så pass stor. 
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3. Teori och litteratur 
Den teoretiska grunden i denna uppsats utgår ifrån det olika regelverken och bakgrunden till 

dessa. Dessa beskrivs i relevanta delar tillsammans med en del tidigare forskning om 

komponentmetoden, samt vissa förutsägelser som gjorts i artiklar och uppsatser om införandet 

av K3 som nytt svenskt huvudregelverk. 

3.1. Regelverk 
För att kunna göra förutsägelse om hur nya regelverk kommer påverka redovisningen måste 

de aktuella regelverken studeras ingående. Detsamma gäller vid en granskning i efterhand för 

att se hur regelförändringen föll ut, eller hur väl olika förutsägelser stämde. I denna studie är 

det i första hand det svenska K3-regelverket som är aktuellt, det bygger dock på det 

internationella regelverket IFRS for SMEs som i sin tur är en förenkling av IFRS. Därför 

beskrivs de tre regelverken i korthet nedan. 

Artsberg beskriver redovisningsdiskussionen och utvecklingen av regler i tre nivåer (Artsberg 

2005, s. 177). Dessa ges olika namn i olika sammanhang, Artsberg använder termerna 

“Postulat och syften”, “Principer” samt “Regler” för respektive nivå (Ibid.). Nedan 

presenteras den första av dessa nivåer under rubriken “Föreställningsram”, den andra under 

“Redovisningsprinciper” och den tredje under “Redovisningsmetoder”. 

K3 som är det nya huvudregelverket för koncern- och årsredovisningar i Sverige bygger på 

det internationella regelverket IFRS for SMEs, med vissa anpassningar till sambandet mellan 

redovisning och beskattning samt tidigare svensk normgivning (BFN 2015a). Enligt K3-

regelverket ska materiella anläggningstillgångar delas upp i komponenter om dessa är 

väsentliga, och om deras förbrukning väsentligt avviker från tillgången som helhet (BFN 

2012, s. 34). I denna uppsats används begreppet komponentmetod för att beteckna detta. 

IFRS, International Financial Reporting Standards, är ett internationellt regelverk som 

utvecklas av IASB och ges ut av IFRS Foundation. Det är gällande regelverk för de 

börsnoterade bolagens redovisning inom EU sedan 2005 (IFRS Foundation 2015, s. 2). 

En förenkling av IFRS finns i IFRS for SMEs, vilket är en förkortning som står för 

“International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Enities”. IFRS for 

SMEs är en normsamling som har utvecklats av IASB (IASB 2009, s. 6-7). Den har sedan 

använts som grund för många nationella regelverk och likande runt om i värden (IASB 2009, 

s. 7), däribland det nya svenska huvudregelverket, K3 (BFN 2015a). 

3.2. Föreställningsram 
Den föreställningsram som K3-regelverket bygger på finns återgiven i regelverkets andra 

kapitel, “Begrepp och principer”. Det tycks till stor del handla om en översättning av andra 

sektionen i IFRS for SMEs, “Concepts and Pervasive Principles”. Till exempel står det i K3:s 

andra kapitel: “En tillgång är en resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet 

till följd av inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser som 

innefattar framtida ekonomiska fördelar.” (BFN 2012, s. 4), och i IFRS for SMEs beskrivs 

samma sak med orden “An asset is a resource controlled by the entity as a result of past 

events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity.” (IASB 

2009, s. 14). Det är en formulering från den föreställningsram som International Accounting 

Standards Committee antog 1989 och som 2001 övertogs av IASB. 
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Nedan återges några för undersökningen betydelsefulla definitioner och andra viktiga punkter 

från den föreställningsramen, som de beskrivs i andra kapitlet av K3-regelverket. 

3.2.1. Tillgång 
I K3 definieras alltså en tillgång enligt följande:  

”En tillgång är en resurs över vilken företaget har det bestämmande 

inflytandet till följd av inträffade händelser och som förväntas ge upphov 

till ett inflöde av resurser som innefattar framtida ekonomiska fördelar.” 

(BFN 2012, s. 4) 

Grunden i denna definition återkommer i flera andra regelverk, men det är ingen oomtvistad 

definition. Schuetze tycker att de olika tillgångsdefinitionerna som används är för 

inkluderande, bland annat menar han att konceptet goodwill är för svårbegripligt för vanligt 

folk (Schuetze 2001, s. 5). Han föreslår därför en enklare definition av tillgångar som bygger 

på kontanta värden (Schuetze 2001, s. 15). 

Tollinton & Liu har också granskat olika definitioner av begreppet tillgång, men de menar 

tvärtemot att reglerna är för begränsande. De menar att definitionerna i sig inkluderar till 

exempel egenupparbetade immateriella tillgångar, och att dessa borde kunna tas upp i 

balansräkningen (Tollinton & Liu 1998, s. 346). Genom andra krav i regelverken begränsas 

dock den möjligheten, vilket leder till att bland annat mjukvaruföretag inte kan ge en 

rättvisande bild av sin ställning i balansräkningen (Ibid.). På en punkt vill dock även de 

begränsa tillgångsredovisningen, genom att införa krav på separerbarhet (Tollinton & Liu 

1998, s. 348). I relation till komponentmetoden är det intressant, för i vilken utsträckning kan 

komponenterna i en byggnad separeras från byggnaden och verkligen betraktas som en 

tillgång i sig? Den frågan ligger utanför undersökningen i den här uppsatsen, men kan vara av 

intresse för framtida forskning och vidare diskussion. 

3.2.2. Kostnad 
Kostnad definieras i K3-regelverket enligt följande: 

”En kostnad är en minskning av ekonomiska fördelar under ett 

räkenskapsår till följd av utbetalningar eller en minskning av tillgångars 

värde eller en ökning av skulders värde som medför en minskning av eget 

kapital. Överföringar till ägare som minskar eget kapital är inte en 

kostnad.” (BFN 2012, s. 4) 

Det är alltså en definition som bland annat handlar om minskning av tillgångars värde, och 

kan till del därför kritiserat på samma grunder som tillgångsdefinitionen ovan. 

3.2.3. Tillförlitlighet, relevans och väsentlighet 
Tillförlitlighet är en kvalitativ egenskap hos finansiella rapporter, i K3-regelverket förklaras 

den enligt följande: 

”Informationen i en finansiell rapport är tillförlitlig om den är neutral och 

inte innehåller väsentliga fel.” (BFN 2012, s. 3) 
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Relevans är en annan av de kvalitativa egenskaper hos finansiella rapporter enligt K3, där den 

förklaras enligt följande: 

”Informationen i en finansiell rapport är relevant när den påverkar 

användarnas beslut genom att underlätta bedömningen av inträffade, 

aktuella och framtida händelser eller genom att bekräfta eller korrigera 

tidigare bedömningar.” (BFN 2012, s. 3-4) 

Väsentlighet är enligt K3 en tredje kvalitativ egenskap hos finansiella rapporter, i det 

regelverket förklaras den enligt följande: 

”Informationen i en finansiell rapport är väsentlig om ett utelämnande eller 

en felaktighet kan påverka de beslut som användare fattar på basis av 

informationen.” (BFN 2012, s. 4) 

3.3. Redovisningsprinciper 
I andra kapitlet av K3-regelverket, nämns också ett antal grundläggande principer som kan 

härledas ur föreställningsramens definitioner. Nedan ska några av dessa återges och deras 

respektive förhållande till de grundläggande definitionerna diskuteras. 

3.3.1. Konsekvent tillämpning och jämförbarhet 
Konsekvent tillämpning av redovisningsprinciper är viktigt för att kunna bedöma ett företags 

utveckling över tiden (Artsberg 2005, s. 158), och det gör redovisningen mer relevant 

(McCosh 1967, s. 699). I föreställningsramen sägs att relevans gör rapporteringen mer 

kvalitativ, och bland annat nämns i det sammanhanget “bedömning av inträffade händelser”. 

Jämförbarhet mellan företag är också viktig av relevans skäl, men Henriksen & van Breda 

skriver också att målet ska vara just jämförbarhet och inte rigid uniformism (Henriksen & van 

Breda 1992, s. 141-142). Artsberg tillägger att för jämförbarheten har normgivarna ett stort 

ansvar, både för att den överhuvudtaget finns och för att den inte blir för strikt (Artsberg 

2005, s. 173). 

3.3.2. Försiktighet 
I K3-regelverket finns försiktighetsprincipen med genom formuleringen: 

”Bedömningar som görs under osäkerhet ska göras med rimlig försiktighet 

så att värdet på tillgångar och intäkter inte överskattas eller värdet på 

skulder och kostnader inte underskattas, när den finansiella rapporten 

upprättas.” (BFN 2012, s. 3) 

Detta är en princip som kan sägas strida mot kravet på neutralitet och därmed göra att 

kvaliteten på rapporteringen blir sämre, genom att den blir mindre tillförlitlig (Henriksen & 

van Breda 1992, s. 149). Enligt andra är det däremot ett större problem för såväl tillförlitlighet 

som väsentlighet om man övervärderar företagets resultat och ställning. Därför att det kan 

leda till allvarligare konsekvenser, i värsta fall konkurs (Nilsson 2010, s. 35-36). Vilket alltså 

kan motivera en rimlig försiktighet vid värderingar, till exempel som principen är formulerad 

i K3. 
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3.3.3. Periodisering 
I K3-regelverket nämns periodisering som en av de grundläggande principerna, men utan 

någon vidare förklaring om vad det innebär (BFN 2012, s. 3). Bokföringsnämnden har dock 

även publicerat en vägledning för års- och koncernredovisning som ett stöd vid tillämpningen 

av K3 (BFN 2014, s. 8). I den framgår att det som avses är att intäkter och kostnader som hör 

till ett visst räkenskapsår ska redovisas under det året oavsett när betalningen sker (BFN 2014, 

s. 16). Det är något som delvis även framgår i andra delar av regelverket, bland annat i 

definitionen av en kostnad (se 3.2.2. Kostnad). 

3.4. Redovisningsmetoder 
Principerna har operationaliserats i de olika praktiska metoder som används för redovisning. 

Nedan beskrivs några sådana som har relevans för undersökningen. Det görs också en 

koppling till de tidigare nivåerna för att förklara varför metoderna tillämpas i de aktuella 

regelverken. 

3.4.1. Jämförelsetal 
I årsredovisningslagen återfinns ett krav på att det för varje post och delpost i resultat- och 

balansräkningen ska det finnas med en motsvarande post för närmast föregående räkenskapsår 

(ÅRL, 3 Kap. 5 §). Det ska även finnas sådana jämförelsetal i vissa noter (Ibid.).  

I K3-regelverket är lagens krav på jämförelsetal utökat till att gälla nästan alla noter i 

årsredovisningen (BFN 2012, s. 6). Av årsredovisningslagen framgår också att om någon av 

de bakomliggande principerna eller reglerna för hur någon post värderas ska motsvarande 

post för föregående år, alltså jämförelsetalen, räknas om enligt de nya principerna (ÅRL, 3 

Kap. 5 §). Kravet på omräkningen av jämförelsetalen finns dock inte för mindre företag, de 

kan nämligen välja att istället upplysa om förändringarna och den bristande jämförbarheten i 

not (Ibid.). 

Att ta med jämförelsetal i årsredovisningen gör det enklare för en användare att jämföra de två 

åren med varandra. Genom att räkna om jämförelsetalen vid ett byte av principer och metoder 

ökar jämförbarheten ytterligare. Metoden med jämförelsetal och omräkning av dessa kan 

därigenom kopplas till principen om konsekvent tillämpning och jämförbarhet. 

3.4.2. Avskrivningar 
På 1800-talet när avskrivningar började bli praxis fanns två synsätt kring förfarandet. Det ena 

var att redovisa en minskning av värdet på en tillgång, precis som när man omvärderar ett 

varulager. Det andra var att det skulle vara en garanti för att behålla kapitalet intakt, genom att 

redovisa en kostnad förhindrar man en utdelning som skulle kunna hota bolagets kapital 

(Artsberg 2005, s. 215). 

Idéerna kring avskrivningar har utvecklats sedan dess, till exempel skriver Lev & Theil 1978 i 

inledningen av sin artikel (som handlar om val av avskrivningsmodell) att huvudmålet med 

avskrivningar är att fördela utgiften för en tillgång över tiden. Helst ska fördelningen göras på 

ett sätt som speglar dess användning (Lev & Theil 1978, s. 286). 

  



14 

I K3:s 17:e kapitel, Materiella Anläggningstillgångar, står ”Avskrivning är en systematisk 

periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod.” och 

”Avskrivningsbart belopp är en tillgångs anskaffningsvärde eller det belopp som används i 

stället för anskaffningsvärdet, efter avdrag för beräknat restvärde.” (BFN 2012, s. 35). Det är 

alltså direkt kopplat till principen om periodisering, att utgiften ska bli en kostnad i rätt 

period. 

Lite senare i samma kapitel av K3-regelverket står ”Företaget ska välja en avskrivningsmetod 

som återspeglar förväntad förbrukning av den materiella anläggningstillgångens framtida 

ekonomiska fördelar.” (BFN 2012, s. 36). Det gäller alltså att spegla förbrukningen, eller 

användningen som Lev & Theil skrev (Lev & Theil 1978, s. 286). I dag handlar avskrivningar 

inte om att, som på 1800-talet, redovisa en konkret minskning av tillgångens värde. 

Normgivarna har inte heller kopplat det till konkret ”användning” som Lev & Theil på 1970-

talet, utan skriver idag mer teoretiskt om ”förbrukning av de framtida ekonomiska 

fördelarna”. 

3.4.3. Komponentmetoden 
Komponentmetoden innebär att en tillgång delas upp i sina väsentliga komponenter, på så sätt 

att varje komponent betraktas som en egen tillgång (Nordlund, Pramhäll & Drefeldt 2013, s. 

12). Genom att göra en sådan uppdelning kan de olika komponenterna ges olika 

nyttjandeperioder, restvärden och avskrivningsplaner. Att de olika komponenterna har olika 

avskrivningsplaner och alltså skrivs av oberoende av varandra kallas för 

komponentavskrivning. Enligt K3-regelverket ska en sådan uppdelning göras på materiella 

anläggningstillgångar, om komponenterna är väsentliga och har en nyttjandeperiod som 

avviker från tillgången som helhet (Ibid.). 

Komponentmetoden kan liksom andra avskrivningsmetoder ses som en operationalisering av 

principen om periodisering (se 3.3.3. Periodisering), och i förlängningen av definitionen på en 

kostnad från föreställningsramen (se 3.2.2. Kostnad). Enligt Hellman, Nordlund & Pramhäll 

ger dock de andra avskrivningsmetoderna, som tidigare har tillämpats, en missvisande bild 

när det handlar om komplexa tillgångar som till exempel fastigheter (Hellman, Nordlund & 

Pramhäll  2011, s. 49). De menar att komponentmetoden på det sättet är en bättre 

operationalisering av periodiseringskravet, även om de medger att den kan leda till en ökad 

administrativ börda för företagen (Ibid.). 

I K3-regelverket gäller kravet på att komponentmetoden ska användas även retroaktivt. Det 

innebär att tillgångar med sådana komponenter som ska behandlas som separata tillgångar, 

ska delas upp i sina komponenter redan vid övergången till de nya reglerna. I omräknade 

jämförelsetal ska de nya reglerna dessutom tillämpas redan från början av jämförelseåret 

(Arnell, Nordlund & Månsson 2013, s. 34). För att förenkla den processen tillåts vissa 

förenklade antaganden och approximationer vid uppdelningen (Ibid.). I allmänhet kan kravet 

på att använda komponentmetoden komma att bli mycket resurskrävande, och revisorernas 

branschorganisation, FAR, har bland annat av den anledningen (i sitt remissvar om K3) 

rekommenderat att mindre företag inte ska behöva tillämpa den även om de väljer att i övrigt 

redovisa enligt K3-regelverket (Abrahamsson, Arnell & Overud 2011, s. 43). 
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3.5. Förutsägelser inför K3… 
Innan införandet av K3-regelverket presenterades i artiklar och uppsatser olika förutsägelser 

om vilka effekter som skulle bli följden. Föreliggande uppsats avser att granska några av 

dessa som har bäring på redovisning av fastigheter. 

3.5.1. …om rättvisande bild 
Nordlund, Pramhäll & Drefeldt nämner i slutkommentaren till sin artikel om 

komponentuppdelning bland annat att de är övertygade om att förändringen kommer ge en 

bättre bild av företagens resultat och ställning (Nordlund, Pramhäll & Drefeldt  2013, s. 15). 

Redan två år tidigare framförde Hellman, Nordlund & Pramhäll en likande tanke i en annan 

artikel i Balans. I den artikeln nämndes att bolagen med hjälp av komponentmetoden borde 

komma närmre verkligt värde i redovisningen, jämfört med att skriva av enligt den gamla 

metoden som de kallar prestandahöjandeansatsen (Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011, s. 

52). 

Även Lundquist & Söderholm drar i sin uppsats slutsatsen att komponentmetoden kommer 

leda till en mer rättvisande bild av fastigheters värde och värdeminskning i redovisningen.  

De nämner dock att det förutsätter tydliga riktlinjer om hur komponentindelningen ska gå till 

(Lundquist & Söderholm 2013, s. 34). 

Selek & Larsson Schill är mer försiktiga beträffande påverkan på den rättvisande bilden, deras 

uppsats handlar dessutom inte specifikt om komponentmetoden utan berör K3-regelverket i 

dess helhet. De ansluter sig dock till uppfattningen att K3 kommer ge en mer rättvisande bild, 

eftersom det regelverket “är principbaserat och därför kan spegla företagens verksamhet i 

större utsträckning” (Selek & Larsson Schill 2014, s. 75). De nämner även att jämförbarheten 

och kvaliteten på redovisningen sannolikt kommer öka, och pekar i det sammanhanget 

specifikt på förändringar i avskrivningsreglerna (Ibid.). 

3.5.2. …om schabloner och vägledningar 
Hellman, Nordlund & Pramhäll säger att det måste utvecklas praxis för hur 

komponentindelningen ska gå till, och vad som ska betraktas som en väsentlig komponent. 

Dessutom nämner de att branschorganisationer bör spela en viktig roll i det sammanhanget 

(Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011, s. 53). 

3.5.3. …om avskrivningstakten och aktivering av underhållsutgifter 
Att regelförändringen kommer medföra en ökad avskrivningstakt och alltså större årliga 

avskrivningskostnader är en av de slutsatser som Fors & Vesterberg kommer fram till (Fors & 

Vesterberg 2013, s. 36). De är till och med så precisa att de anger att det kommer leda till en 

ökning i avskrivningstakten för de företag som tillämpar en avskrivningstakt på mindre än två 

procent för sina fastigheter (Ibid.).  

En annan av Fors & Vesterbergs slutsatser är att aktiveringen av underhållsutgifter kommer 

öka med mellan tio och 75 procent genom införandet av komponentmetoden (Fors & 

Vesterberg 2013, s. 36). Lundquist & Söderholm kommer också till slutsatsen att 

regelförändringen kommer leda till att aktiveringen av underhållsutgifter i balansräkningen 

ökar, men utan att specificera någon procentsats eller liknande (Lundquist & Söderholm 2013, 

s. 34). 
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3.5.4. …om övergångsfasen 
En tanke som har framförts av bland andra Nordlund, Pramhäll & Drefeldt är att 

förändringarna vid själva övergången bara kommer utgöra en del på vägen mot fullt korrekta 

siffror enligt de nya reglerna (Nordlund, Pramhäll & Drefeldt 2013, s. 15). De menar alltså att 

det kommer förekomma en övergångsfas på flera år innan alla komponenter är utbytta och 

korrekt redovisade i enlighet med K3-regelverket. 

3.6. Andra studier 
Även på andra håll i världen har komponentmetoden analyserats på olika sätt. Nedan 

presenteras i korthet ett par sådana undersökningar. 

Stárová & Čermáková genomförde 2010 en jämförande analys i Tjeckien. De försökte utifrån 

olika exempel avgöra om komponentmetoden var mer rättvisande än den äldre metoden för 

avskrivning av materiella tillgångar, framförallt fastigheter (Stárová & Čermáková 2010, s. 

38-39). De kom fram till att komponentmetoden gav en mer rättvisande bild av hur tillgångar 

av den typen förbrukades (Stárová & Čermáková 2010, s. 46). De påpekade dock att 

skattemyndigheterna i Tjeckien inte godtog komponentmetoden (Ibid.). 

År 2014 skrev Roe en artikel om vilka skatterättsliga problem som skulle bli följden om USA 

skulle införa det internationella regelverket IFRS. Hon nämner bland annat 

komponentmetoden som en punkt som skulle leda till problem (Roe 2014, s. 100-101). IFRS 

kräver komponentindelning av många tillgångar. Det tillåts även i de amerikanska reglerna 

förfinansiell rapportering (US GAAP), men inte enligt skattereglerna i USA (Ibid.). 

Roe kommer dock fram till att omfattningen av problemet kommer variera mycket från fall 

till fall, och vara beroende av många faktorer (Roe 2014, s. 101). 
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4. Empiri 
Då studien avser att analysera vissa effekter av införandet av K3-regelverket på 

årsredovisningarna, utgörs det empiriska materialet till största delen av just årsredovisningar 

för ett antal företag. Både årsredovisningar från det första året då K3 använts och, för att 

möjliggöra jämförelser, från året innan. 

Figur 2 Blåklockan 2 i Stockholm, en av fastigheterna i undersökningen (eget foto 2015) 

 

En mindre del av det empiriska materialet utgörs av de vägledande dokument som uppletats 

och granskats. 

4.1. Redovisat värde och verkligt värde 
Bolagen i studien redovisade i senaste årsredovisningen fastigheter till ett värde av 

sammanlagt 33 miljarder kronor. Det bolag som redovisade minst värde i fastigheter 

redovisade 423 101 kronor, i andra änden av spannet fanns ett bolag med 4,1 miljarder kronor 

i bokfört värde på fastigheter. Medianen låg på ca 45 miljoner kronor. 

62 av bolagen lämnade upplysning om verkligt värde på sitt fastighetsbestånd. Summan av 

det verkliga värdet i deras samlade bestånd uppgick till ca 46 miljarder kronor. Där fanns ett 

spann mellan 12 miljoner och 9,8 miljarder kronor. Beträffande verklig värde låg medianen på 

76 miljoner kronor. Företag behöver bara upplysa om verkligt värde, ”om värdet kan mätas på 

ett tillförlitligt sätt och uppgifterna kan tas fram utan oskälig kostnad”, som det står under 

punkt 16.4 i K3-regelverket (BFN 2012, s. 33). Det är sannolikt förklaringen till större delen 

av bortfallet när det handlar om verkligt värde. 
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4.1.1. Värderingsmetoder 
Hur verkligt värde har bedömts varierar från bolag till bolag, och endast 49 av dem upplyser 

överhuvudtaget om vilken metod som använts. Av dessa 49 skriver 8 endast att oberoende 

eller extern värderingsman har gjort värdering, utan att upplysa närmare om enligt vilken 

metod. De övriga 41 har använt metoder enligt Tabell 3. 

Tabell 3 Använda metoder för värdering till verkligt värde 

Värderingsmetod Antal bolag 

Baserat på taxeringsvärdet 1 

Baserat på bokfört värde 1 

Lokal marknadsjämförelse 1 

Blandning av ortsprisindex och avkastningskalkyl 6 

Avkastningskalkyl, Datchas modell 7 

Avkastningskalkyl, övriga 25 

 

Att så få bolag överhuvudtaget upplyser om verkligt värde, och att de är fria att använda 

vilken värderingsmetod som helst, måste leda till att jämförbarheten på den punkten blir dålig. 

Att de kan avstå från att alls upplysa om hur värdering gjorts försämrar jämförbarheten 

ytterligare. Huruvida reglerna i K3 innebär en förbättring i jämförbarhet, väsentlighet eller 

annat kvalitetskriterium jämfört med andra regelverk är oklart. Att bedöma det ligger 

dessutom utanför denna studies ramar. 

Datschas modell nämns som värderingsmetod av sju bolag i stickprovet. Datscha 

Fastighetsanalys är ett avancerat verktyg för fastighetsvärdering som bygger på en 

avkastningskalkyl/kassaflödesmodell (Datscha u.å.). 

4.1.2. Andel redovisat värde 
Av de 62 bolag som upplyste om verkligt värde 2014 har 15 genomfört potentiellt 

jämförelsestörande förändringar av sitt fastighetsbestånd under året. De övriga 47 plus de 6 

som genomfört störande förändringar men uppger en separat värdering för 2013, blir 53 

bolag. De 53 bolagen ligger till grund för de följande jämförelserna mellan redovisat och 

verklig värde. På en aggregerad nivå redovisas 53,6 procent av de verkliga värdena. Den 

siffran döljer dock ett mycket stort spann, som sträcker sig mellan 3,2 och 100 procent. 

Medianen av det förhållandet ligger på 62,4 procent. Två företag har redovisade värden som 

helt överensstämmer med det verkliga värde de uppger, båda dessa har gjort uppskrivningar 

av det redovisade värdet under 2014. Inget av de två bolagen har uppgett hur de kommit fram 

till det verkliga värde som de anger i årsredovisningen. Näst efter de som justerat sitt 

redovisade värde genom uppskrivningar finns fem bolag som redovisar minst 95 procent av 

verkligt värde. 

Av de ovannämnda 53 bolagen har 25 uppgett en separat värdering för 2013. För att utöka 

underlaget på den punkten har de övriga 28 bolagens värdering för 2014 fått gälla även för 

2013. Eftersom de bolagen kan antas ha samma fastigheter båda åren blir det inte helt orimligt 

att anta att värderingen på det viset blir tillräckligt bra för en jämförelse mellan åren. 

Förhållandet mellan redovisat och verkligt värde 2013 visar då att på aggregerad nivå 

redovisades 55,7 procent av de verkliga värdena. Även det året, innan komponentmetoden 

infördes, fanns ett stor spann i den frågan. Det sträckte sig mellan 1,8 och 109,7 procent, med 

en median på 55,8 procent. 



19 

Tabell 4 Andel redovisat av verklig värde de båda åren 

 Minsta andel Medianandel Största andel 

2013 1,8 % 55,8 % 109,7 % 

2014 3,2 % 62,4 % 100,0 % 

 

De bolag, av de ovannämnda 53, som har räknat om sina jämförelsetal vid införandet av  

K3-regelverket är 31 till antalet. Bland de 31 har den redovisade andelen på en aggregerad 

nivå utvecklats från 55,19 procent 2013 före K3, via 55,24 procent 2013 enligt K3 till 52,85 

procent 2014. Förändringen mellan regelverken för 2013 är alltså på en aggregerad nivå en 

ökning med 0,05 procentenheter, i genomsnitt handlar det dock om en minskning på 0,27 

procentenheter. De siffrorna går i sig i olika riktning, men hela spannet av förändringarna 

sträcker sig från -2,88 till +0,81 procentenheter, med en median på -0,27. 

4.1.3 Utveckling av redovisat värde 
Av bolagen i stickprovet hade sammanlagt 27 genomfört potentiellt jämförelsestörande 

förändringar av sitt fastighetsbestånd under året efter införandet av K3-regelverket. Av de 

återstående 73 bolagen har 50 minskat sitt redovisade värde under 2014, med upp till 5,6 

procent. De övriga 23 ökade sitt redovisade värde med mellan 0,1 och 189,7 procent. Överlag 

var medianförändringen -1,4 procent, sannolikt mestadels hänförligt till normala 

avskrivningar. När förhållandet granskades med justering för avskrivningar visade det sig 

mycket riktigt att 19 av bolagen inte hade någon förändring, eller en förändring som var 

mindre än 0,05 procent i någon riktning. 15 av dem hade minskningar på mellan 0,2 och 2,6 

procent, och 39 hade ökat med mellan 0,1 och 193,3 procent. Justerat för avskrivningar var 

den samlade medianförändringen en ökning på 0,2 procent. 

Tabell 5 Utveckling av redovisat värde, justerat för avskrivningar 

 Största minskningen Medianförändring Största ökningen 

2013 till 2014 2,6 % +0,2 % 193,3 % 

2013, före och efter K3 2,9 % ±0,0 % 20,8 % 

 

Av alla bolagen i stickprovet hade 52 räknat om sina värden för jämförelseåret och har alltså 

två redovisade värden från 2013, ett innan och ett efter omräkningen enligt K3-regelverket. 

En liten majoritet av dessa, 28 bolag, redovisar lägre värden efter förändringen än före. Det 

handlar om en minskning på upp till 3,8 procent. De övriga 24 bolagen redovisar högre 

värden efter förändringen, en ökning på mellan 0,1 och 20,9 procent. Sammantaget var 

medianförändringen i redovisat värde -0,1 procent. För att undersöka hur mycket av den 

förändringen som berodde på förändrad avskrivningstakt gjordes även i detta avseende 

justeringar där avskrivningar räknades bort, både före och efter förändringen då det handlar 

om samma år. Då har 32 bolag ingen förändring alls (eller mindre än 0,05 procent) i värdering 

mellan regelverken. Tre har minskat sitt redovisade värde, med mellan 0,1 och 2,9 procent. 

De övriga 17 har ökat värderingen, med mellan 0,2 och 20,8 procent. Efter justeringen ligger 

alltså medianen på noll procents förändring, och det mesta av den återstående förändringen 

kan förklaras med inköp under 2013 som bolagen hunnit skriva av i olika grad innan årets 

slut. 
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4.2. Avskrivningar och fastighetskostnader 
Av de 73 bolagen som kan antas ha samma fastigheter vid båda bokslutsdatumen, hade tre 

olika långa räkenskapsår. Efter att de tre uteslutits fanns 70 bolag kvar där bedömningar av 

förändrad avskrivning och förändringar i kostnader kan göras med rimlig säkerhet. 

Med avseende på avskrivning av byggnader redovisar nio av bolagen samma siffror, +/- 0,05 

procent, de båda åren. 14 av bolagen minskade sina avskrivningar, det handlar då om 

minskningar på mellan 1,1 och 49,0 procent. De flesta, 47 av 70, redovisade alltså större 

avskrivningar efter regelförändringen än före. Det handlar om en ökning på mellan 1,4 och så 

mycket som 3 132,1 procent. Extremfallet beror på att byggnaden i fråga anskaffades i slutet 

av 2013, om den hade köpts i början av det året skulle förändringen i just det fallet i stället ha 

varit ca 5 procent. Det kan antas att ytterligare några av de högre värdena här har en liknande 

förklaring, men sammantaget är hursomhelst medianförändringen för avskrivningar på 

byggnader mellan de två åren +11,0 procent. 

Tabell 6 Utveckling av avskrivningskostnaderna 

 Största minskningen Medianförändring Största ökningen 

2013 till 2014 49,0 % +11,0 % 3 132,1 % 

2013, före och efter K3 59,9 % +18,3 % 497,7 % 

 

Hur de olika bolagen väljer att redovisa sina övriga fastighetskostnader varierar mycket, 

somliga separerar endast normala driftskostnader, andra lägger in alla sina rörelsekostnader 

under en rubrik ”Fastighetskostnader” eller liknande. Det leder ofrånkomligen till en låg grad 

av jämförbarhet, men en beräkning av hur dessa kostnader har utvecklats mellan de två 

aktuella åren kan ändå göras. Av de 70 bolag för vilken en sådan undersökning 

överhuvudtaget vore meningsfull har endast 53 på ett eller annat sätt särredovisat sina 

fastighetskostnader de båda åren i fråga. Av dessa 53 har 31 minskat sina övriga 

fastighetskostnader med mellan 0,9 och 49,6 procent. De övriga 22 har högre kostnader under 

året efter införandet av K3-regelverket än året före, det handlar om en ökning på mellan 0,3 

och 495,8 procent. Extremfallet här är samma som i föregående stycke och har sannolikt till 

stor del samma förklaring. Sammantaget är medianförändringen i detta avseende -1,8 procent. 

Tabell 7 Utveckling av övriga fastighetskostnader 

 Största minskningen Medianförändring Största ökningen 

2013 till 2014 49,6 % -1,8 % 495,8 % 

2013, före och efter K3 26,5 % ±0,0 % 2,2 % 

 

Även med avseende på avskrivningar och kostnader har de 52 bolag som räknat om sina 

jämförelsetal två olika värderingar för 2013, före respektive efter införandet av K3. Ett av 

dessa bolag redovisar exakt samma avskrivningar på sina byggnader före som efter 

förändringen. 14 har mindre avskrivningar enligt K3-regelverket än vad man hade med de 

äldre reglerna. Det handlar om en minskning på mellan 0,7 och 59,9 procent. För de övriga 37 

innebar förändringen en ökning beträffande avskrivningar, en ökning på mellan 0,6 och 497,7 

procent. Medianen av dessa förändringar ligger på +18,3 procent. 
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Beträffande övriga fastighetskostnader har de 52 bolag som räknat om sina siffror för 2013 

enligt K3-regelverket samma problem med jämförbarheten som de andra bolagen har. I den 

gruppen var det endast 45 som på något sätt hade särredovisat sina övriga fastighetskostnader. 

Bland dessa 45 hade 23 förändringar på mindre än 0,05 procent. 19 redovisade mindre övriga 

fastighetskostnader efter regelförändringen än före, en minskning på mellan 0,4 och 26,5 

procent. Endast tre bolag redovisade högre övriga fastighetskostnader för jämförelseåret 2013 

enligt K3-regelverket än vad man gjort 2013. Det handlar då om en ökning på mellan 0,8 och 

2,2 procent. Eftersom att en majoritet redovisade en förändring kring noll blev också 

medianen 0,0 procent.  

Innan komponentmetoden infördes uppgav 92 av bolagen i årsredovisningen en 

avskrivningstakt, eller ett spann av avskrivningstakter för sina byggnader. Den lägsta angivna 

avskrivningstakten var 0,5 procent, vilket motsvarar en nyttjandeperiod på 200 år. Den högsta 

angivna avskrivningstakten var 5 procent, vilket innebär 20 års nyttjandeperiod. Efter 

införandet av komponentmetoden har dessa angivelser i storutsträckning fått ge vika för en 

presentation av vilka nyttjandeperioder som gäller för olika komponenter. I analysavsnittet 

görs en mer ingående granskning av hur avskrivningstakten på byggnader har utvecklats 

genom regelförändringen. 

4.3. Vägledningar vid komponentindelning 
Komponentmetoden måste tillämpas även på fastigheter som tidigare har redovisats som en 

enhetlig tillgång. Kravet på retroaktiv tillämpning har inneburit att företagen vid övergången 

till K3-regelverket på något sätt måste dela in sina fastigheter i komponenter och fördela det 

redovisade värdet på dessa. För att underlätta det arbetet har olika organisationer författat 

vägledningar och liknade, en del av undersökningen har bestått i att söka efter sådana. De 

vägledningar som vid den sökningen påträffades var endast några få, men de presenteras i 

korthet nedan. 

De beskrivningar av komponentindelning och relaterade punkter som ges i årsredovisningarna 

har kategoriserats, för att kunna jämföra dem med vägledningarna. De identifierade 

kategorierna återges senare i detta avsnitt med en kort beskrivning och några typvärden. 

Omfattande bortfall förekom i denna undersökningsdel. Detta berodde dels på att företagen 

var mycket otydliga i sin beskrivning av vilka komponenter deras fastigheter var fördelade på, 

men framför allt på att det genomgående var svårt att utläsa någonting alls om själva 

indelningsprocessen från årsredovisningarna. 

4.3.1. De vägledande dokumenten 
Branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige publicerade 2012 sina riktlinjer (som har 

författats tillsammans med SABO), ett dokument med sex punkter fördelade på fyra sidor. 

Inledningsvis beskriver de i korthet regelförändringen och den medföljande problematiken 

(Fastighetsägarna Sverige 2012, s. 1). De identifierar nio komponentgrupper, och påtalar 

behovet av ordentliga anläggningsregister där komponenterna särredovisas (Fastighetsägarna 

Sverige 2012, s. 1-2). De rekommenderar att det redovisade värdet fördelas på de 

identifierade komponenterna, men menar att när de betydande komponenterna värderats på de 

sättet kommer en ”övrigt-post” återstå som utgör de icke-betydande komponenterna 

(Fastighetsägarna Sverige 2012, s. 2-3). De ger i allmänhet inga rekommendationer om 

komponenternas nyttjandeperioder, eller deras del av byggnadens värde. Beträffande 
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hyresgästanpassning skriver de dock att de komponenterna bör ha samma nyttjandetid som 

hyresgästen räknar med, och att kontraktstidens längd är en viktig indikation i det avseendet 

(Ibid.). Beträffande vad som ska kostnadsföras direkt tar de dels upp det som står i K3-

regelverket (att byte av komponent ska aktiveras men reparation av komponent 

kostnadsföras), och dels skriver de att ”åtgärder med bedömd förbrukningstid av tre år eller 

mindre bör kunna kostnadsföras direkt” (Fastighetsägarna Sverige 2012, s. 3). Angående 

omräkning av jämförelsetal skriver de att den värdefördelningen kan göras schablonmässigt, 

och att fördelningen vid nybyggnation av liknande objekt bör kunna vara vägledande 

(Fastighetsägarna Sverige 2012, s. 4). 

För komponentmetoden i kommunal redovisning har SKL publicerat en vägledande rapport, i 

och med att kravet på komponentavskrivning gäller även där från och med 2014 (SKL 2014, 

s. 9). Rapporten inleds med en bakgrund och en sammanfattande beskrivning av 

konsekvenserna för den kommunala redovisningen (SKL 2014, s. 9-11). SKL tar även upp en 

del detaljer om hur regelverket för kommunernas redovisning ser ut (SKL 2014, s. 13-17), och 

gör en jämförelse mellan de gamla reglerna och hur det blir efter införandet av 

komponentmetoden (SKL 2014, s. 19-31). Därefter kommer de fram till frågan om 

komponentindelning och vad som är en ”betydande komponent” (SKL 2014, s. 33-34). De 

nämner att ”stomme, fasad, tak, hissar och ventilationsutrustning” är exempel på betydande 

komponenter i en byggnad, men säger också att det är svårt att ge några generella kriterier och 

rekommenderar att varje kommun upprättar väsentlighetskriterier utifrån sin egen situation 

(Ibid.). Som exempel på sådant kriterium nämner de ”minst 5-10 procent av den totala 

kostnaden för en viss investering” (SKL 2014, s. 34). I rapporten ges trotts ovanstående 

reservationer exempel på 10 komponenttyper i en skola, även SKL tar upp en restpost, 

”Övrigt” (SKL 2014, s. 35). För själva uppdelningsförfarandet rekommenderar de att man 

utgår från de tekniska installationerna i byggnaden, alternativt att man identifierar grupper av 

komponenter med liknande nyttjandeperiod (SKL 2014, s. 36). De ger dessutom exempel på 

sådana uppställningar för en kontorsbyggnad och en simhall, i de exemplen har stommen en 

nyttjande period på 60 år (Ibid.). Vid själva övergången anser SKL inte att kommunerna 

behöver vara så noggranna och detaljerade i sin komponentindelning, utan att det kan få 

komma mer efterhand som komponenter byts ut och nya byggnader anskaffas (SKL 2014, s. 

43-44). De menar också att komponentindelning av befintliga byggnader kan göras genom en 

schablonmässig fördelning av det bokförda värdet, och ger exempel på ett par sådana 

schabloner (SKL 2014, s. 45-48). 

En liknande rapport för den statliga redovisningen har publicerats av ESV, för statliga verk 

blir komponentmetoden obligatorisk från 1:a januari 2016 (ESV 2015, s. 12). Liksom SKL 

inleder ESV med bakgrund, förklaring av vad komponentmetoden innebär och vilka regler 

som gäller (ESV 2015, s. 7-9). Även ESV är mycket diffusa i frågan om vad som är en 

betydande komponent, men nämner bland annat att man vid bedömningen måste ta hänsyn till 

komponentens del av tillgångens totala anskaffningsvärde och skillnaden i nyttjandeperiod 

(ESV 2015, s. 10). 
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Figur 3 Graf över när komponentredovisning kan bli aktuellt (ESV 2015, s. 10) 

 

För de statliga verk som ESV riktar sig till är dock den retroaktiva tillämpningen mer frivillig 

(än för aktiebolag), de behöver nämligen inte dela upp befintliga tillgångar förens en 

komponent ersätts (ESV 2015, s. 12). ESV rekommenderar trots det en uppdelning redan vid 

övergången, för att underlätta när komponenterna senare byts ut (ESV 2015, s. 13). I deras 

exempel kombineras stommen med en restkomponent och ges nyttjandeperioden 50 år (Ibid.). 
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4.3.2. Metoder för komponentindelning 
De få företag som överhuvudtaget nämner något om själva indelningsförfarandet i 

årsredovisningen, skriver att indelningen har gjorts genom en mer eller mindre 

schablonmässig fördelning av det redovisade värdet på ett antal fastställda komponenter. I 

enstaka fall nämns också individuell bedömning av komponenternas nyttjandeperiod. 

I ett enda fall har den schablon som använts vid indelningen specificerats, se Figur 4. 

Figur 4 Kostnadsindexbaserad schablon för komponentindelning (Tornberget 

Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge 2014, s. 7) 

 

I de tillgängliga vägledningarna tycks man anse att en schablonmässig uppdelning vid 

övergången är godtagbar, men att man bör vara mer noggrann med komponentindelningen 

senare. Det kan med andra ord anses tillåtet att fastslå att värdet på en befintlig byggnads 

komponenter fördelar sig på ett visst sätt utan ha gjort någon komplicerad utredning om hur 

det verkligen förhåller sig. När man bygger nytt, köper nytt eller när komponenterna ersätts 

efterhand måste man däremot ha mer på fötterna vid värderingen av komponenterna. 

4.3.3. Presentation av komponenterna 
I 17 av de årsredovisningar från 2014 som granskats presenteras komponenterna indelade i 

grupper efter funktion, där det inom de flesta (eller alla) sådana huvudgrupper förkommer ett 

spann av varierande nyttjandeperioder. Antalet komponentgrupper för byggnader i dessa 

uppställningar varierade mellan fyra och tolv, medianen var fem. 
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Figur 5 Komponentgrupper med spann av nyttjandeperioder (Fastighets AB Pilåkern 

2014, s. 5) 

 

Vissa andra bolag i studien, 36 närmare bestämt, använde sig av en uppställning med 

huvudgrupper av komponenter med en (i huvudsak) enhetlig nyttjandeperiod för varje grupp. 

Antalet huvudgrupper var i dessa fall mellan två och 16, med en median på sju. 

Figur 6 Komponentgrupper med fasta nyttjandeperioder 

(MI Andersson Fastighetsbolag AB 2014, s. 5) 

 

Det fanns även en grupp om nio bolag som presenterade fyra till sex huvudgrupper av 

komponenter, där de som hade enhetlig nyttjandeperiod var ungefär lika många som de med 

ett spann. 

Figur 7 Blandade komponentgrupper (Manjoma Nord AB 2014, s. 5) 

 

Ett av bolagen, Aktiebolaget Utö Havsbad, presenterade sina komponentgrupper i en enda 

mening. De skrev i en tilläggsupplysning ”Komponentavskrivningar beräknas för lokaler 

stommen 80 år, fasader 15-25 år inre ytskick [sic!] och teknik 15-25 år.” (Aktiebolaget Utö 

Havsbad 2014, s. 6). 
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De flesta bolagen utrycker nyttjandeperioderna i år (eller kombinerar år med procent), men tre 

bolag beskriver bara avskrivningstakten i procent. Ett av bolagen, Tornberget 

Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge, uttrycker det i månader, se Figur 4. 

Ingen av vägledningarna som granskats ger något svar på hur komponenterna bör presenteras 

i årsredovisningen. 

4.3.4. Komponenternas nyttjandeperiod och andel av värdet 
Av bolagen i stickprovet hade sammanlagt 64 någon form av komponentpresentation med 

nyttjandeperioder eller avskrivningstakter angivna. 

I Tabell 8 presenteras några typiska komponenter och redovisade nyttjandeperioder (NP), för 

de bolag som redovisar ett spann av nyttjandeperioder inom en komponentgrupp har 

medelvärdet mellan minimum och maximum i spannet tagits med. Avrundningar till närmaste 

hela år har gjorts. 

Tabell 8 Vanliga komponentgrupper presenterade i årsredovisningarna 

Komponent 

eller 

kategori 

Antal bolag 

som upptog 

den 

Kortaste NP Längsta NP Typvärde NP Antal bolag 

som använde 

typvärdet 

Stomme 64 50 300 100 31 

Fasad 50 10 150 50 14 

Tak/yttertak 50 20 100 40 15 

Installationer 41 4 100 40 11 

Fönster 31 5 63 50 13 

 

I flera fall har grunden uttryckligen inkluderats i stommen. Det är endast ett bolag, Sköns 

Bostäder AB, som har separerat grunden och givit den en annan nyttjandeperiod än stommen. 

Där har komponenten ”grund” en nyttjandeperiod på 100 år, men stommen endast 50 år. 

Tio bolag av de som inte tog upp fasad separat har istället med ”yttre ytskikt” med liknande 

nyttjandeperioder. Det förekommer dock att ”yttre ytskikt” redovisas parallellt med fasad och 

med annan nyttjande period. Komponenten tak har ett liknande förhållande till ”yttre ytskikt”. 

Installationer är ibland redovisade i klump och ibland mer specificerade. Bland de bolag som 

inte redovisar installationer finns till exempel 14 bolag som redovisar ”el” eller liknande och 

åtta som tar upp ”värme”. Både el och värme förekommer även bland de som tar upp 

installationer som grupp. 

En speciellt besvärlig komponent visade sig vara ”inre ytskikt” som ibland klumpas ihop med 

innerväggar och ibland verkar betyda något helt annat. Därför finns innerväggar, ”inre 

ytskikt” eller liknande komponenter upptagna med ett spann av nyttjandeperioder som 

sträcker sig från 15 till 200 år. 

Av de 64 bolagen i fråga har 22 upptagit en separat restpost under olika beteckningar vars 

nyttjandeperiod avviker från stommens. Även beträffande de separata restposterna finns ett 

brett spann av nyttjandeperioder, 5 till 63 år. 



27 

Andra vanliga komponenter är bland andra stammar, ventilation, hyresgästanpassningar, 

markanläggningar, hissar och kök. Det förekommer även mer aparta komponenter så som 

passersystem, kyla och golfanläggning. 

Förutom Tornberget Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge, se Figur 4, hade inget av de 

undersökta företagen i årsredovisningen specificerat hur stor del av det bokförda värdet som 

fördelades på respektive komponent vid indelningen. 

Vägledningarna ger inte några tydliga svar på vilka komponenter som kan komma ifråga, eller 

hur deras nyttjandeperiod kan uppskattas. I SKL:s rapport finns schabloner för vissa typer av 

byggnader, men dessa är ingalunda generella. De behandlar inte heller bostadshus, vilket gör 

att de har liten eller ingen betydelse för de flesta bolagen i studien. 

4.4. Övriga observationer 
Ytterligare vissa intressanta förhållanden har iakttagits i grundmaterialet, några av dessa 

presenteras nedan. 

Av de 100 bolagen som utgör studiens stickprov har 75 på ett eller annat sätt angett i vilken 

eller vilka kommuner deras fastigheter återfinns. Endast ett fåtal av bolagen hade fastigheter i 

fler än en kommun. Den enskilt vanligaste kommunen var Stockholm (6 av bolagen), tätt följd 

av Helsingborg och Jönköping (5 bolag vardera). 

23 av bolagen är kommunalt ägda, direkt eller indirekt. Av de övriga är nio moderbolag och 

upprättar koncernredovisning. Ytterligare 60 av bolagen uppger att de på ett eller annat sätt 

ingår i en koncern. Det är således bara åtta av de 100 undersökta bolagen som inte uppger sig 

ha något koncernförhållande alls. Bland de 52 som har räknat om sina jämförelsetal är det 

fyra som inte ingår i någon koncern, relativt tycks det således vara ungefär lika vanligt med 

omräkningar bland koncernbolagen som bland de enskilda. Av de 62 bolagen som lämnar 

upplysning om verkligt värde är fem sådana som inte uppger sig ingå i någon koncern, inte 

heller i det avseendet tycks det spela någon roll om bolagen ingår i en koncern eller inte. 

Under 2014 har endast åtta av bolagen i studien gjort uppskrivningar på sina fastigheter, och 

bara fyra har gjort nedskrivningar. 
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5. Analys 
Vissa delar av den statistik som presenterats i föregående avsnitt har analyserats vidare. Dels 

genom statistisk analys, och dels genom en tolkning mot den teoretiska bakgrunden av 

regelverk, förutsägelser m.m. Dessa analyser och tolkningar presenteras i detta avsnitt. 

5.1. Avskrivningstakt 
För att kunna analysera hur regelförändringen har påverkat avskrivningstakten på byggnader 

har måttet beräknad avskrivningstakt tagits fram. Därtill har en metod för att bryta ut 

byggnadsdelen ur ett angivet anskaffningsvärde, om det inte är särredovisat, utvecklats.  

För att bryta ut byggnadsdelen ur ett angivet anskaffningsvärde (om det inte är särredovisat), 

börjar man med att utläsa vilken del av anskaffningsvärde som måste vara mark. Sedan 

försöker man utläsa vilken del som inte kan vara mark, där kan bland annat ackumulerade 

avskrivningar vara till hjälp eftersom mark inte skrivs av. Efter det återstår en tredje del som 

är osäker. Den osäkra delen fördelar man mellan mark och annat med en fördelningsnyckel. 

Om taxeringsvärden för mark och byggnad finns redovisade separat får taxeringsvärdena 

utgöra fördelningsnyckel, den metoden har valts för att man normalt fördelar 

anskaffningsvärdet proportionerligt efter taxeringsvärdena (Thomasson et. al. 2013, s. 182). I 

fall att taxeringsvärden inte finns angivna i årsredovisningen har fördelningen nio till ett valts. 

Den fördelning har valts godtyckligt, men har en viss grund i det att den tycks ligga nära 

fördelningen av taxeringsvärdena i många av de bolag som har redovisat sådana. 

Den beräknade avskrivningstakten på byggnader utgörs av en modifierad avskrivningskostnad 

som divideras med ett modifierat anskaffningsvärde. Det modifierade anskaffningsvärdet 

utgörs av en summa bestående av årets ingående anskaffningsvärde samt ingående upp- och 

nedskrivningar. I de fall inga upp- eller nedskrivningar finns i den ingående balansen men i 

den utgående, har även årets upp- och nedskrivningar adderats till det modifierade 

anskaffningsvärdet. Den modifierade avskrivningen består av årets kostnad för planenliga 

avskrivningar som har modifierats med planenliga avskrivningar på upp- och nedskrivningar. 

För att kunna analysera om det finns skillnader mellan de som hade en avskrivningstakt på 

mindre än två procent, jämfört med de som hade en avskrivningstakt på två procent eller mer, 

har en granskning av avskrivningstakten 2013 gjorts. I den analysen har den avskrivningstakt 

som bolagen uppgav i årsredovisningarna för 2013 fått gälla, med vissa undantag enligt det 

följande. I de fall den beräknade avskrivningstakten för 2013 avviker från den angivna med 

0,5 procentenheter eller mer har en justering av grundvärdet gjorts. I de 27 fall då bolagen 

uppger ett spann (eller flera olika värden) istället för en enhetlig avskrivningstakt, har den 

beräknade avskrivningstakten fått gälla om den ligger inom spannet. Om den ligger utanför 

spannet har det närmaste värdet i spannet fått gälla som utgångspunkt, med en justering om 

det fortfarande avviker med minst 0,5 procentenheter. Fem av bolagen uppgav ingen 

avskrivningstakt 2013, för dessa har den beräknade avskrivningstakten fått gälla rakt av. Åtta 

av bolagen hade noll i modifierat anskaffningsvärde (och ett hade noll i modifierad 

avskrivning), för dessa nio har den angivna avskrivningstakten (eller mitten av spannet) fått 

gälla. Dessutom finns i stickprovet två bolag som inte hade några fastigheter vid bokslutet 

2013, dessa två utgör det samlade bortfallet i denna analys. Sammanlagt var det bara nio 

bolag som hade en beräknad avskrivningstakt som avvek så mycket från den angivna att en 
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justering var nödvändig. Det förekom till exempel att ett bolag uppgav sig skriva av 

byggnader på 50 år, men i själva verket skrev de bara av en procent under hela 2013. 

De avskrivningstakter för 2013 som framkom enligt föregående stycke var mellan 0,4 och 7,6 

procent, med en median på 2,0 procent. Av de 98 bolag som behandlas i denna analys hade 43 

en avskrivningstakt 2013 som låg under 2,0 procent, 30 hade 2,0 procent och de övriga 25 

hade högre avskrivningstakt än 2,0 procent per år. Dessa grupper kommer nedan kallas Låg, 

Medel och Hög. 52 av bolagen hade räknat om sina jämförelsetal för 2013 i enlighet med K3-

regelverket och för dessa finns alltså tre beräknade avskrivningstakter. De kan alltså ha en låg, 

medel eller hög avskrivningstakt i tre olika mätningar och röra sig fritt där emellan, vilket ger 

27 olika utvecklingsmöjligheter. Dessa presenteras i Tabell 9, med undantag för de fall som 

visade sig inte gälla för något av de 52 bolagen i fråga. 

Tabell 9 Utvecklingen av avskrivningstakt vid övergången till K3, del 1 

Grupp före K3 Grupp 2013 K3 Grupp 2014 Antal bolag 

Låg Låg Låg 7 

Låg Låg Medel 1 

Låg Låg Hög 5 

Låg Medel Medel 2 

Låg Medel Hög 1 

Låg Hög Hög 7 

Medel Låg Låg 2 

Medel Medel Medel 1 

Medel Hög Låg 2 

Medel Hög Medel 1 

Medel Hög Hög 6 

Hög Hög Hög 17 

 

För de övriga 46 finns två mätpunkter och tre grupper, således nio kombinationer. Dessa 

presenteras i Tabell 10, med undantag för de fall som visade sig inte gälla för något av de 46 

bolagen i fråga. 

Tabell 10 Utvecklingen av avskrivningstakt vid övergången till K3, del 2 

Grupp före K3 Grupp efter K3 Antal bolag 

Låg Låg 16 

Låg Hög 4 

Medel Låg 8 

Medel Medel 4 

Medel Hög 6 

Hög Hög 8 

 

Redan av detta kan en del utläsas, men stora skillnader kan gömma sig även inom dessa 

grupper. För att undersöka det har förändringen i avskrivningstakt mellan 2013 och 2014 

granskats för alla de 98 bolagen som är av intresse i denna undersökningsdel. Bland de 23 

som båda åren hade låg avskrivningstakt hade sju helt oförändrad avskrivningstakt (+/- 0,01 

procentenheter). För 13 av dem hade avskrivningstakten ökat, med mellan 0,05 och 1,07 

procentenheter. Det fanns också tre bolag som hade mindre än 2,0 procent i avskrivningstakt 
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innan regelförändringen och som minskade avskrivningstakten ytterligare året efter, en 

minskning på mellan 0,09 och 0,36 procentenheter. 

För att ytterligare undersöka sambandet mellan tidigare beräknad avskrivningstakt och 

förändringen mellan 2013 och 2014 har en enkel regressionsanalys gjorts. Först på alla de 98 

aktuella bolagen, av vilken det framgår att determinationskoefficienten är ca 11,1 procent. För 

hela materialet är det alltså bara ungefär elva procent av förändringen som kan förklaras av 

den beräknade avskrivningstakten före regelförändringen. 

För att mer specifikt analysera om de i grupp Låg har ökat sin beräknade avskrivningstakt 

även i ett det generella fallet har en beräkning av ett intervall med 95 procentig konfidensgrad 

gjorts. I det aktuella stickprovet finns 43 bolag i den gruppen, 33 av dem har ökat sin 

avskrivningstakt (alltså 76,7 procent). Det leder till att konfidensintervallet sträcker sig från 

64,1 till 89,4 procent. En beräkning har gjorts för att avgöra om ett stickprov omfattande 43 

bolag kan sägas vara tillräckligt stort för att dra den typen av statistiska slutsatser. Den 

beräkningen gav ett värde på ca 7,7. Fem är gränsen för vad som anses tillräckligt (Körner & 

Wahlgren 2005, s. 101), och skulle i detta fall ha varit uppnått med 29 individer. I 

fortsättningen kommer inga konfidensintervall eller likande anges som inte stickprovet i fråga 

är tillräckligt stort, enligt det krav som Körner & Wahlgren beskriver. 

Tabell 11 Bolag som ökat sin avskrivningstakt 

Bolag som ökat sin 

avskrivningstakt 

Antal (Andel) i 

stickprovet 

Minsta andel i 

populationen 
(95 % konfidensgrad) 

Högsta andel i 

populationen 
(95 % konfidensgrad) 

Från under 2 % 33 av 43 (76,7 %) 64,1 % 89,4 % 

Hela stickprovet 58 av 98 (59,2 %) 49,5 % 68,9 % 

 

Av alla de aktuella 98 bolagen hade 58 ökat sin beräknade avskrivningstakt med mer än 0,01 

procent mellan åren. Det innebär, som framgår av Tabell 11, att drygt 59 procent av bolagen i 

stickprovet har ökat sin avskrivningstakt och att konfidensintervallet sträcker sig från 49,5 till 

68,9 procent. 

5.2. Verkligt värde 
Redan i empiriavsnittet framgick att utvecklingen av förhållandet mellan redovisat värde och 

verkligt värde var spretigt, men att medianförändringarna både mellan åren och mellan 

regelverken var liten. Här ska det förhållandet och förändringarna analyseras vidare, delvis 

med nya infallsvinklar. 

Av bolagen i studien hade 61 bolag särredovisat både hyresintäkter och fastighetskostnader så 

att ett driftsnetto kan beräknas. Fyra av dessa hade ett negativt driftsnetto 2014, när dessa 

sållats bort återstod 57. För dessa 57 bolag har en schablonmässig uppskattning av det 

verkliga värdet gjorts genom att använda en variant på formeln för nuvärdet av en växande 

annuitet. Den finns förklarad på många håll, bland annat i boken Corporate Finance (Hillier 

et. al. 2013, s. 106-115). I beräkningen sattes då inflationen till två procent, vilket är 

riksbankens aktuella inflationsmål (Sveriges Riksbank 2015). Avkastningskravet sattes till sex 

procent för alla bolagen. Det är ett godtyckligt värde, men delvis grundat på vad vissa av 

bolagen uppgav i sin upplysning om verkligt värde. 
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Om man godtar den schablonmässiga värderingen för 2014, i de 17 fall bolagen i fråga inte 

uppger en egen värdering, utökas underlaget för att undersöka hur nära verkligt värde det 

redovisade är 2014. Då finns nämligen 79 bolag som har ett verklig värde angivet för sitt 

fastighetsbestånd 2014. På en aggregerad nivå redovisas då 58,5 procent av de verkliga 

värdena, vilket rymmer ett spann på mellan 3,2 och 854,0 procent och med en median på 63,2 

procent. 

Efter att på samma sätt utökat underlaget för verkligt värde 2013, finns sedan 75 bolag som 

har verkliga och redovisade värden från båda åren. Av de 75 bolagen har 30 i slutet av 2014 

ett redovisat värde som procentuellt sett ligger närmre det verkliga värdet än vad som var 

fallet 2013. Två av bolagen redovisar precis lika stor andel av verkligt värde 2014 som 2013, 

och de övriga 43 har avlägsnat sig från det verkliga värdet. Efter att ha kompenserat för 

avskrivningar under 2014 ser det lite annorlunda ut, då har 40 av bolagens redovisade värde 

kommit närmre det verkliga mellan de två åren. Nio har samma andel (+/- 0,01 

procentenheter), och för 26 av bolagen har det redovisade värdet avlägsnat sig från det 

verkliga. Med 95 procent säkerhet har således minst 43,9 procent av bolagen i populationen 

ett redovisat värde 2014 som är närmre det verkliga än vad som var fallet 2013. Med samma 

grad av sannolikhet kan också sägas att max 43,7 procent har avlägsnats sig från det verkliga 

värdet. Av de 75 bolagen har 38 en andel redovisat värde 2014 som ligger inom 1,5 

procentenheter från den andel de redovisade 2013. Med 95 procent sannolikhet gäller det 

mellan 39,4 och 62,0 procent av bolagen i hela populationen. 

På motsvarande sätt kan förhållandet mellan redovisat och verkligt värde analyseras för 2013, 

mellan årsredovisningen före regelförändringen och omräknade jämförelsetal efter. Av 

bolagen i stickprovet har 43 både omräknade jämförelsetal och en egen eller schablonmässig 

värdering av verkligt värde. 18 av de 43 har fått ett redovisat värde som ligger närmre det 

verkliga direkt vid övergången, de övriga 25 har avlägsnat sig i och med regelförändringen. 

Med justeringar för avskrivningar har 26 av de 43 bolagen samma andel redovisat värde efter 

regelförändringen som de hade före (+/- 0,01 procentenheter). För tre av bolagen har det 

redovisade värdet avlägsnat sig från det verkliga även efter justering för avskrivningar, och 

för de övriga 14 har det redovisade värdet närmat sig det verkliga. 26 av 43 bolag i 

stickprovet har alltså samma förhållande mellan värderingarna för 2013 efter förändringen 

som före.  Det innebär med 95 procent sannolikhet att det gäller för 45,9 till 75,1 procent av 

bolagen i hela populationen. 

Tabell 12 Bolagen fördelade efter utvecklingen av andel redovisat av verkligt värde 

Förändring i andelen 

redovisat av verkligt värde 

Närmare Samma Längre ifrån 

2013 till 2014 40 9 26 

2013, före och efter K3 14 26 3 

 

I Tabell 12 presenteras hur förhållandet mellan redovisat och verkligt värde har förändrats för 

bolagen i stickprovet, både mellan åren och mellan regelverken. I den tabellen används de 

värden som har justerats för avskrivningar så att den förändrade avskrivningstakten inte ska 

påverka siffrorna. 
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5.3. Övriga fastighetskostnader 
Vad som bolagen inkluderar i fastighetskostnaderna varierar mycket. Därmed varierar också 

de övrig fastighetskostnaderna, alltså fastighetskostnader med undantag för byggnadernas 

avskrivningar, mycket. För de 70 bolagen i stickprovet som inte har gjort några 

jämförelsestörande förändringar av sitt fastighetsbestånd och har lika långa räkenskapsår i de 

båda aktuella årsredovisningarna kan man ändå undersöka utvecklingen mellan åren. Det är 

dock bara 53 av de bolagen som har särredovisat sina fastighetskostnader de båda åren. 

Av de 53 bolagen som är aktuella för denna analys har 22 högre övriga fastighetskostnader 

2014 än 2013. De övriga 31 har istället lägre övriga fastighetskostnader. Av dessa bolag har 

20 samtidigt ökat sin beräknade avskrivningstakt, vilket är en kombination som kan bero på 

ökad aktivering av underhållsutgifter. Det kan dock finnas flera andra förklaringar till det 

förhållandet. Åtta av de 20 bolagen har så pass små förändringar att det sannolikt inte beror på 

någon omfattande förändring av till exempel aktiveringspolicy. Dessutom är det som tidigare 

nämns mycket svårt att analysera den typen av förändringar på bara ett par år, 

underhållscyklerna för byggnader brukar vara betydligt längre än så. Två av bolagen har dock 

så pass omfattande förändringar i den riktningen, utan annan förklaring, att det i alla fall 

delvis tycks ha en sådan bakgrund. Att de övriga fastighetskostnaderna minskar innebär dock 

inte att kostnader i sin helhet minskar, det är bara för 19 av bolagen som 

fastighetskostnaderna inklusive avskrivningar har minskat mellan åren. Det innebär att man 

med 95 procent sannolikhet bara kan säga att minst 22,5 procent av bolagen i populationen 

har lägre samlade fastighetskostnader 2014 än 2013. 

Tabell 13 Antalet bolag med lägre respektive högre kostnader 2014 än 2013 

 Lägre Högre 

Övriga fastighetskostnader 31 22 

Samlade fastighetskostnader 19 34 

 

32 bolag i stickprovet uppfyller villkoren för de 53 ovan och har därtill räknat om 2013 vid 

införandet av K3-regelverket. För dessa har en analys motsvarande den i föregående stycke 

gjorts, men för 2013 före och efter omräkningen. Av dessa 32 har 21 lika stora övriga 

fastighetskostnader efter omräkningen som före (+/- 0,1 procent). Tio av bolagen har fått 

lägre övriga fastighetskostnader efter omräkningen än före, och det är endast för ett av 

bolagen som det har blivit en ökning på den punkten. Inklusive avskrivningar har dock 22 av 

de 32 bolagen fått högre fastighetskostnader, vilket återigen visar på hur stora ökningar i 

avskrivningstakten som har kommit med regelförändringen. Tio bolag har även inklusive 

avskrivningar minskat sina fastighetskostnader i samband med omräkningen, sju av dem är 

samma som hade minskningar exklusive avskrivningar. 

Tabell 14 Antalet bolag med lägre, lika och högre kostnader med och utan K3, för 2013 

 Lägre Lika Högre 

Övriga fastighetskostnader 10 21 1 

Samlade fastighetskostnader 10 0 22 
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5.4. Användning av vägledningarna 
Det är mycket svårt att utifrån vad som framkommer i årsredovisningarna göra någon analys 

av huruvida bolagen har använt någon av de publicerade vägledningar för hur man använder 

komponentmetoden. Både årsredovisningarna och vägledningarna är så pass diffusa i frågan 

att det egentligen inte finns något att analysera. Det finns skäl att anta att de bolag som är 

tydligaste med hur indelningen gått till, vilka komponenter som särredovisas och så vidare 

också har varit mer noggranna i själva förfarandet men det kan inte bevisas med denna typ av 

undersökning. 
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6. Avslutning 
I detta avsnitt dras några slutsatser utifrån den genomförda studien. Därtill diskuteras studien 

och dess resultat. Till sist ges i all korthet ett par förslag till vidare forskning om effekterna av 

det nya K3-regelverket. 

6.1. Slutsatser 
Vilka effekter av övergången till K3 och komponentmetoden kan till sist utläsas av 

årsredovisningarna? 

Det kan med stor sannolikhet sägas att själva omräkningen vid övergången inte påverkar 

förhållandet mellan redovisat och verkligt värde för de flesta av bolagen i populationen. För 

de bolag som det har haft en effekt på tycks den dock vara att det redovisade värdet har 

närmat sig det verkliga, snarare än tvärtom. På den senare punkten är dock osäkerheterna 

betydligt större. 

I stickprovet hade drygt hälften av bolagen ett redovisat värde som var närmre det verkliga 

2014 är 2013. För drygt var tredje bolag var dock förhållandet det omvända. Sammantaget 

blir det därför svårt att dra generella slutsatser på den punkten. För de flesta bolagen i 

stickprovet är skillnaden mellan åren i det avseendet mindre än 1,5 procentenheter, något som 

med stor sannolikhet kan generaliseras till mellan 39 och 62 procent av hela populationen. 

Sammantaget tycks det redovisade värdet bli lite närmare det verkliga värdet genom 

införandet av K3-regelverket och komponentmetoden. För de flesta enskilda företagen blir 

dock skillnaden ingen, eller mycket liten. 

Några få vägledningar för komponentmetoden har skrivits, men det är oklart i vilken 

utsträckning sådana har använts av bolagen. Det finns stora skillnader i hur bolagen 

presenterar sin komponentindelning, men de flesta har i alla fall infört någon form av 

komponentpresentation vid övergången till K3-reglerna. 

Avskrivningarna på byggnader har ökat mellan åren, i stickprovet var medianökningen ca elva 

procent. Förändringen i avskrivningstakt var liten, mellan 2013 och 2014 var 

medianförändringen i avskrivningstakt en ökning med 0,08 procent. Ökningen tycks ha varit 

störst bland de bolag som tidigare hade lägst avskrivningstakt, men många andra faktorer 

tycks också ha påverkat. Bland de bolag som hade en avskrivningstakt på mindre än två 

procent hade de flesta (mellan 64 och 89 procent) ökat sin avskrivningstakt efter 

regelförändringen. 

Att avskrivningarna ökar men de övriga fastighetskostnaderna minskar för många bolag finns 

det tecken på i de granskade årsredovisningarna. Det är dock oklart i vilken omfattning det 

gäller för hela populationen, och vilka de bakomliggande orsakerna är. 

6.2. Slutdiskussion 
Denna studie har genomförts kort tid efter den regelförändring som undersöks, vilket innebär 

att bara mycket snabba, direkt och kortsiktiga konsekvenser kan utläsas. Många av effekterna 

kan förväntas komma först på längre sikt, det är till exempel svårt att säga hur 

årsredovisningarna kommer se ut när alla komponenter på de aktuella fastigheterna väl har 

bytts ut och övergången fullbordats. 
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Att de samband som är kopplade till omräknade jämförelsetal beror på just den aktuella 

regelförändringen, kan antas på grund av att omräkningen har gjorts specifikt för att behandla 

just den aktuella regelförändringen. För förhållandena mellan 2013 och 2014 är det något mer 

osäkert om i vilken utsträckning skillnaderna verkligen beror på just övergången till K3-

regelverket och komponentmetoden. Det kan förekomma olika jämförelsestörande 

förändringar under åren. Vissa av dessa har behandlas som bortfall i olika delar av 

undersökningen, bland annat för att förbättra möjligheterna att dra slutsatser även om de 

kausala sambanden. Det kan dock inte uteslutas att något förbisetts i det avseendet. Andra 

felkällor förkommer också, vissa finns till och med inbyggda i de undersöknings- och 

analysmetoder som valts. 

Ett betydande problem, både för genomförandet av denna studie och för läsandet av 

årsredovisningar i allmänhet, är den låga graden av jämförbarhet som tycks föreligga. Om det 

har blivit bättre eller sämre genom införandet av K-regelverken är svårt att säga. Tydligt är att 

de flesta fastighetsbolag valt att inte tillämpa K3 och komponentavskrivningar, vilket gör att 

jämförbarheten i allmänhet förmodligen varken blivit bättre eller sämre i den branschen. 

Bland de som gått över till komponentavskrivningar är skillnaderna i redovisning också stora, 

avskrivningstakten har i allmänhet ökat. Det finns dock exempel på motsatsen, till och med 

bland de som redan tidigare gjorde väldigt små avskrivningar. 

Att fler bolag än tidigare upplyser om verkligt värde på sina fastigheter kan vara positivt för 

jämförbarheten. Att bolagen kan använda vilken värderingsmetod som helst vid beräkning av 

verkligt värde gör dock att det finns en risk att den jämförbarheten bara blir skenbar. Det 

problemet förstärks dessutom av att det inte finns något krav på att upplysa om vilken metod 

som har använts, eller vilka antaganden som gjorts vid värderingen. 

6.3. Förslag till vidare forskning 
Ett mycket stort antal av bolagen i urvalsramen för denna studie visade sig tillämpa 

förenklingsregelverket K2. För att bättre förstå såväl resultatet av denna undersökning, som 

fastighetsredovisning i allmänhet, kan det vara av intresse att undersöka hur många bolag som 

använder respektive regelverk. Dessutom kan en djupare undersökning för att förstå varför ett 

visst bolag väljer ett visst regelverk vara av betydelse. 

På längre sikt vore det också intressant att undersöka om aktiveringen av underhållsutgifter 

verkligen har ökat och om komponentmetoden ger en mer rättvisande bild av fastigheternas 

förslitning. 

Flera tecken på bristande jämförbarhet har framkommit i undersökningen. Det vore därför 

intressant att närmare undersöka hur väl svenska aktiebolags årsredovisningar lever upp till 

krav på jämförbarhet och andra kvalitetskriterier. Det vore även intressant att i det avseende 

göra jämförelser mellan årsredovisningar som har upprättats med olika regelverk.
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Sidhänvisningar till elektroniska dokument är i första hand gjorda enligt dokumentets 

explicita paginering, då sådan saknas har en implicit numrering använts. 

För årsredovisningarna i ovanstående referenslista har årtal angivits utifrån bokslutsdatum.
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Bilaga I – De undersökta bolagen 
Nedan listas, i bokstavsordning, de bolag från populationen som utgör stickprovet i studien. 

AB Bostaden i Umeå 

AB Gavlegårdarna 

Aktiebolaget Bankerydshem 

Aktiebolaget Hedemorabostäder 

Aktiebolaget Stadsholmen 

Aktiebolaget Stora Tunabyggen 

Aktiebolaget Utö Havsbad 

Appia Aktiebolag 

Aranäs Varlaberg AB 

Arbogabostäder AB 

At Home Fastigheter i Jönköping AB 

Attendo Individ och Familj Resurs AB 

Backahill Bostäder AB 

Bagarlidens Bostäder AB 

Bostads AB Hammarbygård 

Bring Cargo Inrikes Fastighets i Eskilstuna AB 

Bryggerivägen Fastighets AB 

Carlbergssjön Sec AB 

Dapo Real Estate Group Aktiebolag 

Eden Hotel Aktiebolag 

Fagerhyltan Fastigheter 3 AB 

Fagerhyltan Fastigheter 9 AB 

Fastighets AB Bjurholmsplan 22 

Fastighets AB Hebsacker 

Fastighets AB Högvattnet 

Fastighets AB Junestad 

Fastighets AB Kullavägen 

Fastighets AB Lantmäteribacken 

Fastighets AB ML 4 

Fastighets AB Pilåkern 

Fastighets AB Ridskolan 

Fastighetsaktiebolaget Järnbäraren 

Fastighetsbolaget Severinssons AB 

Fyrkantens Förvaltnings Aktiebolag 

Fågelgolf AB 

Gransunda Förvaltning AB 

Hebyfastigheter AB 

HEFAB Fastighets AB 

HF Badhusgatan AB 

HF Kaptensgatan AB 

Hix Fastigheter Aktiebolag 

HSB Fastigheter i Karlskrona AB 

HSB Hyresfastigheter i Östra Östergötland Aktiebolag 

HSB Hyresrätt AB 

HSH N CRC Malmö 

International Nordic Life Förvaltning Aktiebolag 

Jefast i Helsingborg AB 

John Mattson Skolfastigheter AB 

Järneken Bostäder AB 

Jönköpings Bygginvest Aktiebolag 

KAB Magasinet 1 AB 

Karlstads Bostadsaktiebolag 

Katrineholm Fastighetsaktiebolag 

Kopparhus Roslagen AB 

Kuggören Bostads AB 

Landera Fastighets AB Verkstaden 

Lidköpings Näringslivsfastigheter Aktiebolag 

Locellus i Vaggeryd AB 

LysekilsBostäder AB 

Läkren 2 i Hässleholm AB 

M2 Asset Management AB 

Manjoma Nord Aktiebolag 

Marks Bostadsaktiebolag 

MBP Holding AB 

Melins fastighetsförvaltning Aktiebolag 

Merx Takner och Roos AB 

MI Andersson Fastighetsbolag AB 

Milia Invest AB 

Mirmor Hållsätra 8 AB 

NV8 Fastigheter AB 

Preutz & Svalling AB 

Riddersvik Fastigheter AB 

Rolf Ericson Bil i Falun Aktiebolag 

Roslagsbostäder Aktiebolag 

Salabostäder Aktiebolag 

Saléninvest AB 

Saltsjöstaden Aktiebolag 

SBF 8 Läderfabriken Fastighets AB 

SBF 11 Krongerdten Fastighets AB 

Sjödin Timrå AB 

Sköns Bostäder AB 

Smålandsstenars Åkeri Aktiebolag 

Staffanstorpshus Aktiebolag 

Steneken Trelleborg Österbrogatan AB 

Studentutveckling i Jönköping Aktiebolag 

Svenska Hus i Skåne AB 

Sydhus AB 

Telge Fastigheter AB 

Tjörns Bostads AB 

T-Kartor Fastighets AB 

Tornberget Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge 

US Byggen Aktiebolag 

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag 

Vivida Assistansboende AB 

Västregårdsbostäder AB 

Åredalens Lägenheter AB 

Örkelljunga Ankaret 12 och 13 Fastighets AB 

Örkelljunga Högkullen 1 och 2 Fastighets AB 

Östersundshem AB 

ÖstraLång AB 
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Bilaga II – Källkod 
Här presenteras källkoden för det egentillverkade programmet som användes för att generera 

slumptalslistan, det är skrivet i språket C#. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
 
namespace Randomizer 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            int max = 10939; 
            int numRnd = max; 
 
            Random r = new Random(); 
            List<int> numbers = new List<int>(numRnd); 
            List<string> lines = new List<string>(numRnd + 1); 
            lines.Add("Id\tRadnummer i excel"); 
 
            for (int i = 0; i < numRnd; i++) 
            { 
                 int rnd = r.Next(max); 
                 if (numbers.Contains(rnd)) 
                     continue; 
 
                 numbers.Add(rnd); 
                 lines.Add((i + 1).ToString() + "\t" + (rnd + 2).ToString()); 
             } 

  
File.WriteAllLines("random_list.txt", lines); 

        } 
    } 
} 

 


