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Sammanfattning 
 

Bokföringsnämnden har under de senaste åren arbetat för att skapa en internationell 

harmonisering med svensk redovisning genom arbetet med K-projektet, ett arbete med att 

färdigställa regelverk för alla kategorier av företag. Efter den 31 december 2013 blir 

huvudregelverket K3 obligatoriskt för alla företag som klassificeras som större enligt 

årsredovisningslagen. Det är svårt att svara på vilka konsekvenser detta har för företagen 

eftersom det är beroende av olika faktorer, bland annat storlek, verksamhet och främst vilka 

redovisningsprinciper som företaget tillämpat tidigare. En av de större förändringarna med K3 

är dess krav på komponentavskrivning på de materiella anläggningstillgångarna. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur övergången till K3 påverkar ett företag med stora 

anläggningstillgångar, studera skillnaderna mellan traditionella avskrivningsmetoder och 

komponentavskrivning och vilka eventuella problem och svårigheter ett företag stöter på vid 

övergången 

 

Författaren läser sin åttonde termin på Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. I 

studien har författaren valt att ha ett tolkande synsätt samt utfört en kvalitativ studie för att 

skapa förståelse för de effekter som uppstår vid övergången till K3. Studien är en fallstudie 

och har genomförts på ett svenskt energiföretag. Datainsamlingen har främst skett genom 

observationer som gjorts under författarens fyra månaders arbete på fallföretaget som lett till 

beräkningar som visar de praktiska skillnaderna som tillämpningen av komponentmetod 

innebär. Det teoretiska materialet som använts till studien har i huvudsak samlats in via Umeå 

Universitetsbibliotek samt Umeå Universitetsbiblioteks databaser. Den teoretiska 

referensramen innehåller både positiv- och normativ redovisningsteori. Positiv 

redovisningsteori består av teorier som beskriver ett faktiskt tillstånd inom företaget såsom 

intressentteorin, teorin om informationsasymmetri och agentteorin medan normativ 

redovisningsteori består av de normer och föreställningsramar som beskriver redovisningen 

såsom redovisningens principer och kvalitativa egenskaper. Dessa ansågs relevanta för att 

kunna dra slutsatser om hur övergången till K3 påverkar företaget. 

 

Slutsatserna som kan dras av denna studie är K3 får effekt på flera områden inom 

fallföretagets redovisning däribland; principer för intressebolag, upplysningar om 

förvaltningsfastigheter, redovisning av pensioner, redovisning av leasingavtal, redovisning av 

finansiella tillgångar, redovisning av avtalsenliga immateriella anläggningstillgångar, 

redovisning av uppskjuten skatt, redovisning av avsättningar samt högre krav på 

dokumentation och upplysningar. Den största effekten och som dessutom innebär mest arbete 

för fallföretagets redovisning är K3:s krav på komponentavskrivning. En slutsats om huruvida 

K3 och komponentavskrivning ger en mer rättvisande bild av redovisningen går inte att dra 

ifrån denna studie. Utifrån studiens resultat kan det dock konstateras att K3 har effekter som 

ger en mer rättvisande bild av vissa områden av fallföretagets redovisning, däribland 

exempelvis komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar. Utifrån studien kan 

det också konstateras att övergången till K3 kommer att ge upphov till ett stort arbete för 

företagen, vilket också innebär en hög kostnad. Den nytta som regelverket medför kommer 

huvudsakligen falla på företagets intressenter eftersom dessa kommer att kunna göra mer 

välgrundade ekonomiska beslut utifrån redovisningsinformationen. 
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1. Inledning 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Under de senaste åren har svensk redovisning genomgått stora förändringar och redovisningen 

präglas allt mer av internationell samordning av normer och regelverk. Behovet av att kunna 

jämföra finansiell information över gränserna bidrar allt mer till att större företag anpassar 

sina årsredovisningar för en internationell publik. Detta ställer höga krav på de normbildande 

organen, vilket resulterat i att nya normer och ny lagstiftning tillkommit för att harmonisera 

regelverken och skapa enlighet mellan redovisning världen över (Nilsson, 2010, s. 11). 

Lagstiftningsmässigt har redovisningens utvecklig skett genom tillkomsten av 

årsredovisningslagen (ÅRL) år 1995 och bokföringslagen (BFL) år 1999 (Drefeldt & Törning, 

2013, s. 19). ÅRL reglerar hur årsredovisningar ska upprättas (Nilsson, 2010, s. 49) medan 

BFL reglerar vilka fysiska och juridiska personer som ska upprätta årsredovisning (Drefeldt & 

Törning, 2013, s. 19). 

 

Begreppet god redovisningssed anses utgöra den allmänna grunden för svensk redovisning 

och har varit upphöjt i lag sedan 1976 (BFL 4 kap § 2). God redovisningssed innebär ”En 

faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga” 

och utgörs av de lagar och normer vi har för redovisning i Sverige. Förutom den tvingande 

lagstiftningen genom årsredovisningslagen och bokföringslagen finns anvisningar från 

branschorganisationer och statliga myndigheter som även de formar vad som anses utgöra god 

redovisningssed. De största normsättarna inom området är redovisningsrådet (RR), rådet för 

finansiell rapportering (RFR), bokföringsnämnden (BFN), föreningen auktoriserade revisorer 

(FAR) och skatteverket (Nilsson, 2010, s. 17-18). 

 

Historiskt sett så har Sverige haft en stark koppling till tysk redovisning och dess tro på stark 

reglering genom lagstiftning för att lösa redovisningsproblem (Nilsson, 2010, s. 12). Därefter 

har redovisningen influerats alltmer av den amerikanska redovisningen och dess starka tro på 

självreglering (Nilsson, 2010, s. 13). I juni 1973 bildades IASC (International Accounting 

Standards Comittee), som senare den 1 april 2001 ersattes av IASB (International Accounting 

Standards Board), som arbetar för att kvalitetsförbättra redovisningen och skapa en enlighet 

inom internationell redovisningspraxis. Detta arbete bedrivs främst genom att ansvara för den 

internationella redovisningsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards), 

äldre upplagor kallade IAS (International Accounting Standards), med syfte att skapa 

konsensus för internationell redovisning (Drefeldt & Törning, 2013, s. 19). 
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I Sverige har det funnits flera valmöjligheter för onoterade bolag angående vilket regelverk 

som ska användas. Detta har resulterat i en oklarhet över vad som anses vara god 

redovisningssed för onoterade bolag (Drefeldt & Törning, 2013, s. 13). Den äldsta 

normgivaren i Sverige är FAR som utgett icke bindande vägledande råd och 

rekommendationer för redovisningsfrågor. Även om FAR:s uttalanden inte varit bindande så 

har de ändå varit en betydande normgivare inom svensk redovisning, inte minst för tolkandet 

av god redovisningssed. BFN är ett statligt normgivande organ som skapades med syftet att 

all normgivning inte kunde lämnas åt intresseorganisationer. BFN har huvudansvaret för 

formandet av god redovisningssed och nämnden ger ut allmänna råd, benämnda BFNAR. 

Dock har BFN överlämnat en del av sitt ansvar till RR som riktat sina utgivna 

rekommendationer till publika bolag (Thomasson, Arvidsson, Lindqvist, Larson & Rohlin, 

2006, s. 104). RR:s rekommendationer är en översättning av IAS ramverk, Det bör dock 

nämnas att på grund av det inte alltid finns helt korrekta synonymer i det svenska språket ger 

inte översättningen samma rättvisande bild som originalet och detta leder till att en del 

innebörder går förlorade i översättningen (Nilsson, 2010, s. 20-21). 

 

RR:s rekommendationer har således främst varit avsedda för börsnoterade företag och företag 

med allmänt intresse medan övriga företag använt sig av BFN:s anpassade rekommendationer 

(Drefeldt & Törning, 2013, s. 19). Denna oklarhet har skapat ett behov av att färdigställa 

färdiga regelverk för alla olika kategorier av bolag. Därför påbörjade BFN 2004 sitt arbete 

med K-projektet. K-projektet är ett arbete för att färdigställa kompletta regelverk för olika 

kategorier av företag, K1-K4 (Backlund, 2012, s. 19).  

 

Historisk översikt av svensk redovisning 

 

► Före 1989 Bokföringslag, FARs rekommendationer, Bokföringsnämndens 

rekommendationer och uttalanden 

► 1989 Redovisningsrådets rekommendationer 1-29 

► 1995 Årsredovisningslagen 

► 2005 IFRS obligatoriskt för noterade bolag. 

► 2008 K2 regelverket färdigställs (men tillämpas ytterst begränsat) 

► 2012 K3 regelverket färdigställs 

► 2014 K2 och K3 blir obligatoriska 

 

K-projektet innebär att BFN arbetat för att färdigställa allmänna råd för olika kategorier av 

företag. Företagen kategoriseras efter vissa kriterier såsom storlek och företagsform. K3 är 

huvudregelverket och är ett principbaserat regelverk som baserats på redovisningsprinciperna 

i IFRS for SME:s (IFRS for small and medium sized entities), ett regelverk som i sin tur är en 

förenklad version av IFRS och som riktar sig till mindre och medelstora företag (Jermakowicz 

& Epstein, 2010, s. 72). K3 är regelverket för större onoterade företag och är obligatoriskt för 

alla företag som klassificeras som större enligt ÅRL. Hur mycket arbete övergången till K3 

kommer att innebära skiljer sig åt från företag till företag. För de företag som tidigare följt 

redovisningsrådets rekommendationer blir konsekvenserna av K3 inte lika synliga, eftersom 

de tidigare använt liknande redovisningsprinciper. Faktorer som företagets storlek och 
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verksamhet kommer också att vara avgörande faktorer i hur omfattande arbetet med 

övergången till K3 blir (Pramhäll & Drefeldt, 2013, s. 4). 

 

Ett område inom K3 som fått stor kritik är dess krav på komponentansats vid redovisningen 

av materiella anläggningstillgångar. För vissa företag, exempelvis fastighetsbolag och 

energibolag som har ett stort anläggningsregister med materiella anläggningstillgångar, 

kommer arbetet med att tillämpa K3 därför vara omfattande (Hellman, Nordlund & Pramhäll, 

2011, s. 49). Komponentavskrivning innebär att man fördelar en anläggningstillgångs 

bokförda värde i olika komponenter. Detta betyder att i samband med övergången till K3 

kommer företagen bli tvungna att se över sina anläggningsregister och göra en bedömning om 

vilka anläggningstillgångar som berörs av denna förändring. I K3 finns ingen bestämd 

vägledning för vilka anläggningstillgångar som ska delas in i komponenter. Det är därför upp 

till företaget att avgöra vad som ska särredovisas (Drefeldt & Törning, 2013 s. 389). Avsnittet 

om komponentavskrivning bygger på IASB standard IFRS for SME:s. Där anger riktlinjerna 

för komponentuppdelning att: “I det fall betydande komponenter i en anläggningstillgång 

förbrukas på väsentligt olika sätt ska anskaffningsvärdet delas upp på dessa komponenter” 

(Hellman et al., 2011, s. 49). 

 

Riktlinjerna säger således att komponenterna ska vara av betydelse och ha väsentligt olika 

nyttjandetid, men i och med att K3 är ett principbaserat regelverk och någon branschpraxis 

ännu inte hunnit utvecklas måste företaget själv göra dessa bedömningar och antaganden. 

Detta faktum har fått utstå mycket kritik i och med att detta kommer att kräva omfattande 

arbete från företagen. Kritikerna har därför svårt att se hur nyttan med komponentindelningen 

ska överväga kostnaderna den medför. Den största motståndaren till kravet på 

komponentavskrivning har varit fastighetsbranschen, då de menar att arbetet med 

komponentindelning innebär en ökning av kostnaderna för att administrera alla dessa 

avskrivningsplaner (Arnell, Nordlund & Månsson, 2013, s. 34). Företagen måste dessutom se 

till att ha ett anläggningsregister som klarar av komponentindelning med tillkommande 

avskrivningsplaner (Drefeldt & Törning, 2013, s. 389). Förespråkarna av komponentindelning 

menar dock att den ger en mer rättvis bild av redovisningen. Används den på exempelvis ett 

flygplan så har flygplankroppen och motorn, som både är betydande komponenter, väsentligt 

olika nyttjandetid. Att se flygplanet som en hel tillgång med samma avskrivningsplan ger då 

ingen rättvis bild av verkligheten (Hellman et al., 2011, s. 49). 

 

En annan redovisningsfråga som berör hur anläggningstillgångar värderas över tiden är 

huruvida utgifter i samband med underhåll och reparationer ska redovisas. Antingen kan de 

ses som en utgift och kostnadsföras, vilket innebär att kostnaden faller på resultaträkningen 

och således påverkar årets resultat. Det andra alternativet är att utgiften ses som en 

investering/reinvestering och därmed faller på balansräkningen och således ökar 

anläggningstillgångens bokförda värde samtidigt som kostnaden skrivs av över uppskattad 

nyttjandeperiod. K3 ställer högre krav på företagen än vad tidigare redovisningspraxis gjort 

angående hur dessa utgifter ska redovisas. Nu ska alla kostnader som innebär en förbättring 

för tillgångens skick ses som en investering jämfört med tidigare då endast de kostnader som 

förbättrat tillgången ur dess ursprungliga skick, det vill säga då tillgången var nyinköpt, skulle 

klassificeras som en investering. Anledningen till att dessa utgifter i högre grad ska ses som 

investeringar är att dessa utgifter oftast ökar det verkliga värdet på tillgången, vilket innebär 

att det därmed också borde öka det bokförda värdet. Detta kommer att bli en stor förändring 

för företagen eftersom de tidigare varit väldigt frikostiga med att kostnadsföra dessa utgifter, i 

och med att det medfört skattemässiga fördelar (Lind & Hellström, 2011, s. 11). 
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Syftet med att använda K-regelverken är att underlätta för användarna av de finansiella 

rapporterna, både för företaget och för dess intressenter (KPMG, 2013, s. 9). K3 är ett 

principbaserat regelverk vilket innebär att det har principer som grund för mål och riktlinjer 

och att utformningen av redovisningen sker genom praxis. Den största fördelen med ett 

principbaserat regelverk är att företagen har frihet att välja redovisningsmetod, så länge den 

inte strider mot standarden. Detta innebär att företaget kan välja den redovisningsmetod som 

passar dem bäst, vilket i längden ger en mer rättvis bild av företagets redovisning (Carmona & 

Trombetta, 2008, s. 456). Denna valfrihet kan dock leda till att jämförelser mellan företag 

försvåras (Agoglia, Duopnik & Tsakumis, 2011, s. 748). 

 

I K3 definieras syftet med den finansiella rapporten som att ”tillhandahålla information om 

företagets finansiella resultat, ställning och kassaflöden. Den finansiella rapporten är avsedd 

att ge nuvarande och potentiella användare information som de kan använda sig av när de 

fattar beslut i ekonomiska frågor. Sådana användare av information kan vara till exempel 

investerare, långivare, leverantörer, kunder, anställda och samhället” (Backlund, 2012, s.37). 

Ett principbaserat regelverk förlitar sig mycket på att användaren kan tolka de begrepp, 

grundläggande principer och definitioner för att syftet med de finansiella rapporterna ska 

uppnås. För att redovisningen ska vara användbar, för företaget såsom för dess intressenter, så 

har normgivarna format kvalitativa egenskaper. Om dessa egenskaper, som exempelvis 

relevans, tillförlitlighet och väsentlighet, anses vara uppfyllda kan informationen betraktas 

som användbar och då anses också redovisningen ge en rättvis bild av företagets redovisning 

(Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2013, s. 55-57). 

 

Denna studie kommer att göras via ett fallföretag, ett svenskt energiföretag. För detta företag, 

som tidigare använt redovisningsrådets rekommendationer, kommer vissa delar av 

redovisningen inte påverkas alls eftersom de till stor del redan använder de standards som K3 

innebär, medan andra delar kommer att påverkas mycket och för vilka tillämpningen av K3 

kommer att innebära ett omfattande arbete. Det som är speciellt med ett energiföretag är att 

verksamheten kräver att företaget äger många materiella anläggningstillgångar, såsom 

exempelvis kraftanläggningar. Därför är det intressant att ser hur just detta 

redovisningsområde påverkas av K3. På grund av detta kommer denna studies fokus att 

läggas på den förändring som K3 innebär för materiella anläggningstillgångar, det vill säga 

komponentansatsen. De anläggningstillgångar som fallföretaget äger är till stora delar 

kraftverk och kraftstationer, men detta företag har även ett affärsområde som förvaltar 

fastigheter. Detta ger möjligheten att göra en jämförande analys för att se hur väl 

komponentindelning lämpar sig för olika typer av materiella anläggningstillgångar. 

 

Komponentansatsen är inget nytt fenomen men den tillhör inte en av de vanligaste 

avskrivningsmetoderna. På grund av detta finns det få vetenskapliga studier som gjorts på 

ämnet, men det finns några undantag. Davis & Wyndelts (1979, s. 216-217) gjorde en studie 

där de implementerade komponentansats på en shopping galleria och visade därmed 

fördelarna med metoden. Tillgångarna skrivs av betydligt snabbare än vad som annars möjligt 

med traditionell avskrivningsmetod. Gilliland (1980, s. 83) diskuterade i sin artikel fördelarna 

med komponentansatsen ur en värderingsmans synvinkel. Han ansåg att värderare redan då 

borde lobba för komponentansatsen med hänsyn till kostnadsfördelningen samt tilldelning av 

nyttjandeperioder gör värderingsmannens arbete enklare samt mer robust att klara legala 

utmaningar. 

 

Cermakova & Starova (2010) drog slutsatsen att komponentansats är en passande metod för 

anläggningstillgångar som har olika nyttjandetid, eftersom komponentansatsen visar den 
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verkliga förbrukningen. De menar vidare att komponentavskrivning lämpar sig särskilt bra för 

fastighetsredovisning. Dock jämför inte studien kostnadsskillnaderna mellan 

komponentavskrivning och traditionell avskrivning eller tidsaspekten av att tillämpa de olika 

metoderna. Keating och Zimmerman (2000) konstaterar i sin studie att det kan vara kostsamt 

att byta avskrivningsmetod. Komponentansatsen är synnerligen en omdebatterad metod och 

kritikerna hävdar att kostnaden kommer att överstiga nyttan (Hellman et al., 2011, s. 49). 

Exempelvis kritiserade fastighetsbolaget Castellum AB komponentansatsen i sitt remissvar 

(Danielsson, 2010). Kritiken kommer alltså främst från fastighetsbranschen perspektiv vilket 

helt klart har sina nackdelar på grund av det omfattande arbetet konverteringen ger upphov 

till. Lundström och Norlund (2012) hävdar dock att det finns en problematik i 

fastighetsbranschen användning av traditionell avskrivningsmetod eftersom den generellt sett 

har en för låg avskrivningstakt.  

 

Informationen om hur detta påverkar andra branscher än fastighetsbranschen begränsad, 

därför anser jag att det finns ett teoretiskt kunskapsgap inom detta område. Genom att studera 

de väsentliga skillnader K3 regelverket kommer att innebära för ett företag med stora 

materiella anläggningstillgångar, och då med fokus på komponentansatsen, hoppas författaren 

att kunna bidra med ny kunskap inom detta område. Då regelverket K3 färdigställdes 2012 

och blir obligatoriskt för alla svenska större företag samt frivilligt för mindre svenska företag 

från och med räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2013 har resultatet av 

komponentindelningen inte varit lika aktuellt att studera som nu.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Utifrån min problembakgrund har författaren kommit fram till följande problemformulering: 

 

Hur påverkar övergången till K3 ett företag med stora materiella 

anläggningstillgångar? 

 

För att besvara problemformuleringen kommer författaren även att beröra frågor som: 

 

Vilka skillnader finns mellan traditionell avskrivning och komponentavskrivning? 

Vilka problem uppstår när komponentavskrivning blir obligatorisk? 

Ger komponentavskrivning en mer rättvisande bild av företagets redovisning? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur övergången till K3 påverkar ett företag med 

stora anläggningstillgångar, studera skillnaderna mellan traditionella avskrivningsmetoder och 

komponentavskrivning och vilka eventuella problem och svårigheter ett företag stöter på vid 

övergången. Studien syftar till att ge en bred syn på hur komponentavskrivning lämpar sig på 

olika typer av materiella anläggningstillgångar genom att jämförelser kommer att göras 

mellan olika typer av fastigheter 

 

Syftet kan delas upp i både ett praktiskt och ett teoretiskt syfte. Det teoretiska syftet är att 

undersöka skillnader som komponentavskrivning innebär, dess för- och nackdelar samt ifall 

den ger en mer rättvisande bild av företagets redovisning. Praktiskt syfte är att undersöka hur 

fallföretaget påverkas av de förändringar som K3 innebär för materiella anläggningstillgångar 

och som resultat av detta kunna ge konkreta råd och rekommendationer till företag som 

tillämpar regelverket. 
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1.4 Begreppsförklaringar 

 

BFN – Bokföringsnämnden 

BFL – Bokföringslagen (SFS 1999:1078) 

FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer 

FASB – Financial Accounting Standards Board 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

IFRS for SME:s – IFRS for small and medium sized entities 

IASB – International Accounting Standards Board 

RFR – Rådet För Finansiell Rapportering 

RR – Redovisningsrådet 

ÅRL – Årsredovisningslag (SFS 1995:1554) 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.1 Ämnesval 

 

Under 2012 färdigställde BFN sitt nya huvudregelverk för onoterade bolag, K3. Detta 

regelverk gäller för de företag som klassificeras av ÅRL (SFS 1995:1554) som större och 

måste tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december. Detta kommer att 

resultera i vissa förändringar för företagens redovisning. Hur stor förändringen blir beror på 

olika saker, såsom företagets storlek, verksamhet och framförallt vilka redovisningsprinciper 

företaget använt förut. Denna studie ämnar att undersöka hur ett fallföretag påverkas av 

övergången till K3. Fallföretaget som undersöks i denna studie har en verksamhet som 

innebär att de har stora materiella anläggningstillgångar och därför har den största 

konsekvensen av K3 hamnat på anläggningsregistret, närmare bestämt K3 regelverkets krav 

på komponentavskrivning. Studien ämnar att analysera dessa konsekvenser både ur företagets 

perspektiv såsom ur företagets intressenters perspektiv för att försöka igenkänna och förstå 

fördelar såsom nackdelar med det nya regelverket. 

 

Ämnesvalet är också grundat på att författaren har ett intresse för redovisning och planerar att 

arbeta med detta i framtiden. K-projektet är en av de större förändringarna inom svensk 

redovisning som gjorts under de senaste åren. Därför känns ämnesvalet både relevant och 

intressant att fördjupa sig inom. 

 

2.2 Perspektiv 

 

Denna studie görs via ett fallföretag, ett svenskt energiföretag. Vid en fallstudie blir resultatet 

baserat på just det företag och går inte att överföra på andra företag. Eftersom effekterna som 

drabbar just detta företag framhävs i studien kan man hävda att studien genomförs således ur 

just detta företags perspektiv, men det finns vissa invändningar mot detta. Syftet med K3 är 

att underlätta redovisningsarbetet, dels för företaget men huvudsakligen för företagets 

intressenter. K3 är obligatoriskt för att skapa en mer rättvis redovisning, detta för att 

underlätta för intressenterna i deras ekonomiska beslutsfattande. Likväl finns det fördelar med 

regelverket även för företaget, men de huvudsakliga fördelarna finns hos intressenterna. Det 

faktum att K3 dessutom är obligatoriskt för företaget medför en svårighet att fånga företagets 

perspektiv, i och med att de inte har någon valfrihet angående om de ska tillämpa regelverket 

eller inte.  

 

Denna studie har genomförts genom att följa processen i fallföretaget att tillämpa K3 och med 

enbart data från fallföretaget. Därför går det inte att ignorera det faktum att företagets 

perspektiv till en viss del framkommer, men på grund av det faktum att syftet med K3 är att 

skapa en mer rättvis bild av redovisningen så att intressenterna kan basera sitt beslutsfattande 
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på redovisningen blir intressenterna perspektiv det mest väsentliga. Utifrån detta görs 

slutsatsen att studien görs via ett fallföretag men ur intressenternas perspektiv. 

 

2.3 Förförståelse 

 

Enligt Bryman (2011, s. 44) är det viktigt att författaren delger läsarna av sin förförståelse då 

den skulle kunna påverka studien. Både studiens resultat såsom tolkningen av resultatet kan 

bli föremål för subjektiva bedömningar grundade på forskarens tidigare erfarenheter och 

personliga värderingar. Enligt Bjereld, Demker & Hinnfors (2002, s. 14) och Larsen (2009, s. 

15) är det i princip omöjligt att utföra en studie utan förförståelse då forskaren både medvetet 

och omedvetet samlat på sig uppfattningar sedan tidigare. Förförståelse kan emellertid vara 

både en fördel och en nackdel. Fördelen är att författaren lättare kan fördjupa sig inom ämnet 

genom att lättare ta till sig forskning och litteratur inom området samt att lättare förstå 

intervjupersoner. Nackdelen är svårigheten med att vara objektiv, vilket innebär att tankar, 

åsikter, uttryck och känslor kring ämnet redan bildats som kan komma att påverka studien. 

Därför är det viktigt att vara medveten om detta, iaktta försiktighet under studiens gång samt 

vara medveten om förförståelsens påverkan på studien (Bryman, 2011, s. 44).  

 

Författaren läser sin åttonde termin på Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet och har 

valt att inrikta sig mot företagsekonomi samt därefter redovisning och revision. Studierna har 

gett en grundläggande förförståelse för redovisnings normer och praxis samt skapat ett 

intresse för hur ekonomiska processer påverkar samhället och vice versa. Studierna har dock 

till en viss del haft en internationell inriktning och fokus har legat på börsnoterade företag. I 

denna studie undersöks ett onoterat företag som implementerar ett svenskt regelverk för 

redovisning, vilket innebär att reglerna skiljer sig till en viss del ifrån de regelverk som fokus 

lagts på under utbildningen. Denna förkunskap är på vissa sätt fördelaktig eftersom författaren 

enklare och mer effektivt kan förstå och tolka tidigare forskning samt resultatet av sin egen 

studie.  

 

Författaren har även arbetslivserfarenhet inom området både via arbete och via praktik. Både 

arbetet och praktiken har skett på fallföretaget. Detta innebär att författaren har både kunskap 

om och praktisk erfarenhet av företaget vilket innebär många fördelar. För det första så har 

företaget ett visst förtroende för författaren vilket möjliggör en större frihet i arbetet och 

tillgången till data från företaget.  För det andra så, genom att författaren redan innehar 

kunskaper och erfarenheter från företaget, slipper författaren en viss inlärningsprocess om 

företaget och dess verksamhet vilket till en viss grad effektiviserar arbetet med studien. 

Nackdelarna med denna arbetslivserfarenhet är att författaren redan har tankar och åsikter om 

företaget som kan skapa en viss subjektivitet, som kan vara svår att frångå. 

 

Författaren är medveten om att förförståelsen kan komma att påverka studien, vilket har tagits 

hänsyn till genom att författaren försökt ha ett öppet sinne samt arbeta mot att studien ska i 

största möjliga mån ska hållas saklig och fri från personliga värderingar. Å andra sidan, ska 

även förförståelsen ses som en tillgång som möjliggör en djupare analys samt en mer grundlig 

studie av ämnesområdet. Författaren har dessutom valt att ha ett tolkande kunskapssyn vilket 

innebär att författaren behöver använda sina egna tolkningar och tankar genom utförandet av 

studien.  
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2.4 Metodval 

 

Metodval kan sägas vara det verktyg som författaren använder för att få kunskap inom ett 

område. Det handlar alltså om hur man tar in, organiserar och tolkar information i syfte att 

generera kunskap och att hitta svar på frågor. Metodvalet ämnar således till att studien ska 

uppfyllas på bästa möjliga sätt med bästa möjliga resultat. (Larsen, 2009, s.17). 

 

Denna studies syfte är att undersöka hur konverteringen till K3 påverkar ett företag med stora 

anläggningstillgångar samt att undersöka huruvida K3 ger en mer rättvis bild av redovisning. 

Detta innebär att en viss förståelse för K3 och dess konsekvenser måste uppnås. Därför har en 

kombination av konstruktionism, hermeneutik och deduktion format studien samt utarbetat 

studiens forskningsdesign, kvalitativ metod som ämnar att ge en djupförståelse för 

ämnesområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Metodval 

 

Denna studie är en fallstudie, som genomförts genom observationer från ett fallföretag. Syftet 

med en fallstudie är att välja en liten del av en större mångfald, och med hjälp av denna del 

beskriva hur något går till eller hur något ser ut. Fördelen med en fallstudie är att författaren 

kan beskriva verkligheten på ett begränsat utrymme. Med detta menas att författaren kan med 

hjälp av ett fallföretag beskriva ett fenomen eller en process utan att behöva ge sig in i den 

stora beskrivningen av populationen, det vill säga genom att använda alla företag som är 

relevanta för studien. Nackdelen med en fallstudie är att den inte är lika representativ som ett 

större urval. Dock så finns det ändå en generaliserbarhet med fallstudier när den jämförs med 

annan forskning som visar liknande resultat (Ejvegård, 2009, s. 35). 

 

2.4.1 Vetenskapssyn 

 

Ontologi är läran om hur verkligheten ser ut och vad som existerar i den. De två vanligaste 

onologiska synsätten är objektivism och konstruktionism. Ontologin handlar om sociala 

företeelser som exempelvis kulturer, grupper och organisationer och hur vi väljer att se på 

dessa. Objektivism innebär att man ser sociala företeelser som givna och därmed ej 

påverkbara. Detta innebär att sociala företeelser är oberoende av sociala aktörer. Det andra 

synsättet, konstruktionism, ser till skillnad från objektivismen sociala företeelser som sociala 

konstruktioner som går att påverka och styra genom de sociala aktörernas handlingar. Detta 

innebär inte bara att sociala företeelser skapas av de sociala aktörerna, utan också att de 

ständigt omkonstrueras av de sociala aktörerna (Bryman, 2011, s. 35-37). 

 

Redovisningens yttersta syfte definieras som ”att tillhandahålla information som är användbar 

vid ekonomiskt beslutsfattande” (Nilsson, 2010, s. 19). Detta innebär att utgångspunkten för 

redovisningen är dess användare och deras informationsbehov. Det kan också därför antas att 

det är användarnas informationsbehov som formar redovisningen och inte tvärtom. Därför kan 

vi säga att de är de sociala aktörerna som påverkar de sociala företeelserna och inte tvärtom. 

Redovisningen är någonting som ständigt utvecklas och omarbetas i och med att användarnas 

Vetenskapssyn 

Konstruktionism 

Kunskapssyn 
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behov tvingar fram förändringar. På marknaden kommer det alltid finnas hänsynslösa aktörer 

som utnyttjar informationsövertag, därför finns ett behov av att reglera marknaden. Hade 

författaren haft ett objektivistiskt synsätt hade det varit svårt att nå en förståelse över varför 

regelverk behövs. Med detta i åtanke har författaren valt att ha konstruktionistisk 

vetenskapssyn till denna studie. 

 

2.4.2 Kunskapssyn 

 

Epistemologi handlar om vad som ska betraktas vara kunskap och kan delas upp i två skilda 

synsätt; positivism och hermeneutik (Bryman, 2011 s. 30-32; Johansson-Lindfors, 1993, s. 

10). Positivismen förespråkar att fenomen inom den sociala verkligheten ska utforskas från en 

naturvetenskaplig ståndpunkt. Positivism är en naturvetenskaplig kunskapsteori som anser att 

något som ska betraktas som kunskap ska kunna bevisas. Detta innebär att det är endast 

information som vi kan bekräfta med våra sinnen anses vara sann kunskap. Positivismen utgår 

ifrån observationer och experiment för att testa sina hypoteser och slutligen utifrån resultatet 

kunna generera teorier. Det andra synsättet, hermeneutiken, är ett tolkande synsätt som 

innebär att en viss subjektivitet krävs för att kunna uppnå kunskap. Med detta menas att alla 

människor tolkar och upplever den sociala verkligheten på olika sätt och därför blir den 

subjektiv (Bryman, 2011 s. 30-32). 

 

Denna studie har ett tolkande synsätt i och med att syftet med studien är att få förståelse för 

konsekvenserna av K3. Det kan hävdas att studien skulle ha ett positivistiskt synsätt eftersom 

konsekvenserna visar sig genom beräkningar som bör vara objektiva. Dock kommer svaren 

från dessa beräkningar tolkas för att få en större förståelse för hur konverteringen till K3 

påverkar företaget och dess intressenter. Nackdelen med det hermeneutiska synsättet är att 

studien kan vara svår att bekräfta, testa och upprepa. Detta på grund av att det tolkande 

synsättet involverar människors tankar, känslor och attityder, vilket är svårt att generalisera 

samt förändras över tid. Därför kan det vara svårt att generalisera resultatet av studien. Denna 

studie ämnar emellertid att ge en djupförståelse av K3 för ett specifikt företag, vilket innebär 

att resultatet av studien endast kan tillämpas i en liknande miljö och på en liknande 

verksamhet. 

 

2.4.3 Forskningsansats 

 

En deduktiv ansats innebär att man utgår från befintliga teorier inom ämnesområdet och testar 

dessa genom hypoteser. Senare bekräftas eller förkastas hypoteserna vilket leder till 

bekräftelse eller omformulering av teorin. En induktiv ansats går motsatt håll och innebär att 

utgångspunkten är tester och empiri för att generera teorier (Bryman, 2011, s. 26-28). Vid ett 

en deduktiv ansats testar man teoriers hållbarhet medan man vid induktiv ansats syftar till att 

få ett svar till en frågeställning (Larsen, 2009, s. 22-23). Enligt Bryman (2011) är den 

induktiva ansatsen vanligare när en kvalitativ forskningsdesign används, även om kvalitativa 

studier med deduktiv ansats också förekommer (Bryman, 2011, s. 41). Dock så ansågs den 

deduktiva ansatsen vara bättre lämpad för studiens syfte. 

 

Denna studie har en deduktiv ansats eftersom den inte ämnar att generera en teori utan att 

testas samt jämföras med tidigare forskning. Valet av den deduktiv ansats har också att göra 

med det faktum att studien är en fallstudie. Enligt Bryman (2011, s. 76-77) och Ejvegård 

(2009, s. 35) kan inte fallstudier anses representera verkligheten till fullo. Att då använda sig 

av en deduktiv ansats stärker studiens trovärdighet, eftersom den jämförs med tidigare 

forskning. När resultatet förankras med tidigare forskning kan den anses vara representativ för 
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en större population än enbart det urval den undersöker (Ejvegård, 2009, s. 35). Valet av en 

deduktiv ansats är därför även viktig för studiens vetenskapliga värde. För att denna studie ska 

ha någon generaliserbarhet måste den förankras i tidigare forskning med liknande resultat.  

 

2.4.4 Forskningsdesign 

 

De två vanligaste forskningsdesignerna är kvantitativ metod och kvalitativ metod. För att 

välja metod måste man fundera på vilken typ av information eller data undersökningen 

behöver för att kunna ges ett svar till problemformuleringen. Kvantitativ data är mätbar data, 

det vill säga data som kan kategoriseras, och samlas ofta in genom enkäter och frågeformulär. 

Kvalitativ data är icke siffermässig data och är därför svårare att mäta. Kvalitativ data samlas 

ofta in genom intervjuer. Kvantitativ data syftar till att få lite information om få enheter 

medan kvalitativ data syftar till att få djupförståelse för en eller få enheter. Man kan också 

säga att kvalitativ data ger förståelse för ett fenomen medan kvantitativ data ger en förklaring 

till ett fenomen (Bryman, 2011, s. 40-41; Larsen, 2009, s. 23-24).  

 

Eftersom denna studie syftar till att uppnå förståelse hur ett företag med stora 

anläggningstillgångar och dess intressenter påverkas av K3 snarare än en förklaring till detta 

så har en kvalitativ metod använts. Nackdelen med en kvalitativ metod är att resultatet inte 

kan generaliseras på samma sätt som vid en kvantitativ metod (Larsen, 2009, s 24). Denna 

studie är en fallstudie och ämnar därför studien att kunna generaliseras till alla företag, utan 

bara till liknande företag med liknande förutsättningar. Det hade dessutom funnits stora 

svårigheter att få fram det data som behövs för att få ett någorlunda rimligt svar på 

problemformuleringen genom en kvantitativ metod. Detta eftersom studiens syfte kräver att 

en djupförståelse för problemet tas fram, vilket lättast görs genom en kvalitativ metod. 

 

2.5 Litteratursökning 

 

Ett vetenskapligt arbete måste grundas på teorier och fakta som är aktuell, relevant och 

frekvent använda inom ämnesområdet. Till denna uppsats började sökningen efter material 

via internet. Där söktes relevant litteratur inom ämnesområdet för att göra grunden till den 

teoretiska referensramen.  

 

Ett krav för teorierna som använts är att de ska vara väletablerade och accepterade inom 

ämnesområdet. Utgångspunkten för att hitta användbara teorier har främst skett via sökning i 

böcker, eftersom enkelt att med denna källa hitta relevant information. För att ytterligare 

styrka materialet samt att uppdatera innehållet med det senaste inom forskningen har teorierna 

som funnits kompletterats via vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna har främst 

funnits i databasen Business Source Premier, som författaren har tillgång till via Umeå 

Universitetsbibliotek. I några fall, då artiklarna inte varit tillgängliga via Business Source 

Premier, har de vetenskapliga artiklarna funnits via Google Scholar. Sökord som använts är 

”Property, plant and equipment”, ”fixed assets”, ”tangible assets”, ”depreciation methods”, 

”component depreciation”, ”god redovisningssed”, “qualitative characteristics”. Förutom 

sökning via internet efter relevant litteratur har även tidigare uppsatsers källhänvisningar 

använts för att hitta relevant material. Dessa uppsatser har funnits via portalen Diva. 

 

För att hitta så aktuell information som möjligt om ämnesområdet har även icke vetenskapliga 

artiklar använts. Av detta syfte har även handböcker och informationsblad från 

branschorganisationer använts. Artiklarna som används är från Bokföringsnämndens egen 

tidning Balans. Dessa artiklar har funnits via Umeå Universitets databas Artikelsök. 
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Informationsblad som används är utgivna av branschorganisationer som KPMG, PWC och 

SABO. 

 

Till metoddelen har främst boken ”Samhällsvetenskapliga Metoder” av Bryman (2011) 

använts eftersom denna varit kurslitteratur under kursen vetenskaplig metod som författaren 

läst under sin studietid. Bryman har gett en grundläggande förståelse för samhällsvetenskaplig 

metod, dock så har andra böcker inom ämnesområdet samhällsvetenskaplig metod använts för 

att styrka Brymans idéer samt för att få en djupare förståelse för ämnet. 

 

2.6 Källkritik 

 

Enligt Ejvegård (2009, s. 71-73) kan källorna granskas utifrån fyra krav; äkthetskrav, 

oberoendeskrav, färskhetskrav och samtidighetskrav.  

 

Äkthetskrav innebär att informationen ska vara äkta, det vill säga säkerställa att informationen 

är korrekt och inte förfalskad (Thuren, 2005, s. 17). De källor som använts till denna studie 

har kritisk granskats och kontrollerats av författaren för att undvika vinklingar och felaktiga 

uppgifter. De vetenskapliga artiklar som används i uppsatsen är så kallade peer-reviewed, 

vilket innebär att de är vetenskapligt granskade. Därför kan de anses uppfylla äkthetskravet. 

Teorierna som använts i uppsatsen är väletablerade inom ämnesområdet och har genererats 

fram genom år av forskning, därför kan de också anses uppfylla äkthetskravet. 

 

Oberoendeskrav handlar om att ta reda på varifrån information härstammar för att kunna 

fastställa informationens värde. Ibland kan förkortningar och sammanfattningar av 

information ej återge den sanna informationen i och med att vinklingar och förvanskningar 

kan uppstå. På grund av detta ska man som huvudregel alltid ska gå till huvudkällan vid 

källangivelse (Ejvegård, 2009, s. 17-18). Under insamlingen av material till uppsatsen har 

huvudregeln varit att gå tillbaka till primärkällan, det vill säga huvudkällan. När man 

presenterar fakta bör man som huvudregel alltid använda primärkällan, dock så är detta inte 

alltid praktiskt möjligt. Enligt Ejvegård (2009) bör man kunna lita på informationen i 

vetenskapliga tidskrifter eftersom uppgifterna i dessa flera gånger kontrollerats och granskats 

samt jämförts med andra uppgifter av författare. Exempelvis så har författaren i denna studie 

läst om Freemans ”intressent-teori” och Akerlofs ”market for lemons” via sekundärkällor men 

då gått tillbaka till primärkällan för att i stället använda den. 

 

Färskhetskravet innebär att man ska använda den nyaste och mest aktuella informationen. En 

ny källa är alltid bättre än en äldre källa eftersom ny fakta och nya upptäckter kan ha skett, 

vilket gör den äldre informationen inaktuell (Ejvegård, 2009, s. 71-73). Med detta sagt så bör 

ej heller gammal fakta ”glömmas bort” eftersom den också kan ha stor relevans. 

Samtidighetskravet innebär att ju mer samtida en källa är desto mer pålitlig är den (Thuren, 

2005, s. 31). Med detta menas att en bok som uppkommit i samtid med de händelser den 

beskriver kan vara mer korrekt än en bok som uppkommit långt efter händelserna. Detta på 

grund av att fakta kan falla i glömska samt att förståelse kan med tid gå förlorad (Ejvegård, 

2009, s. 71-73).  

 

Aktuell forskning har också varit en prioritering vid insamlandet av material och för att 

uppfylla färskhetskravet. Detta eftersom den innehåller den senaste kunskapen inom 

ämnesområdet. Artiklar som publicerats efter 2005 har ansetts vara ny kunskap, artiklar 

publicerade innan dess har ansetts vara irrelevanta i och med att bokföringsnämnden 

påbörjade arbetet med K3 2005 och därmed harmoniseringen av de svenska regelverken mot 
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internationell redovisning. När det gäller vissa teorier som använts i uppsatsen så har de 

utvecklats långt tidigare än så. För att få med grunderna till dessa teorier har artiklar som 

publicerats långt tidigare ändå använts eftersom de ansetts relevanta för helhetsbilden av 

forskningen. Syftet med att använda äldre forskning inkluderar även att uppfylla 

samtidighetskravet, eftersom man då kan fånga upp en djupare förståelse och mer korrekt 

fakta ifrån forskning som varit i samtid med händelserna de beskriver. 
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3. Konsekvenser av K3 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur övergången till K3 påverkar ett företag med 

stora anläggningstillgångar och vilka eventuella problem och svårigheter ett företag stöter på 

vid tillämpningen av K3. För att kunna undersöka detta måste en förståelse för innebörden av 

K3 samt det konsekvenser K3 medför finnas. Nedan görs en grundläggande beskrivning av 

K3 samt de väsentliga skillnader som regelverket innebär till skillnad från befintliga 

regelverk. Fokus läggs på den största förändringen som K3 innebär för fallföretaget och även 

andra företag med stora anläggningstillgångar, nämligen komponentansatsen. Därför beskrivs 

traditionell avskrivningsmetod och komponentavskrivning för att sedan jämföras för att få en 

förståelse för skillnaderna mellan metoderna. Därefter diskuteras även för- och nackdelar med 

komponentansatsen samt svårigheterna med tillämpningen av metoden. 

 

3.1 Allmänt om K-projektet 

 

I Sverige är därför IFRS obligatorisk sedan 1 januari 2005 för alla svenska företag som är 

noterade på en reglerad Europeisk marknad (Nilsson, 2010, s. 15). Detta har även skapat ett 

behov av harmonisera den svenska redovisningen mot en mer internationell standard. Därför 

började Bokföringsnämnden arbeta 2005 med att skapa regelverk för alla kategorier av 

företag. Detta projekt kallas K-projektet, där K står för kategori. K-projektet delar upp företag 

i 4 olika kategorier, K1 (företag med förenklat bokslut), K2 (företag med förenklat årsbokslut 

och årsredovisning), K3 (företag med årsredovisning) och K4 (företag som enligt EU-

förordning måste upprätta sin redovisning enligt IFRS) (Pramhäll & Drefeldt, 2013, s. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Översikt K-projektet 
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K1 kan väljas av företag som endast måste upprätta förenklat årsbokslut enligt BFL och vars 

årliga nettoomsättning uppgår till högst 3 miljoner kronor. Reglerna är kraftigt förenklade och 

lämpar sig till enskilda näringsidkare, handelsbolag och ideella föreningar. K1 finns i en 

version för enskilda näringsidkare (BFNAR 2006:1) och i en för ideella föreningar och 

registrerade trossamfund (BFNAR 2010:1). Reglerna i K1 påminner mycket om dagens 

skatteregler (Backlund, 2012, s. 21).  

 

Mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar har möjligheten att välja det förenklade 

regelverket K2. K2 finns även det i två versioner; (BFNAR 2008:1) årsredovisning i mindre 

aktiebolag eller (BFNAR 2009:1) årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (PWC, 

2013, s. 21). Både K1 och K2 är förenklingsregelverk som är bäst lämpade för mindre företag 

med få intressenter. De är så kallade regelbaserade regelverk, vilket innebär att de är 

handböcker för hur redovisningen ska utformas (Drefeldt & Törning, 2013, s. 20). K2 

innehåller betydligt mer begräsningar och schablonregler samt påminner i större grad om 

dagens skatteregler jämfört med K3 (Backlund, 2012, s. 21). K4 är regelverket för företag 

som ska tillämpa IFRS och är det obligatoriska regelverket för noterade bolag, företag vars 

aktier noterats på en reglerad marknad inom EU och för vilka IFRS regelverket är 

obligatoriskt (Pramhäll & Drefeldt, 2013, s. 3). K4 benämns som (BFNAR 2012:3) 

tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering (Backlund, 2012, 

s.21). 

 

K3 regelverket benämns som Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och  

koncernredovisning: (BFNAR 2012:1). K3 är huvudregelverket för onoterade bolag och är ett 

så kallat principbaserat regelverk. I arbetet med regelverket K3 har BFN hämtat inspiration 

från IFRS for SME:s, dock har vissa anpassningar gjort för att ta hänsyn till svensk 

redovisning (Drefeldt & Törning, 2013, s.23). K3 är obligatoriskt för företag som klassificeras 

enligt ÅRL som större bolag. Denna klassificering gäller för de bolag som uppfyller två av 

dessa tre villkor under de två senaste räkenskapsåren; (1) medelantalet anställda i företaget 

ska ha uppgått till mer än 50, (2) företagets redovisade balansomslutning ska ha uppgått till 

mer än 40 miljoner kronor, och/eller (3) företagets redovisade nettoomsättning ska ha uppgått 

till mer än 80 miljoner kronor (Pramhäll & Drefeldt, 2013, s. 3). 

 

K3 är skrivet utifrån koncernredovisningen, men det finns vissa undantag som kan göras i den 

juridiska personen. Detta på grund av problematiken med andra lagar, främst 

skattelagstiftningen.  Detta innebär exempelvis att när skattelagstiftningen skiljer sig från det 

allmänna rådet så har företaget möjlighet att redovisa enligt skattelagstiftningen i den 

juridiska personen (Drefeldt & Törning, 2013, s. 21). Inspirationen till K3 är taget från IFRS 

for SME:s, dock med vissa anpassningar till svensk redovisning. Därför kan man inte säga att 

K3 är IFRS for SME:s utan att eget regelverk. Anpassningarna gäller främst ÅRL men även 

befintlig skattelagstiftning (Drefeldt & Törning, 2013, s. 22). Från och med den 31 december 

2013 är K3 obligatoriskt för alla företag som betraktas som större enligt ÅRL. Företagen ska 

även upprätta omräknade jämförelsetal för ett räkenskapsår (Pramhäll & Drefeldt, 2013, s. 3-

4). Enligt K3 ska byten av redovisningsprincip tillämpas retroaktivt, därför måste den 

ingående balansen för detta jämförelseår räknas om. 

 

De företag som inte betraktas som större företag av årsredovisningslagen måste inte tillämpa 

förenklingsregelverket K2, utan har möjlighet att välja att istället tillämpa huvudregelverket 

K3. Det finns många anledningar att föredra K3, främst för de företag som har många 

intressenter. I och med att K3 är ett principbaserat regelverk ger det en mer flexibel 

redovisning. Samtidigt ställer K3 högre krav på företagets administration eftersom företaget 
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måste redogöra för valda redovisningsprinciper. För att kunna göra detta val så måste 

företaget titta på sina egna specifika förutsättningar, det vill säga företagets verksamhet, 

intressenter, finansiering, ägarstruktur, administrativa resurser, utveckling och framidsplaner 

för att kunna avgöra vilket regelverk som är mest lämpligt. Dock menar kritikerna till K2 att 

regelverket endast är ett lämpligt alternativ för ett företag om det finns få intressenter som ej 

behöver basera sitt beslutsförfattande utifrån årsredovisningen och att K3 ger en mycket mer 

rättvis bild av företagets redovisning (BFN, 2010b). 

 

För vissa företag kommer K3 innebära stora konsekvenser medan för andra kommer 

förändringen bli mindre märkbar. Detta beror främst på vilka redovisningsprinciper företaget 

tillämpat tidigare. De företag som tidigare använt RR:s rekommendationer, som liknar 

redovisningsprinciperna som återfinns i K3, kommer att ha mindre arbete med konverteringen 

till K3 än de som använt BFN:s rekommendationer. (Pramhäll & Drefeldt, 2013, s. 6) Andra 

saker som påverkar är vilken typ av verksamhet företaget driver och företagets storlek. I 

nedanstående tabell kommer de väsentliga skillnaderna mellan K3 och befintliga regelverk 

räknas upp. 

 

3.2 Väsentliga skillnader mellan K3 och befintliga regelverk 

 

Väsentliga skillnader mellan K3 och befintliga regelverk 

Koncernredovisning & Rörelseförvärv 

- Koncernredovisning ska upprättas med en enhetssyn. 
- Förvärvsanalys upprättas vid förvärvstidpunkt, det vill säga när 
moderbolag får bestämmandeinflytande. 
- Endast förvärvsmetoden tillåten (poolningsmetoden förbjuden) 
- Endast full goodwill metoden är tillåten 
- Goodwill skrivs av på 5 år enligt huvudregel (ÅRL) eller max 10 år. 
- Enhetssynen innebär att så länge dotterbolag förhållande existerar 
och moderbolag ökar eller minskar sin andel redovisas detta som 
transaktioner mellan ägare. Om dotterbolag förhållande upphör ska 
dotterföretaget ses som avyttrat och att andelar i intresseföretag 
istället förvärvats. 
- Minoritetsintressen redovisas som en del i eget kapital och 
minoritetens andel inkluderas i koncernens resultat. 
- Om dotterbolag eller intresseföretag använder andra principer än 
moderbolaget måste justeringar göras för att överensstämma med 
moderbolaget. 

Materiella anläggningstillgångar 

- Värderas till anskaffningsvärde med avdrag för årliga avskrivningar 
- Krav på komponentansats, anläggningar med betydande delar med 
väsentligt olika nyttjandetid delas upp i komponenter och 
komponenterna skrivs av var för sig över nyttjandeperiod.  
- Tillkommande komponenter samt utbyte av komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet. Eventuellt återstående restvärde utrangeras.  
- Löpande underhåll och reparationer kostnadsförs. 

Förvaltningsfastigheter 
- Högre krav på upplysningar av förvaltningsfastigheter, uppgifter om 
verkligt värde måste lämnas. 

Leasingkontrakt 

Krav på klassificering av leasingkontrakt som operationella eller 
finansiella. 
- Leasetagare redovisar finansiella leasingkontrakt som ett 
”avbetalningsköp”, d.v.s. som en tillgång och en skuld. (leasetagare) 
- Leasegivare redovisar finansiella leasingkontrakt som en fordran.  
- Juridisk person får göra undantag och redovisa leasingavtal som 
operationella. 

Immateriella anläggningstillgångar 
- Valfrihet vid redovisning av egenupparbetade immateriella 
anläggningstillgångar (utveckling utgifter). Kan redovisas med 
kostnadsföringsmodell eller aktiveringsmodell (om vissa kriterier är 
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uppfyllda) 
- Immateriella anläggningstillgångar skrivs av på 5 år enligt huvudregel 
(ÅRL) eller max 10 år. Undantag för juridiska eller avtalsenliga 
rättigheter som skrivs av enligt den period som omfattas av 
rättigheten. 

Redovisning av pensioner - Krav på klassificering som förmånsbestämda eller avgiftsbestämda. 

Inkomstskatter 
- All uppskjuten skatt ska redovisas, oavsett storleken på företaget. 
Skatten värderas enligt huvudregeln till nominellt belopp. 

Aktierelaterade ersättningar 

Krav på att aktierelaterade ersättningar ska redovisas.  
- Reglering med eget kapital instrument redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen samt motbokas i eget kapital. 
- Kontant reglering redovisas som en skuld i stället för eget kapital. 

Pågående arbeten 
- Pågående arbeten på löpande räkning redovisas enligt succesiv 
vinstavräkning, det vill säga i takt med att arbetet utförs och material 
levereras/förbrukas. 

Förvaltningsberättelse 
- Reglerna kan se omfattande ut men inga större förändringar från 
dagens regler. 

Förändringar i eget kapital 

- Kapitaltillskott som en ägare lämnar och inte får ett eget kapital 
instrument i utbyte redovisas som en ökning av andelens värde.   
- Kapitaltillskott som ett företag erhåller från en ägare utan att lämna 
ett eget kapital instrument i utbyte redovisas som en ökning av det 
egna kapitalet. Återbetalningar redovisas tvärtom.  
- Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition  
- Koncernbidrag mellan moderbolag och dotterbolag får redovias som 
ökning av andel i dotterbolaget. 

Upplysning om personal och löner 
- Upplysningar omfattar information om kostnadsförda skattepliktiga 
ersättningar. 

Byte av redovisningsprincip och 
rättelse av fel 

- Retroaktiv verkan vid byte av redovisningsprincip samt rättning av fel 
och effekten redovisas mot eget kapital. 

Finansiella instrument 

- Beror på vilken redovisningsmetod företaget tidigare använt. Kap 11 
och 12 i K3 reglerar värdering och säkringsredovisning. Har företaget 
tidigare tillämpat verkligt värde metoden ska de i K3 använda reglerna 
i kap 12. 

Tabell 1. Väsentliga skillnader mellan K3 och befintliga regelverk (Backlund, 2012; Pramhäll 

& Drefeldt, 2013; Overud, 2012) 

 

3.3 Materiella anläggningstillgångar 

 

En anläggningstillgång definieras av ÅRL som “en tillgång som är avsedd att stadigvarande 

brukas eller innehas i verksamheten. Enligt redovisningspraxis innebär stadigvarande bruk en 

tidsperiod som är längre än tre år, likväl kan en tillgång klassificeras som en 

anläggningstillgång även om den bara syftar till att användas ett år. IAS 16 definierar 

materiella anläggningstillgångar som “fysiska tillgångar som innehas för produktion eller 

distribution av varor eller tjänster och som förväntas användas under mer än en period”, där 

mer än en period syftar till ett räkenskapsår (Sundgren et al., 2013, s. 79). Exempel på 

materiella anläggningstillgångsar är byggnader, mark, markanläggningar, inventarier, 

maskiner, installationer och fordon (Drefeldt & Törning, 2013, s. 376). 

 

Den vanligaste metoden är att de flesta materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärdet, vilket är en allmänt accepterad redovisningsprincip. Efterföljande 

avskrivningar samt kostnader som belastar resultaträkningen avspeglar senare de initiala 

kostnaderna att förvärva tillgången. Detta innebär att en stor del av kostnaderna inte kan 
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återvinnas, vilket i sin tur innebär att dessa kostnader inte är relevanta för dagens ekonomiska 

beslut (Rajan & Reichelstein, 2009, s. 823).   

 

Anläggningstillgångar ska enligt K3 vid första redovisningstillfälle redovisas till dess 

anskaffningsvärde (Drefeldt & Törning, 2013, s. 377), vilket enligt IAS 16 innebär inköpspris 

plus utgifter för att tillgången ska kunna “bringas på plats och i skick att användas”. Detta 

innebär att eventuella rabatter, monteringsavgifter samt tull- och fraktavgifter ingår i 

anskaffningsvärdet. Förutom detta ska även utgifter för framtida nedmontering och 

bortforsling av tillgången ska uppskattas och tas hänsyn till (Sundgren et al., 2013, s. 80). Vid 

första redovisningstillfälle ska även tillgångens nyttjandeperiod uppskattas. En tillgångs 

nyttjandeperiod är den förväntade perioden företaget avser att använda tillgången i sin 

verksamhet, det vill säga tillgångens livslängd (Drefeldt & Törning, 2013, s. 377). Den 

förväntade nyttjandeperiod bedöms utifrån hur länge företaget förväntas använda tillgången. 

Detta görs genom att man tittar på olika faktorer, exempelvis tillgångens tekniska egenskaper 

och värdet ur brukarsynpunkt (Lind & Hellström, 2011, s. 13). 

 

3.4 Avskrivning 

 

En avskrivning syftar till att fördela en tillgångs kostnad över den tidsperiod som tillgången 

genererar intäkter, vilket är i enlighet med matchningsprincipen (Sundgren et al., 2013, s. 80). 

Avskrivning innebär en värdeminskning på tillgången med ett årligt belopp som baseras på 

tillgångens ekonomiska livslängd. Detta kallas avskrivning enligt plan. Syftet är att 

värdeminskningen ska reflektera förslitningen på tillgången och att tillgången ska upptas till 

sitt bokförda värde/redovisade värde i redovisningen. Olika tillgångar bedöms ha olika 

livslängd, exempelvis så kan en byggnad ha en nyttjandetid på 50 år medan ett fordon en 

nyttjandetid på 10 år. Mark är en anläggningstillgång som aldrig skrivs av eftersom den inte 

anses minska i värde genom förslitning. Exempelvis så kan en byggnad skrivas av på 50 år. 

Om byggnadens anskaffningsvärde då är 1 000 000 SEK så blir den årliga avskrivningen 

enligt traditionell linjär avskrivningsmetod 20 000 SEK. Faktorer som avgör avskrivningstider 

är teknisk livslängd, branschpraxis och företagets tidigare avskrivningstider för liknande 

tillgångar. Bedömningen ska göras med hänsyn till god redovisningssed och det kan till och 

med vara olagligt att ändra avskrivningstider när man börjat med avskrivningar. Den 

överlägset vanligaste metoden för avskrivning är linjär avskrivning vilket innebär att 

värdeminskningen sker med samma belopp varje år. Denna metod är enklast att administrera 

och bokföringsprogram är programmerade att beräkna avskrivningarna. Likväl finns det andra 

mindre vanliga metoder. Degressiv avskrivning innebär att avskrivningarna är störst under de 

första åren och minskar succesivt år för år. En fördel med denna metod är att den på ett mer 

trovärdigt sätt speglar värdeminskningen på tillgången. Motsatsen till detta är progressiv 

avskrivning vilket innebär att avskrivningarna är mindre de första åren och succesivt ökar år 

för år. Produktionsbaserad avskrivning innebär att avskrivningen baseras på en uppskattning 

av produktionen eller utnyttjandet av tillgången, vilket innebär att avskrivningarna varierar 

varje år (Drefeldt & Törning, 2013, s. 392-394). 

 

3.5 Avskrivning och skatt 

 

Företagen har förutom de planenliga avskrivningarna möjligheten att göra så kallade 

skattemässiga underavskrivningar eller överavskrivningar på maskiner och inventarier enligt 

Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). I redovisningstermer kallas detta för en 

bokslutsdisposition. Avskrivningar är en kostnad för företaget vilket påverkar resultatet och 

därmed även hur mycket skatt företaget måste betala för sin vinst. Syftet med 
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bokslutsdispositioner är att företagen ska kunna skatteplanera genom att justera resultatet och 

jämna ut det över år med bättre och sämre resultat. Företag använder ofta denna metod som 

resulterar i en skillnad mellan skattemässiga och planenliga avskrivningar. Det är värt att 

notera att företagen alltid får göra lägre planeliga avskrivningar än de skattemässiga, men de 

skattemässiga är de maximalt tillåtna avskrivningarna (Thomasson et al., 2006, s. 288-289). 

 

För maskiner och inventarier har företaget en valfrihet mellan tre metoder av skattemässiga 

avskrivningar. Den första är omdelbar avskrivning som innebär att maskiner och inventarier 

som uppskattas ha en ekonomisk livslängd på mindre än tre år kan skrivas av omedelbart. Det 

upp till företaget att visa att maskinen eller inventarier har en ekonomisk livslängd på mindre 

än tre år. Omedelbar avskrivning är även möjlig för maskiner och inventarier som har ett 

anskaffningsvärde som är mindre än ett halvt prisbasbelopp exklusive moms, det vill säga ett 

anskaffningsvärde som understiger 22 000 exklusive moms (Inkomstskattelagen, SFS 

1999:1229).  

Den andra metoden, är planenlig avskrivning som innebär att de planenliga avskrivningarna 

motsvarar de skattemässiga. För planenlig avskrivning finns två alternativ. Enligt huvudregeln 

kan företaget dra av högst 30 % av ” inventariernas bokförda värde vid årets början (=förra 

årets utgående värde), ökat med värdet av de inventarier som du skaffat under året och som 

fortfarande finns kvar vid årets slut, minskat med betalning för inventarier du sålt under året 

som du skaffat till verksamheten tidigare än detta år, minskat med försäkringsersättning du 

fått för inventarier som du skaffat tidigare än detta år, minskat med ersättningsfond som du 

använt ” (Inkomstskattelagen, SFS 1999:1229). Det andra alternativet är att tillämpa 

kompletteringsregeln som innebär att företaget göra avskrivningar med 20 %, vilket innebär 

att maskiner och inventarier är skattemässigt avskriven efter 5 år (Thomasson et al, 2006, s. 

290-291). 

 

Den sista metoden är restvärdesavskrivning vilket företaget måste tillämpa när de 

skattemässiga avskrivningarna skiljer sig från de planmässiga. Restvärdesavskrivning är en 

förenklad version av huvudregeln vid planenlig avskrivning, men innebär en avskrivning om 

25 % på det skattemässiga avskrivningsunderlaget. Både restvärdesavskrivning och 

planenliga avskrivningar enligt huvudregeln innebär att tillgångarna aldrig blir fullständigt 

avskrivna. Därför brukar företag undvika restvärdesavskrivning (Thomasson et al, 2008, s. 

293). 

 

För byggnader finns olika regler för skattemässiga avskrivningar beroende på vilken typ av 

näringsfastighet det handlar om. Exempelvis får kontorsbyggnader skrivas av med 2 % per år 

(50 år), hotell 3 % per år och vattenkraftanläggningar med 4 % (25 år) (Skatteverket, 2005). 

 

3.6 Komponentavskrivning 

 

Hellman et al. (2011) anser att traditionell avskrivning ger en alltför missvisande bild av den 

ekonomiska utvecklingen inom företag. En lösning på detta dilemma är att använda 

komponentmetoden för avskrivning. På grund av fördelarna med möjligheten till 

överavskrivningar i samband med skattepåverkan har det funnits ett behov av nya alternativa 

avskrivningsmetoder och komponentavskrivning är ett resultat av detta (Gilliland, 1980, s. 

78). Komponentavskrivning innebär att man fördelar en anläggningstillgångs bokförda värde 

till olika komponenter. Detta innebär att en materiell anläggningstillgång (exempelvis en 

byggnad) ses ha flera olika komponenter (exempelvis tak, stomme och fönster), som värderas 

och skrivs av separat. På detta sätt kan värdet på komponenten reflektera komponentens 

bidrag till det bokförda värdet. Dessutom, så fortsätter bara komponenets ekonomiska livstid 
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så länge som den bidrar till tillgången, det vill säga från dess att den bidrar till lönsamheten 

till dess att den utrangeras (Gilliland, 1980, s. 79). Dessa komponenter antas inte heller utså 

samma förslitning och därför bör de rimligen även ha olika nyttjandetider (Davis & Wyndelts, 

1979, s. 204). Komponentavskrivning anses därför ge en mer rättvisande bild av ett företags 

redovisning än andra traditionella avskrivningsmetoder (Cermakova & Starova, 2010).   

 

SABO (2013, s. 8) utkom under 2013 med en vägledning för komponentindelning av 

fastigheter, där de fastställer att det finns tre viktiga aktiviteter för företagen vid 

komponentindelning; ”(1) identifiera de viktiga komponenterna över vilka de redovisade 

värdena ska fördelas, (2) bedöma och fastställa varje betydande komponents andel av det 

redovisade värdet, och (3) bedöma och fastställa varje betydande komponents kvarstående 

nyttjandeperiod.” 

 

Exempel: 

Den i januari 20X1 förvärvar företaget en fastighet med anskaffningsvärdet 1 000 000 kr. 

Fastighetens livslängd beräknas till 50 år. En närmare analys visar att fastigheten kan indelas i 

5 olika komponenter: 

 

Komponenter                   Värde         Avskrivningstid               Avskrivningar 

Tak                                   250 000      40 år                                 6250 

Stomme                           400 000      100 år                               4000 

Installation                       100 000      20 år                                 5000 

Fasad                               200 000      40 år                                 5000 

Övrigt                              50 000        20 år                                 2500 

                                        1 000 000                                            22 750 

 

Figur 3. Exempel komponentavskrivning 

 

Nu kan vi se att med komponentavskrivning uppgår nettovärdet år 20X2 till 977 250 

(1 000 000 – 22 750). Med traditionell avskrivningsmetod blir nettovärdet år 20X2 980 000 (1 

000 000 – (1 000 000 / 50). Detta innebär att komponentmetoden skriver av tillgången på ett 

mer effektivt sätt än vad traditionell avskrivningsmetod gör. 

 

3.7 Komponenter  

 

I K3 finns ingen vägledning för vilka anläggningstillgångar som ska delas in i komponenter, 

men riktlinjerna säger att komponenterna ska vara betydliga och ha väsentligt olika 

nyttjandetid (Backlund, 2012, s. 324). Detta innebär att i samband med övergången till K3 

kommer företagen bli tvungna att se över sitt anläggningsregister och göra en bedömning om 

vilka anläggningstillgångar som berörs av detta. Detta skapar en svårighet för företagen det 

första räkenskapsåret som komponentavskrivningen ska användas. Dels finns en svårighet i 

att dela upp betydande komponenter, samt även en svårighet i att bedöma nyttjandetider för 

dessa komponenter (Arnell et al., 2013, s. 34).  

 

”I normalfallet görs bedömningen huruvida en komponent är betydande eller inte utifrån 

komponentens andel av den totala anskaffningsutgiften för fastigheten eller om 

resultateffekten för fastigheten vid ett utbyte av komponenten är väsentlig” SABO (2013, s. 

9). 
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3.8 Avskrivningstid 

 

Beslut om tillgångars nyttjandetider ska främst göras utifrån en bedömning om hur länge man 

anser att komponenten kommer att bidra till vinst för företaget. Enligt Gilliland (1980, s. 79) 

görs detta genom en samlad bedömning som påverkas av faktorer som erfarenheter av 

liknande tillgångar, förväntad förslitning på tillgången, lokala förhållanden som påverkar 

värdet på tillgången samt policy angående reparationer och utbyten av tillgången. Enligt 

Davis & Wyndelts (1979, s. 206) är även tillverkarens bedömning och garanti på tillgången 

samt rättsfall och jämförelser med liknande tillgångar faktorer som påverkar bedömningen av 

tillgångens livslängd.  

 

Fastighetsägarna Sverige och SABO (2012) har konstaterat att det finns ett behov av 

vägledning i frågorna om komponentansats. Därför kom det ut med en rapport med 

vägledning till fastighetsbolagen angående komponentansatsen. I rapporten har de har 

identifierat nio komponenter för fastigheter som de anser vara betydande: 

 

1. Mark 

2. Markanläggning 

3. Byggnads- och maskininventarier 

4. Stomme 

5. Tak 

6. Fasad 

7. Inre ytskikt (golv, väggar, tak) 

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

9. Hyresgästanpassningar 

 

I SABO:s senare vägledning genom utgivningen av rapporten ”Komponentredovisning av 

fastigheter”, ges konkreta förslag för hur uppdelningen kan se ut för olika typer av fastigheter. 

Där finns exempel för både kontorsbyggnader, bostadshus och förrådsutrymmen, och både 

förslag på komponenter, nyttjandetider och andelar av redovisat värde föreslås (SABO, 2013). 

 

Även FAR har kommit ut med en viss typ av vägledning i frågan genom sitt uttalande RedU 

13) Övergång till komponentmetod – fastigheter. De rekommenderar att företagen ska, för att 

slippa ett omfattande arbete, göra en approximativ uppdelning av komponenter. Med detta 

menas att företagen väljer ut en representativ fastighet för varje kategori av fastigheter det har, 

där kategorierna exempelvis kan vara kontorsbyggnad, bostadshus, hotell och 

förrådsbyggnad, och gör ett exempel av komponenter och nyttjandeperioder som är möjlig att 

applicera på alla fastigheter i samma kategori. Om företaget har liknande fastigheter kan en 

viktad avskrivningars användas, det vill säga att en genomsnittlig avskrivningssats mellan alla 

komponenter beräknas (FAR, 2013). Ändå måste företaget ta hänsyn till de byggnader som 

har specifika förutsättningar. Med detta menas att företaget måste ta hänsyn till om 

fastigheten har något avvikande attributer, exempelvis fastighetens geografiska läge, ålder, 

skicka och andra väsentliga faktorer. Rekommendationen är dock att i största möjliga mån 

generalisera komponentansatsen över kategorier av anläggningstillgångar, för att undvika ett 

omfattande arbete (Arnell et al., 2013, s. 34-35).  

 

Kritiken kommer mot komponentmetoden kommer främst från fastighetsbranschen som har 

haft sina invändningar mot kravet. Bland annat har fastighetsbolaget Castellum starkt 

kritiserat komponentansatsen med argument som att komponentavskrivningen tillför något 

mervärde samt att den innehåller alltför många uppskattningar och antaganden. 
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Med dessa argument hävdar de att nyttan med metoden är obefintlig samtidigt som 

kostnaderna för implementeringen är höga (Danielsson, 2010). Hellman et al. (2011, s. 53) 

hävdar dock att remissvaret inte beaktar om metoden ger en bättre eller sämre återspegling av 

den ekonomiska utvecklingen. 

 

3.9 Tillkommande utgifter 

 

En annan skillnad som K3 innebär för materiella anläggningstillgångar är hur tillkommande 

utgifter ska redovisas. Tidigare har företag haft möjlighet att redovisa reparationer och 

underhåll av en materiell anläggningstillgång som en kostnad som belastar resultaträkningen. 

Det har endast varit tvingande att i stället redovisas som en investering som skrivs av på en 

bestämd nyttjandeperiod ifall underhållet eller reparationen förbättrat tillgången mer än vad 

den var vid anskaffning. Det finns även skattemässiga fördelar med kostnadsföring i och med 

att det mesta underhållet och reparationer är skattemässigt avdragsgillt för företagen. Detta 

har resulterat i att företagen varit väldigt frikostiga med att kostnads föra dessa utgifter. I det 

nya regelverket K3 skärps reglerna för kostnadsföring av reparationer och underhåll. Alla 

förbättringar av en materiell anläggningstillgång ska redovisas som en investering. Detta 

kommer att innebära att företagen över tid kommer att redovisa ett jämnare resultat och 

jämförelser mellan företag kommer att underlättas. Detta innebär att endast löpande underhåll 

ska kostnadsföras. Tillkommande komponenter och utbyte av komponenter ska läggas till 

anskaffningsvärdet. Eventuellt återstående restvärde på en ersatt komponent ska då skrivas  

ned (Drefeldt & Törning, 2013, s. 378-379). 

 

Vid införandet av K3 måste företaget införa klara gränsdragningar angående vilka utgifter 

som ska kostnadsföras och vilka som ska aktiveras. Detta är viktigt eftersom arbetet med hur 

tillkommande utgifter ska redovisas ofta sker genom olika individer inom företaget på olika 

befattningar. Exempelvis kanske projektledare/tekniker/förvaltare ute i organisationen har 

hand om kalkylering medan ekonomipersonal har hand om den externa redovisningen. Vad 

som är viktigt då är att företaget utarbetar klara riktlinjer och rutiner för arbetet så att samma 

typ av åtgärder behandlas lika i företaget över tid (SABO, 2013, s.18). 

 

3.10 Implementering 

 

Det är endast de företag som använder regelverket K3 som måste implementera 

komponentavskrivning. Noterade företag, för vilka regelverket K4 är tvingande, 

implementerar IFRS, där standarden är att använda verkligt värde metoden. Mindre företag, 

som har möjlighet att välja antingen regelverken K1 eller K2, berörs inte heller av 

komponentavskrivning. K3 innebär dock att i samband med övergången till K3 kommer 

företagen bli tvungna att se över sina anläggningsregister och göra en bedömning om vilka 

anläggningstillgångar som för det berörs av komponentsatsen men senare även i vilket 

omfång (BFN, 2010b). 

 

Inför övergången till komponentuppdelningen krävs vissa förberedande åtgärder av företaget. 

Under det föregående räkenskapsåret till det året då K3 blir obligatoriskt förbereda 

ingångsbalansräkning, jämförelsetal och omräknad huvudbok. Företaget måste även välja 

metod för komponentuppdelning samt infasningsmetod. För att slippa ta fram jämförelsetal 

för 2013 och därmed minska arbetsbörjan kan företaget välja att föra en skuggredovisning 

under 2013. 
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3.11 Sammanfattning för- och nackdelar med komponentmetod 

 

Argument för komponentavskrivning 

 

- Leder till ett mer rättvisande bokfört värde i och med att underhålls- och reparationsåtgärder 

som leder till att tillgångens värde ur ett verksamhetsperspektiv även höjer det bokförda 

värdet. (Cermakova & Starova, 2010; Lind & Hellström, 2011)  

 

- Leder till ett mer rättvisande och jämnt årligt resultat i och med att underhållsutgifter 

periodiseras och hänförs till den period de förväntas tillföra nytta för verksamheten, vilket 

möjliggör en mer rationell planering av underhållsinsatser. (Drefeldt och Törning, 2013; Lind 

& Hellström, 2011)  

 

Argument emot komponentavskrivning 

 

- Kommer att leda till mer arbete i att dela upp anläggningar i komponenter, hålla reda på 

dessa komponenter och deras olika livslängder samt att övervaka att en komponent är 

avskriven innan underhållsinsatser aktiveras.  (Drefeldt och Törning, 2013; Lind & Hellström, 

2011; Nordlund, 2004; SABO, 2013) 
 

- Det finns ingen självklar uppdelning av komponenter, företagen måste själva göra 

bedömningar och antaganden. (Hellman et al., 2011; Lind & Hellström, 2011) 

 

- Dessa bedömningar angående värdering av fördelningen av grundinvesteringar och 

underhållsinvesteringar kan komma att bli subjektiva (Hellman et al., 2011; Lind & 

Hellström, 2011) 
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4. Teoretisk referensram 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.1 Översikt över den teoretiska referensramen 

 

Redovisningsteori kan delas upp i två delar; den positiva redovisningsteorin och den 

normativa redovisningsteorin. En normativ teori bygger på de normer och föreställningarna 

som forskare föreslår till teorin. Det syftar till att förklara, beskriva och föreslå särskilda 

åtgärder som krävs för att skapa ett tillstånd där företaget bör vara. En positiv teori å andra 

sidan beskriver ett faktiskt tillstånd inom organisationen och försöker genom befintlig empiri 

förutsäga även det framtida tillståndet (Deegan & Unerman, 2011, s. 9-11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Översikt redovisningsteori 

 

Positiv redovisningsteori är teorier som är bevisade genom forskning och empiriskt stöd. Till 

skillnad från normativ redovisningsteori, som syftar till att formulera hur redovisningen borde 

upprättas, ser positiv redovisningsteori ifrån hur redovisningspraxis sett ut tidigare och utgår 

ifrån att detta upprepas (Deegan & Underman, 2011, s. 255; Watts & Zimmerman, 1978, s. 

112). Normativ redovisningsteori är de föreställningsramar som normgivarna skapat för att 

lägga en grund till en teoristruktur för redovisningen. Både IASB och FASB har skapat 

föreställningsramar med syftet att det ska vara möjligt att ur dessa fastställa redovisningens 

normer (Deegan & Unerman, 2011, s 205-207). 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur övergången till K3 påverkar ett företag med 

stora anläggningstillgångar, vilka eventuella problem och svårigheter ett företag stöter på vid 

övergången till K3 samt huruvida K3 skapar en mer rättvis bild av redovisningen. För att 

förklara hur de sociala aktörerna på marknaden påverkas av en sådan förändring som K3 

innebär har även de mest välkända positiva redovisningsteorierna valts ut; intressentteorin, 

teorin om informationsasymmetri och agent-principal teorin. Intressentteorin beskriver hur 

företaget påverkar och påverkars av dess intressenter. Teorin om informationsasymmetri visar 

hur intressenter påverkas av de upplysningar företaget lämnar angående sin verksamhet samt 
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de konsekvenser en orättvis informationsfördelning ger. Agentteorin beskriver vilka 

konsekvenser företaget får av incitamentproblem mellan dess intressenter. Varför dessa 

studier är relevanta för studien är för att de kan användas för att beskriva och försöka 

förutsäga hur intressenterna påverkar och utvecklar praxis och metod inom redovisning och 

därmed också hur normgivningen utvecklas.  

 

Normativ redovisningsteori bygger på de föreställningsramar som finns för redovisning. Det 

finns alltid svårigheter med att använda ett principbaserat regelverk, eftersom det kräver att 

användaren gör en del självständiga bedömningar och antaganden. För att regelverket inte ska 

misstolkas finns det en föreställningsram med definitioner och begrepp för redovisningen som 

regelverket grundar sig i och ur dessa kan redovisningsstandards härledas. 

 

I dessa föreställningsramar beskrivs grundläggande antaganden för redovisningen, 

redovisningens principer samt redovisningens kvalitativa egenskaper vilka användarna kan 

använda för att upprätta en redovisning som ger en rättvisande bild av verkligheten. Med detta 

som grund har det mest väsentliga normgivande föreställningsramarna valts ut för att beskriva 

och förklara för- och nackdelar med K3. Mest relevant är föreställningsramen som återfinns i 

K3 andra kapitel, i och med att det är dessa begrepp och principer som K3 valt att influera 

redovisningen. Detta kompletteras även med föreställningsramarna som återfinns i IFRS och 

FASB ramverk för att få en djupare förståelse för de normer som influerar redovisningen.  

 

4.2 Intressentteorin 

 

Stakeholder theory, eller intressentteorin, handlar om företagets målsättning att skapa värde åt 

alla intressenter till företaget, och inte bara till aktieägarna (Laplume, Sonpar & Litz, 2008, 

s.1154). Teorin introducerades 1984 när Edward Freeman publicerade sin bok ”Strategic 

Management – A stakeholder approach”. I sin bok identifierar och klassificerar Freeman vilka 

individer och grupper av individer som anses vara intressenter till företaget. Enligt Freeman 

(1984, s. 46) anses intressenter vara ”varje individ eller grupp som kan påverka eller bli 

påverkade av förverkligandet av företagets mål”.  

 

Intressentteorin beskriver en värdeprocess där företaget och dess intressenter gynnas av 

varandra. Exempelvis så gynnas företaget av att ha anställda och de anställda gynnas av att ha 

ett arbete och därmed en inkomst. Enligt Freeman (2010, s.7) måste företaget skapa värde för 

sina intressenter över tid för att kunna nå framgång. Detta på grund av intressenterna har en 

stor betydelse för hur företaget utvecklas över tid. Ifall företaget bortser från en grupps 

intressenters behov tillgodosedda kommer företaget till slut att förlora dem, vilket kan få stora 

konsekvenser för företaget. Problemet för intressenterna är företaget inte alltid tillgodoser alla 

intressenters behov. Enligt intressentteorin har alla intressenter vissa rättigheter som företaget 

inte får inkräkta på. Exempelvis så har en anställd rätt till en acceptabel lön för sitt arbete 

(Deegan & Unerman, 2011, s. 350). Enligt Freeman (1984) kan företaget använda 

intressentteorin till att uppnå en mer effektiv verksamhet. Freeman menar vidare att i det 

långa loppet måste företaget ta hänsyn till alla sina intressenter och deras intressen för att 

kunna behålla och förbättra sin lönsamhet i framtiden. Enligt Donaldon & Preston (1995) 

måste företaget erkänna det värde som finns i intressenternas olika behov samt därmed 

försöka tillmötesgå dem.  

 

Forskare har tidigare inte riktigt varit enliga om vem som anses vara en intressent. Vanligt 

återkommande i litteraturen är att intressenter brukar delas upp i interna intressenter och 

externa intressenter, eller som Clarkson (1995, 106-107) delar upp dem i primära och 
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sekundära intressenter. Primära intressenter är interna intressenter, det vill säga de som finns 

inom företaget som exempelvis aktieägare, ledning och anställda. Clarkson definierar primära 

intressenter som de intressenter vars deltagande är essentiellt för företagets framtida 

fortlevnad. Denna definition innebär att primära intressenter endast är de intressenter som 

med sitt avträde kan hota företagets överlevnad. Sekundära intressenter betraktas vara de 

intressenter som är externa till företaget, exempelvis kunder, leverantörer, långivare, 

konkurrenter, staten, media och samhället. Dessa intressenter har en viss indirekt påverkan på 

företaget men de är ej livsnödvändiga för företagets fortlevnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Företagets intressenter 

Mörkgröna = Primära intressenter  

Ljusgröna = Sekundära intressenter 

 

Olika förväntningar och behov som intressenterna har kommer att påverka företagets 

verksamhet, utveckling och beslutsfattande. Detta påverkar också vilka upplysningar företaget 

väljer att lämna i sina finansiella rapporter (Deegan & Unerman, 2011, s. 353). Ibland så 

formas intressekonflikter mellan olika intressenter på grund av motstridiga mål. Dessa 

intressekonflikter existerar inte bara mellan olika grupper av intressenter utan också inom en 

grupp intressenter. Därför måste företaget ha bra uppsikt över vilka intressenter som finns och 

vilka behov de har. Ibland måste företaget göra en avvägning mellan olika intressenter för att 

tillgodose intressenternas behov så gott som det går (Laplume et al., 2008, s. 1163). Ingen 

intressentgrupp är överordnad de andra, men eftersom företaget är mer beroende av sina 

primära intressenter kan deras intressen ibland prioriteras (Clarkson, 1995, s. 106). 

 

Ett exempel på en sådan avvägning är när företaget måste besluta om att ge aktieägarna 

utdelning kontra höja de anställdas löner. Kritiken mot intressentteorin är främst det faktum 

att teorin inte ger någon konkret vägledning hur företaget ska hantera motstridiga intressen 

samt skapa värde för alla intressenter (Laplume et al., 2008, s. 1166). Alla intressenter är 

viktiga för företagets utveckling, och därför måste företaget vårda relationen med dem så att 

det finns en långsiktig vinst samt ett ömsesidigt beroende mellan intressenter och företaget 

(Freeman, 2010, s.7-8). 

 

Slutsatsen av detta är att intressentteorin kan och bör användas för att på ett mer effektivt sätt 

tillgodose intressenternas behov. Detta leder till vissa konsekvenser på företagets redovisning 

eftersom företaget måste forma den utefter intressenternas anspråk. Intressenterna har stor 

Företaget 

Leverantörerer 

Media 

Samhället 

Kunder 
Aktieägare 

Ledning 

Anställda 
Staten 
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makt över företaget eftersom de är centrala för att företaget ska kunna fortsätta bedriva en 

lönsam verksamhet. Detta innebär att företaget måste ge sina intressenter de upplysningar de 

efterfrågar. Detta problem handlar om informationsfördelning och beskrivs mer 

grundläggande i nästa avsnitt om teorin om informationsasymmetri. 

 

4.3 Teorin om informationsasymmetri 

 

Redovisningen kan delas upp i intern och extern redovisning. Den externa redovisningen är 

all obligatorisk redovisning som förmedlas till både interna och externa intressenter (Deegan 

& Unerman, 2011, s. 32). Det finns även extern redovisning som inte är obligatorisk men som 

företaget ändå kommunicerar till sina intressenter, vilket då kallas frivilliga upplysningar och 

oftast sker av strategiska skäl. Detta görs främst via media och webbplatser men också på 

andra sätt som att lämna prognoser och analyser för företagets och ge företagspresentationer 

samt andra företagsrapporter (Healy & Palepu, 2001, s. 406). Den interna redovisningen är all 

annan redovisning som är avsedd för företagsledningens beslutsfattande. Det finns alltså inga 

krav på att ett företag måste bedriva intern redovisning, utan den är ett strategiskt val av 

företagets ledning (Deegan & Unerman, 2011, s. 32).  

 

Alla intressenter har inte samma informationsbehov, vilket företaget måste ta hänsyn till när 

de upprättar redovisningen. Skulle informationen på dagens marknader vara komplett skulle 

inte extern redovisning behövas men för att informationen rättvist ska förmedlas till alla 

intressenter är den externa redovisningen upphöjd i lag (Fields, Lys, & Vincent, 2001, s. 256). 

Enligt Sundgren et al. (2013, s. 21) kan den externa redovisningen anses syfta till att minska 

informationsklyftor mellan företaget och företagets intressenter. Exempel på ett företags 

intressenter som kan vara intresserade av denna information är: investerare, långivare, 

leverantörer, anställda, kunder, staten, kommunen och media (Deegan och Unerman, 2011, s. 

32). 

 

Teorin om informationsasymmetri kan härledas ur intressentmodellen och handlar om vilka 

upplysningar företaget lämnar till sina intressenter. Företaget lämnar till största delen 

upplyssningar genom sin finansiella rapportering. Därför kan den finansiella rapporteringen 

anses vara en kommunikationskanal till intressenterna (Sundgren et al., 2013, s. 21). Den 

finansiella rapporteringen är därför också en kritisk del i marknadernas funktion. Ifall 

företagen kommunicerade all information skulle reglerad finansiell rapportering ej behövas. 

Då skulle alla intressenters informationsbehov mättas ändå. Idag har vi inga perfekta och 

kompletta marknader, vilket innebär att alla intressenters informationsbehov ej uppfylls och 

därför uppstår också informationsasymmetri (Healy & Palepu, 2001, s. 405-406).  

 

Teorin om informationsasymmetri brukar delas upp i två problem; adverse selection och 

moral hazard (Sundgren et al., 2013, s. 28). Adverse selection innebär en sned 

informationsfördelning, och uppstår när en intressent använder sitt informationsövertag för att 

gynna sina egna intressen, vilket kan missgynna andra intressenter (Belkaoui, 2004, s. 445). 

Ett välkänt exempel är det Akerlof (1970) beskriver som han kallar ”market for lemons”, 

vilket beskriver informationsfördelningen mellan säljare och köpare av begagnade bilar. I 

detta fall har säljarna ett informationsövertag gällande bilarnas kvalité. För att kunna göra en 

vinst är säljarna tvungna att sälja fler bilar av sämre kvalité än av bra kvalité, vilket resulterar 

i att marknaden domineras av bilar av sämre kvalité. Detta resulterar i ett snedvridet urval 

som uppstår på grund av att säljarna utnyttjar sitt informationsövertag (Deegan & Unerman, 

2011, s. 65).  
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Moral hazard handlar om när ena parten i ett avtal ändrar sitt beteende för att inte drabbas av 

negativa effekter. Detta innebär att ena parten inte fullt ut drabbas av det negativa resultat som 

deras eget handlande gett upphov till. Detta leder till att denna part in kommer handla med 

samma försiktighet som de hade ifall de riskerat negativa konsekvenser. Ett exempel på detta 

är en försäkringstagare som inte låser dörren eftersom de vet att eventuell stöld eller skada 

bekostas av försäkringsbolaget (Belkaoui, 2004, s. 445). 

 

K3 är som redan nämnt obligatoriskt för alla företag som faller under ÅRL:s definition av ett 

större företag och man kan därför fråga sig varför K3 är obligatoriskt. Anledningen till att det 

finns vissa upplysningar som är obligatoriska för företagen att lämna till sina intressenter är 

för att uppnå en någorlunda rättvis informationsfördelning ska uppnås. Det finns alltid 

hänsynslösa aktörer på marknaden som söker möjligheter att utnyttja ett informationsövertag, 

vilket skapar behovet av regelverk som reglerar informationsfördelningen även om den aldrig 

går att kontrollera fullt ut. K3 reglerar det som kallas den externa redovisning som främst 

handlar om de finansiella rapporterna som företagen lämnar. Regelverket kräver alltså att 

företagen måste lämna vissa upplysningar till sina intressenter. Att regelverket är obligatoriskt 

ger också en kvalitetsförsäkring till intressenterna av att rapporterna verkligen ger en rättvis 

bild av redovisningen. Denna teori valts till studien för att belysa hur informationsasymmetri 

skapar behov av regelverk, såsom regelverk som K3. 

4.4 Agentteorin 

 

Agentteorin baseras på moral hazard problemet, det vill säga att ena parten som ingått ett 

kontrakt ändrar sitt beteende för att gynna sitt eget intresse. När en person, en agent, ingår ett 

avtal med en annan person, en principal, om att utföra en tjänst åt denne kan 

incitamentsproblem uppstå. Agenten antas handla utifrån sitt eget intresse, vilket kan 

missgynna principalen. Därför måste principalen skapa incitament för agenten att handla i 

enlighet med dess intressen (Belkaoui, 2004, s. 445; Saam, 2007, s. 823). När flera 

intressenter påverkar ett företag finns en risk att intressenterna tar det beslut som mest gynnar 

deras eget intresse i stället för att se till hela företagets bästa. Risken är att vissa intressenter 

har ett informationsövertag och utnyttjar detta till sin fördel (Belkaoui, 2004, s. 445). 

 

Agentteorin kan delas upp i tre scenarior; relationen mellan företagets ledning och dess 

anställda, relationen mellan företagets ledning och dess aktieägare, och relationen mellan 

långivare och aktieägare, vilka alla beskriver incitamentsproblem mellan agent och principal 

(Saam, 2007, s. 826). Agenten är den som har ett informationsövertag om företaget. Detta kan 

exempelvis vara den som är vd på ett företag. Vd:n har då ofta mer information om företagets 

verksamhet och finansiella ställning. Principalen kan exempelvis vara aktieägarna, de som 

äger företaget och som delar på vinsten. Agenten kan då ha incitament, det vill säga ett 

intresse, att handla till sin egen fördel i stället för företagets fördel (Sundgren et al., 2013, s. 

46). Varför principalen anställer agenten kan bero på två saker. Antingen har agenten en viss 

kompetens som principalen själv saknar. Om detta är fallet måste principalen anställa agenten 

för att få sin tjänst utförd. Det kan också vara så att agenten och principalen innehar samma 

kompetens, men att agenten kan utöva en tjänst till en lägre kostnad än vad principalen har 

möjlighet till på egen hand (Saam, 2007, s. 826). 

 

Inom agent-principal teorin finns tre antaganden som anses givna. Dessa är 

informationsasymmetri, olika riskbeteende och målkonflikter. Informationsasymmetri uppstår 

mellan agent och principal eftersom principalen inte kan, alternativt kan men till en väldigt 

hög kostnad, kontrollera agentens kompetens, kunskap, avsikter, beteende och handlingar. 

Denna information behöver principalen för att kunna bedöma agentens prestation och utifrån 
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detta avgöra agentens kompensation. Därför antas agenten ha ett informationsövertag i 

relation till principalen. Principalen och agenten har olika riskbeteende, principalen antas vara 

riskneutral medan agenten antas vara riskbenägen. Detta beror på att agenten och principalen 

har olika incitament. Agenten har en låg avkastning i jämförelse med principalen, vilket 

innebär att agenten är mindre benägen att maximera avkastningen av uppdraget. 

Målkonflikter uppstår på grund av att agenten och principalen antas ha olika mål. Båda antas 

vilja maximera sin individuella vinning av arbetet. Agentens inkomst och avkastning av 

arbetet beror på agentens prestation och vissa andra yttre slumpmässiga faktorer. Agenten vill 

maximera sin inkomst men samtidigt minimera sitt arbete. Principalen däremot, antas vilja 

maximera sin avkastning samtidigt som agenten maximerar sin prestation. Problemen som 

uppstår ifrån målkonflikten är agentproblem (Saam, 2007, s. 826). 

 

Som diskuterat ovan finns en naturlig konflikt mellan agent och principal, vilket leder till 

agentkostnader. Agentkostnader är kostnader för att övervaka och kontrollera agentens 

agerande som exempelvis revisionskostnader och kostnader för bonusprogram, men också 

kostnaderna för den förlust som uppstår när agenten inte agerar enligt principalens intresse. 

Agentkostnader kan också vara förluster i eget kapital som uppstår på grund av att agenten 

missköter sitt arbete och därmed försämrar verksamhetens vinst vilket i sin tur drabbar 

aktieägarna (Morris, 1987, s. 47-48). Exempelvis så kan agenten göra dåliga investeringar 

vilket således försämras resultatet och aktieägarnas vinst. Agentproblem kan också få vissa 

direkta konsekvenser på företagets redovisning ifall agenten exempelvis manipulerar resultat 

för att uppnå de mål som principalen satt upp. (Berk & DeMarzo, 2011, s. 523) Ledningens 

förvaltning av företaget har alltså stor relevans för hur rättvis bild redovisningen ger, det vill 

säga hur användbar informationen är för intressenterna i ekonomiska beslutsfattningar 

(Lennard, 2007, s. 57). Denna problematik skapar behov av reglering av redovisningen. 

 

Kritiken mot agentteorin bygger främst på att den antar att agenten är villig att göra nästintill 

vad som helst, som att fuska med redovisningen och missleda intressenter, för att uppnå egen 

nyttomaximering. Kritikerna menar vidare att teorin bygger på förenklade antaganden som 

inte är helt realistiska, främst på de antagande angående agentens riskbeteende (Lubatkin, 

Lane, Collin & Very, 2007, s. 43-44). Trots detta har denna teori valts ut till studien för att 

belysa den agent-principal problematik som kan uppstå och som skapar behov av att 

redovisningen regleras via obligatoriska regelverk som K3. 

 

4.5 Principbaserade regelverk 

 

Vid början av 2000-talet hade redovisningen kantats av redovisningsskandaler som försämrats 

förtroendet för redovisningen. Detta skapade ett behov av ett nytt redovisningsregelverk, de 

gamla regelbaserade regelverken skrotades och principbaserade regelverk som IFRS och 

IFRS for SME:s utvecklades (Rani, Hussain, & Chand, 2012, s. 107). Principbaserade 

redovisningsstandarder innehåller tydliga förklaringar, mål och syften, men saknar detaljerad 

vägledning för hur dessa ska nås (Collins, Pasewark & Riley, 2012, s. 681). De flesta 

redovisningsstandarder, som exempelvis IFRS, är i en viss utsträckning reglerbaserade i och 

med att de innehåller vissa regler som företagen måste följa vid specifika transaktioner. En 

specifik vägledning klassificeras som en regel, medan mindre specifik vägledning 

klassificeras som en norm (Collins et al., 2012, s. 682).  

 

Det finns olika åsikter angående om vad som ger bättre redovisning; ett regelbaserat regelverk 

eller ett principbaserat regelverk. Ett principbaserat regelverk kan ge en högre kvalitet på de 

finansiella rapporterna (Agoglia et al., 2011, s. 748). Supportrarna till principbaserade 
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regelverk menar de ger företaget en möjlighet att visa en rättvisande bild av företagets 

redovisning (Alexander & Jermakowicz, 2006, s. 161). En flexibel redovisning resulterar 

också i en mer relevant redovisning (Carmona & Trombetta, 2008, s. 457-459).  

 

Att redovisningen blir mer flexibel är även en nackdel med ett principbaserat regelverk, 

eftersom möjligheten att jämföra finansiell information mellan företag försvåras i och med att 

företagen har möjlighet att välja redovisningsmetod. En annan nackdel är att företagen tvingas 

göra fler självständiga bedömningar och antaganden, vilket kräver en del redovisningsexpertis 

och kunskap (Benston, Bromwich & Wagenhofer, 2006, s. 168-169; Carmona & Trombetta, 

2008, s. 457-459). När företagen har möjlighet att själva välja redovisningsmetod så finns det 

en risk för manipulering av de finansiella rapporterna. Att företagen får välja 

redovisningsmetoder resulterat även i en svårighet att göra jämförelser mellan företag 

(Agoglia, et al, 2011, s. 748). Jämförbarheten mellan företagen påverkas också av hur 

företagen väljer att tolka ett principbaserat regelverk. Detta på grund av att olika individer 

uppfattar begrepp och koncept på olika sätt och därför göra skilda antaganden (Alexander & 

Jermakowicz, 2006, s.161). 

 

IFRS ett principbaserat regelverk, vilket innebär att användaren måste besitta en viss 

förkunskap inom ekonomi, affärsverksamhet och redovisning eftersom denne måste göra 

vissa professionella bedömningar och värderingar (Bennett, Bradbury & Prangnell, 2006, s. 

189). Detta gäller även för K3 och i det andra kapitlet återfinns en föreställningsram med 

beskrivningar av begrepp, principer, definitioner, värderingsgrunder samt kriterier för att 

redovisa tillgångar, skulder, intäkter och kostnader benämns. Här återfinns också syftet med 

finansiella rapporter, att tillhandahålla information om företagets finansiella ställning och 

resultat som är användbar i ekonomiskt beslutsfattande. Ett principbaserat regelverk är ingen 

färdig handbok att följa utan kräver att användaren använder sin kunskap och expertis för att 

göra professionella bedömningar och antaganden. Syftet med denna föreställningsram är att 

vägleda användaren i dessa bedömningar och antaganden, och säkerställa att de finansiella 

rapporterna därmed uppnår en viss kvalitetsstatus. Ur dessa ramverk är det möjligt att härleda 

en viss teoristruktur för redovisningen (Nilsson, 2010, s. 27). 

 

4.6 Redovisningens teoristruktur 

 

Precis som med definitionen av redovisning saknas även konsensus angående redovisningsens 

yttersta syfte. Enligt amerikanskt synsätt, och även definierat i FASB begreppsmässiga 

ramverk, så är redovisningen ämnad att tillhandahålla finansiell information som är användbar 

för intressenter i ekonomisk beslutsfattning (Nilsson, 2010, s. 13). Utifrån detta syfte skapade 

FASB sitt begreppsmässiga ramverk som influerat de flesta andra ramverk, där ibland IFRS 

(Nilsson, 2010, s. 20). Huruvida detta syfte fångar alla intressenters informationsbehov kan 

ifrågasättas. Det finns dock en konsensus om att syftet med den externa redovisningen är att 

förmedla information angående ett företagets finansiella ställning och resultat som bör vara 

användbar för intressenter i deras ekonomiska beslut (Sundgren et al., 2013, s. 21). Belkaoui 

beskriver redovisningens teoristruktur i fyra nivåer som illustreras i figur 6 nedan. 
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Figur 6. Redovisningens teoristruktur (Belkaoui, 2004, s. 210) 

 

FASB: s definition på redovisningens syfte; ”tillhandahålla information som är användbar vid 

ekonomiskt beslutsfattande” (Nilsson, 2010, s. 19). Utifrån detta syfte kan vissa postulat 

formas, så kallade grundläggande antaganden, för att skapa en gemensam begreppsram. Enligt 

Nilsson är dessa grundläggande antaganden om redovisningsenheten, mätenheten, avgränsad 

mätperiod och going concern. Antagandet om redovisningsenheten innebär att man antar att 

företaget är en fristående enhet (Nilsson, 2010, s. 29). Antagandet om mätenheten innebär att 

det krävs en gemensam monetär mätenhet för att kunna mäta finansiella resultat mot varandra. 

Antagandet om avgränsad mätperiod innebär att det behövs bestämda tidsperioder över vilka 

man kan mäta finansiella resultat. Going concern är antagandet om företagets fortlevnad och 

innebär att företag antas existera över en överskådlig framtid. I IFRS nämns två sådana 

grundläggande antaganden. Det första grundläggande antaganden är att redovisningen ska ske 

enligt bokföringsmässiga grunder, vilket innebär att intäkter och kostnader ska redovisas när 

det uppstår och hänföras till de perioder de tillhör. Detta innebär att en fordran ska redovisas 

när den uppstår och den framtida betalningen påverkar inte resultatet (IASB, 2012, s. 7). Det 

andra grundläggande antaganden är att företagets finansiella rapporter ska upprättas under 

antagandet om företagets fortlevnad vilket innebär att företagets antas ska fortsätta sin 

verksamhet under en överskådlig framtid (IASB, 2012, s. 7). 

 

4.7 Redovisningens principer 

 

Det finns ingen tydlig gräns mellan dessa postulat och det vi kallar redovisningsprinciper. 

Enligt IFRS behandlas going concern som ett grundläggande antagande medan det i ÅRL 

behandlas som en redovisningsprincip. Vilket synsätt man än väljer har mindre betydelse då 

det inte behöver finnas någon bestämd gräns mellan dessa nivåer. Det viktiga är att dessa 

begrepp influerar redovisningen så att en harmonisering skapas (Nilsson, 2010, s. 27). Även 

om alla dessa principer inte är lagstadgade kan dessa principer härledas ur de existerande 

redovisningsregelverken, som exempelvis IFRS och FASB. (Bennett et al., 2006, s.195-196) 

Man kan ändå hävda att en viss konsensus existerar rörande redovisningens principer 

(Nilsson, 2010, s. 27). Vissa grundläggande principer är som tidigare nämnt tvingande genom 

lagstiftning och återfinns i 2 kap 4§ ÅRL. Dessa principer fortlevnadsprincipen, principen om 

konsekvens, försiktighetsprincipen, periodiseringsprincipen, post-för-postvärdering, 

kvittningsförbud samt kontinuitetsprincipen (Drefeldt & Törning, 2013, s. 42). Förutom dessa 

finns det även principer som utvecklats genom praxis som exempelvis principen om 

överskådlighet, enhetprincipen och jämförbarhetsprincipen. Dessa principer måste följas för 

att redovisningen ska ske enligt god redovisningssed och är därför betydelsefulla för 
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redovisningen. I nedanstående tabell förklaras de principer som är viktigast för svensk 

redovisning, det vill säga de som är upphöjda i svensk lag. 

 

 

Fortlevnadsprincipen Innebär att företag ska förutsätta att verksamheten 
ska fortsätta under en överskådlig framtid. Detta 
har betydelse exempelvis när en maskin skrivs av 
över en nyttjandeperiod, då förutsätts att företaget 
kommer att finnas kvar under hela maskinens 
livslängd. Denna princip ska inte tillämpas om 
företaget planerar att avveckla eller lägga ner sin 
verksamhet samt om det inte finns något annat 
realistiskt alternativ än att upphöra eller lägga ner 
verksamheten. Ifall företaget inte tillämpar 
fortlevnadsprincipen ska en upplysning om detta 
anges i den finansiella rapporten.  

Principen om konsekvent 
tillämpning och jämförbarhet 

Innebär att ett företag ska konsekvent använda 
samma principer för värdering, klassificering och 
indelning för alla räkenskapsår. Detta möjliggör 
jämförelser mellan år och är viktigt för att 
användare av de finansiella rapporterna kan hitta 
trender i företagets finansiella ställning och 
resultat. 

Försiktighetsprincipen Ska tillämpas vid värdering av olika poster och vilket 
att tillgångar inte ska överskattas och skulder inte 
ska underskattas. Detta innebär inte att företagen 
får överdriva sin försiktighet så att den exempelvis 
leder till att företaget medvetet undervärderar 
tillgångar och således bygger upp dolda reserver. 
Oavsett om företagen värderar till verkligt värde 
eller till anskaffningsvärde så måste denna princip 
följas.  

Periodiseringsprincipen Innebär att intäkter och kostnader ska redovisas 
när de uppstår och hänföras till det räkenskapsår de 
tillhör oavsett när betalningen sker. Detta innebär 
att en fordran redovisas när den uppstår och den 
framtida betalningen påverkar inte resultatet.. 
Eftersom inte betalningsdagen styr redovisningen 
så är det definitionerna av tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader som bestämmer när poster 
ska redovisas. Om exempelvis ett utvecklingsarbete 
inte motsvarar definitionen av en tillgång ska den 
kostnad föras och påverka resultatet 
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Principen om individuell värdering 
(post-för-post-värdering) 

Innebär att alla delar som tillhör de olika posterna i 
balansräkningen ska värderas var för sig för att de 
ska ge en så rättvisande bild som möjligt. Detta 
innebär exempelvis att alla maskiner ska värderas 
var för sig i posten anläggningstillgångar. Även om 
vissa värderingar har genvägar så är grundregeln 
post-för-post värdering. 

Principen om kvittningsförbud Innebär att tillgångar och skulder precis som 
intäkter och kostnader ej får kvittas mot varandra, 
så länge om det inte finns en bestämmelse som 
säger att kvittning är tillåten.  

Kontinuitetsprincipen Innebär att den ingående balansen vid ett 
räkenskapsår ska stämma överens med den 
utgående balansen föregående räkenskapsår. 
Denna princip måste ibland frångås, exempelvis när 
ett företag byter redovisningsprincip. Då måste 
företaget lämna en upplysning om detta i den 
finansiella rapporten. 

Principen om ekonomisk innebörd 
före juridisk form 

Innebär att transaktioner och andra ekonomiska 
händelser ska redovisas i dess ekonomiska innebörd 
och inte i dess juridiska form 

Tabell 2. Redovisningens principer (Drefeldt & Törning, 2013) 

 

4.8 Redovisningen kvalitativa egenskaper 

 

Förutom lagstiftning så har normgivarna formulerat olika kvalitativa egenskaper som ska 

beaktas vid förberedelserna av finansiella rapporter. Utgångspunkten för dessa kvalitativa 

egenskaper är att de finansiella rapporterna ska uppnå vissa kvalitetskrav och tillgodose 

användarnas informationsbehov (Drefeldt & Törning, 2013, s. 49). Vid val vid alternativa 

redovisningsmetoder måste upprättarna av finansiella rapporter ha någon slags vägledning. De 

kvalitativa egenskaperna är ett försök till en sådan vägledning, genom identifiering och 

formulering av önskvärda och relevanta attributer för finansiell information (Joyce, Libby & 

Sunder, 1982, s. 654). De kvalitativa egenskaperna brukar återfinnas i den föreställningsram 

som ramverket bygger på (Bennett et al., 2006, s. 195-196). 

 

K3 regelverket skiljer sig något från IASB:s föreställningsram. I K3 regelverket betonas 

begriplighet, tillförlitlighet, relevans och väsentlighet att vara de viktigaste egenskaperna, till 

skillnad från IASB regelverk där jämförbarhet höjs upp i stället för väsentlighet att tillhöra det 

fyra viktigaste egenskaperna. Dock anges jämförbarhet istället som en grundläggande princip 

i K3 samtidigt som IFRS även betonar betydelsen av väsentlighet. Därför anses inte dessa 

skillnader vara av betydelse (Backlund, 2012, s, 45). Nedan kommer alla de kvalitativa 

egenskaperna som nämns i IFRS beskrivas, dock med fokus på de fyra viktigaste 

egenskaperna enligt K3, begriplighet, relevans, väsentlighet och tillförlighet.  
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Begriplighet (Understandability) 

För att användare ska kunna använda den finansiella 
informationen är det viktigt att den är begriplig. Dock så 
antas användarna ha en rimlig tidigare kunskap om 
ekonomi, affärsverksamhet och redovisning. (IASB, 
2012, s. 8) Om det är sannolikt att den finansiella 
informationen kan bli förstådd av användare med en 
viss tidigare redovisningskunskap anses informationen 
vara begriplig.  

Relevans (Relevance) 

Finansiell information anses vara relevant om den 
”påverkar användarnas beslut genom att 
underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och 
framtida händelser eller genom att 
bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar” (IASB, 
2012, s. 8). 

Väsentlighet (Materiality) 

För att finansiell information ska vara relevant måste 
den också vara väsentlig. Finansiell information anses 
vara väsentlig om ” ett utelämnande eller en felaktighet 
kan påverka de beslut som användare fattar på basis av 
informationen” (IASB, 2012, s. 8). 

Reliabilitet/Tillförlitlighet 
(Reliability) 

För att finansiell information ska vara användbar måste 
den vara tillförlitlig. Finansiell information anses vara 
tillförlitlig när den är ”fri från väsentliga fel och 
användarna till informationen kan lita på att den korrekt 
återger det den antingen avser att återge eller rimligen 
förväntas återge” (IASB, 2012, s. 8). 

Rättvisande bild (Faithful 
representation) 

För att information ska vara tillförlitlig måste den ge en 
”korrekt bild av de transaktioner och händelser den 
antingen avser att representera eller rimligen kan 
förväntas representera”. Exempelvis så anses en 
balansräkning återge en rättvisande bild av de 
transaktioner och andra händelser som resulterar i de 
tillgångar, skulder och eget kapital företaget har vid 
balansdagen (IASB, 2012, s. 9). 

Substance over form 

”Om finansiell informationen ska ge en rättvis bild av 
transaktioner och händelser, är det nödvändigt att de 
redovisas och presenteras i enlighet med sitt innehåll 
och sin ekonomiska verklighet och inte enbart deras 
juridiska form”. Exempelvis så ska avtal redovisas i dess 
ekonomiska mening, inte dess juridiska (IASB, 2012, s. 
9). 
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Neutralitet (Neutrality) 

För att finansiell information ska vara tillförlitlig måste 
den vara neutral och fri från felaktigheter. Neutralitet 
innebär att man inte får framställa information som 
medvetet påverkar underlaget till beslutsfattandet av 
användaren till informationen (IASB, 2012, s. 9). 

Försiktighet (Prudence) 

Försiktighet innebär att vid osäkerhet vid en estimering 
ha en viss försiktighet i sina beräkningar, såsom att inte 
överskatta tillgångar eller intäkter och underskatta 
skulder eller kostnader. Dock så får inte tillgångar 
överskatts eller skulder underskattas i den 
utsträckningen att dolda reserver uppstår (IASB, 2012, s. 
9). 

Fullständighet (Completeness) 

Ett utelämnade av information kan resultera i att 
informationen blir vilseledande. För att finansiell 
information ska vara tillförlitlig måste den därför även 
vara fullständig(IASB, 2012, s. 9). I frågan om vilken 
information som kan anses uppfylla 
fullständighetsprincipen tar man hänsyn kostnaderna att 
ta fram informationen i relation till väsentligheten i 
informationen. (Drefeldt och Törning. 2013, s. 52) 

Jämförbarhet (Comparability) 

Användare av finansiella rapporter måste kunna jämföra 
informationen, både mellan olika företag och mellan ett 
företag i olika tidsperioder, för att kunna identifiera 
trender samt för att kunna analysera finansiella 
positioner och resultat( IASB, 2012, s. 9). 

Tabell 3. Redovisningens kvalitativa egenskaper 

 

De kvalitativa egenskaperna är inte obligatoriska på samma sätt som principerna, men 

inkluderas i vad som anses vara god redovisningssed. Syftet med de kvalitativa egenskaperna 

är snarare att de ska influera de finansiella rapporterna till att ge en ge en rättvis bild av 

företagets finansiella ställning och resultat. Det finns vissa begränsningarna med de 

kvalitativa egenskaperna och ibland behövs det göras vissa avvägningar emellan dem göras 

för att uppnå detta mål. I IASB:s ramverk nämns fyra begränsningar vilka beskrivs nedan.  

 

Den första begränsningen handlar om tidsaspekt. Ifall finansiell information försenas kan den 

förlora sin relevans, därför är tidsaspekt inom vissa ramar (IASB, 2012, s. 10). Dock kan 

denna tidaspekt innebära att den finansiella informationen förlorar sin tillförlitlighet. Med 

detta menas att om målet att producera finansiell information är att den ska vara så aktuell 

som möjligt, så förloras möjligheten att noggrant undersöka hur korrekt informationen är. I 

detta fall är både aktualiteten (relevansen) och korrektionen (tillförlitligheten) i informationen 

viktiga, och därför måste dessa egenskaper balanseras för att skapa den mest rättvisa bilden av 

den ekonomiska händelsen. 

 

Den andra begränsningen handlar om balans mellan nytta och kostnad. Vid ett beslut om 

finansiell information ska tas fram måste man analysera om informationen ger överstiger 

kostnaden att tillhandahålla informationen. Detta görs genom en kostnad-nytta analys och 
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innebär att man mäter nyttan i jämförelse med kostnaden och ifall kostnaden överstiger nyttan 

är det inte fördelaktigt att ta fram informationen (IASB, 2012, s. 10). Den grundläggande idén 

med en kostnads-nytta analys ligger i att om nyttan av projektet överstiger kostnaden så 

innebär detta att projektet är värt att genomföra (Sen, 2000). Ett problem med detta är att 

nyttan informationen bidrar med inte nödvändigtvis faller på den som står för kostnaden 

(IASB, 2012, s. 10). 

 

Den tredje begränsningen handlar om balans mellan de kvalitativa egenskaperna. En 

avvägning mellan de kvalitativa egenskaperna är ofta nödvändig. Målet är att uppnå en balans 

mellan de olika egenskaperna för att uppfylla kriterierna för de finansiella 

rapporterna.  Betydelsen av de olika egenskaperna är ofta en fråga om professionell 

bedömning (IASB, 2012, s. 10). Exempelvis så kan information om en ekonomisk händelse 

som bidrar till en bättre jämförelse mellan företag vara mindre tillförlitlig. Detta är då en 

bedömningsfråga om vilken egenskap som anses vara viktigast i just det fallet. 

 

Den fjärde begränsningen handlar om att ge en rättvisande bild. Finansiella rapporter brukar 

beskrivas som att de ska ge en rättvisande bild eller presentera rättvist av företagets finansiella 

ställning och resultat (IASB, 2012, s. 10). Begreppet rättvisande bild ser till helheten snarare 

än enskilda transaktioner (Nilsson, 2010, s. 42). Om de viktigaste kvalitativa egenskaperna 

och lämpliga redovisningsstandarder tillämpas bidrar normalt till att finansiella rapporter 

förmedlar det som allmänt uppfattas som en rättvisande bild (IASB, 2012, s. 10).  
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5. Praktisk metod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna studie kommer att utföras via beräkningar och förändringar i anläggningsregistret 

baserat på data från fallföretaget. För studien kommer även material från företaget användas, 

såsom årsredovisningen och annan finansiell information. Dessa beräkningar har tagits fram 

utifrån de observationer som gjorts under den fyra månaders period som författaren deltagit i 

det dagliga arbetet på företaget. Författaren kommer även att föra en intervju med 

nyckelpersoner inom företag såsom redovisningschef och koncernansvarig, för att fånga 

fallföretagets syn på K3 samt komplettera de uppgifter som framkommit genom 

observationer. 

 

5.1 Datainsamling 

 

Denna studie har utförts via ett fallföretag. Enligt Yin (2007, s. 23-25) är fallstudier lämpliga 

när forskaren vill studera aktuella händelser samt om man genom problemformuleringen 

ställer sig frågan ”hur” eller ”varför”. Denna studie syftar till att ta reda på ”Hur påverkar 

övergången till K3 ett företag med stora materiella anläggningstillgångar?” och studerar en 

aktuellt skeende övergång. Därför ansåg författaren att en fallstudie skulle vara det mest 

lämpliga metoden att utföra studien på. 

 

Denna studie har haft en kvalitativ forskningsdesign eftersom den syftar till att skapa 

förståelse för problemformuleringen, vilket redan diskuterats i kapitel 2. Det finns flera olika 

metoder för datainsamling vid kvalitativ forskning. De vanligaste sätten är 

etnografi/deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, diskurs- och 

samtalsanalyser samt analys av texter och dokument. Inom kvalitativ forskning brukar dessa 

olikartade metoder och källor ofta kombineras (Bryman, 2011, s. 341-344). Datainsamlingen 

till denna studie har främst skett genom det som kallas etnografi/deltagande observation vilket 

kommer att beskrivas mer grundläggande senare i detta kapitel. Vidare har vissa 

sekundärkällor använts, som exempelvis intervjuer samt analys av texter och dokument. 

Dessa sekundära källor har då använts för att styrka samt komplettera vissa uppgifter.  

 

Detta är en fallstudie och författaren har haft access till den arbetsmiljö som studerats. 

Eftersom författaren själv kunnat delta i arbetet med tillämpningen av K3 ansågs deltagande 

observation vara den mest lämpliga metoden att utföra studien på. Detta arbetssätt ansågs i 

relation till studiens tidsram, omfattning och problemformulering vara det bästa 

tillvägagångssättet för att kunna generera förståelse för processen. De andra kvalitativa 

metoderna ansågs inte kunna generera samma omfattning på empirin samt inte heller en lika 

stor förståelse för problemet och valdes därför bort.  
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På fallföretaget skapades en projektgrupp vars syfte var att genomföra övergången till K3 på 

mest fördelaktiga sätt. Under studiens genomförande har författaren deltagit i denna grupp 

samt i det dagliga arbetet på fallföretaget under en fyra-månaders period. I detta dagliga 

arbete har utgångspunkten varit att hitta lösningar till övergången till K3. Fokus av detta 

arbete har varit att hitta ett genomförbart sätt att tillämpa komponentansatsen i 

anläggningsregistret. Genom återkommande möten med revisorer, datakonsulter och personal 

inom företaget har arbetet fortlöpt. Under denna period har fältanteckningar förts för att 

säkerställa att händelser och uppgifter återspeglats på ett korrekt sätt. Dessa fältanteckningar 

har senare bearbetats till den empiri som presenteras i nästkommande kapitel. Resultatet av 

detta arbete är beräkningar som visar de praktiska skillnader som K3 innebär. Dessa 

beräkningar har baserats på siffror från fallföretaget och utger exempel på hur 

komponentansatsen ser ut för olika kategorier av materiella anläggningstillgångar.  

 

5.2 Access 

 

Det mest essentiella och samtidigt svåraste steget i en etnografisk studie är att få access till 

den process eller miljö som undersöks. Svårigheten är högst beroende av om miljön forskaren 

behöver access till är öppen eller sluten. En sluten miljö inbegriper olika sorts organisationer, 

företag och sociala rörelser. Att få access till en sluten miljö kan vara komplicerat och kräver 

att forskaren på något sätt begär eller tillvinner sig access. En öppen eller offentlig miljö är 

exempelvis ett bostadsområde eller ett gäng, det vill säga öppna miljöer där access finns utan 

några åtgärder från forskarens sida (Bryman, 2011, s. 379-380). 

 

Komplexiteten med access beror även på om forskaren väljer ha en öppen eller en dold roll. 

Vid dold observation är forskaren anonym för informanterna och dessa är ej medvetna om att 

de är föremål för en studie.  Dold observation är vanligt inom religiösa och politiska grupper 

där anonymitet är nödvändigt för att studien ska kunna genomföras, men förekommer även 

inom företag och organisationer. Anledningen till anonymitet i dessa sociala sammanhang kan 

då vara att forskaren kan påverka informanterna med sin närvaro alternativt att forskaren har 

svårt att få tillgång till den information denne behöver (Bryman, 2011, s.380-381) (Larsen, 

2009, s. 91). 

 

Författaren har tidigare haft 10-veckors praktik samt ett 6-veckors sommarvikariat på 

fallföretaget. På grund av att författaren varit känd för företaget och dessutom haft en tidigare 

anställning förelåg inga svårigheter i att få access. Författaren har ingått i den arbetsgrupp 

som arbetat med övergången till K3 och fått ta del av all information och dokumentering av 

arbetet. Noterbart är att författaren varit tvungen att skriva på ett sekretessavtal för att 

garantera att inga uppgifter som kunde skada företaget skulle publiceras. Fallföretaget har 

även varit anonymt i studien vilket kan ha resulterat i att författaren fått tillåtelse att publicera 

en större omfattning data ifrån företaget. 

 

5.3 Urval 

 

Inom kvalitativ forskning används ofta målinriktade urval, vilket innebär att enheter väljs ut 

med direkt koppling till forskningsfrågan. Med enheter menas exempelvis individer, grupper, 

organisationer, dokument eller avdelningar. Valet av enheter baseras på målsättningen att 

kunna besvara forskningsfrågan. Detta innebär att vissa kriterier måste sättas upp för att 

kunna göra urvalet av enheter (Bryman, 2011, s. 350). Vid deltagande observation är så 

kallade bekvämlighetsurval och snöbollsurval vanliga (Bryman, 2011, s. 392). Snöbollsurval 

innebär att forskaren kontaktar de personer som anses har goda kunskaper inom ämnet och 
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som kan hänvisa vidare till personer som är lämpliga att samtala med (Larsen, 2009, s. 78). 

Bekvämlighetsurval innebär precis som namnet antyder att forskaren använder de personer 

som är bekvämligt tillgängliga att samtala med (Bryman, 2011, s. 194). 

 

Författaren till den studie har haft som mål att använda relevanta platser och 

undersökningspersoner för att möjliggöra en värdefull studie. Valet av fallföretag baserades 

på möjligheten till access. Författaren har därför använt ett målinriktat urvalsmetod vid val av 

fallföretag. Vid urvalet av undersökningspersoner har författaren blandat målinriktad, 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval. I största möjliga mån har målinriktat urval använts, det 

vill säga den individ som ansetts mest lämplig att svara på en fråga har fått svara den. Ibland 

har individen inte haft möjlighet att svara och då hänvisat till någon annan individ och därmed 

har även snöbollsurval använts. I vissa fall har även författaren riktat frågan till den individ 

som varit närmast till hands för att kunna besvara funderingen och därmed har även ett 

bekvämlighetsurval använts. 

 

I nedanstående tabell beskrivs de individer som observerats under studien. 

 

Urvalsperson Beskrivning 

A1 Redovisningschef på fallföretaget har arbetat på fallföretaget sedan 2008. 

Författarens handledare på fallföretaget. 

A2 Koncernekonom på fallföretaget, har arbetat på fallföretaget sedan 2005. 

A3 Ekonomichef på fallföretaget, anställd sedan 1997. 

A4 Ekonom på fallföretaget, anställd sedan 2013. 

A5 Avdelningschef affärsområde fastigheter, har arbetat på fallföretaget sedan 

2002. 

A6 Affärsenhetschef affärsområde fastigheter, har arbetat på fallföretaget 

sedan 2008. 

A7 Controller affärsområde fastigheter, anställd sedan 1999. 

A8 Anläggningsingenjör affärsområde elnät, anställd sedan 2007. 

A9 Anläggningsansvarig affärsområde produktion, anställd sedan 1990. 

R1 Revisor EY Real Estate Nordic, höll föreläsning om K3 för koncernen. 

R2 Revisor EY, konsult inför övergången till K3. 

R3 Revisor EY, konsult inför övergången till K3. 

R4 Revisor EY, konsult inför övergången till K3. 

R5 Revisor EY, konsult inför övergången till K3. 

D1 Leverantör av affärssystem. 

D2 Leverantör av affärssystem. 

  

A =Anställda på fallföretaget 

R =Revisor 

D =Datakonsult 

Tabell 4. Studiens deltagare 

 

5.4 Studiens utförande 

 

Datainsamlingen till denna studie har skett genom att författaren deltagit i arbetet på 

fallföretag från och med den 2 september till och med den 19 december. Under denna period 

har författaren deltagit i det dagliga arbetet med övergången till K3 som mestadels handlat om 

tillämpning av komponentansats i anläggningsregistret. Författaren har genom fallföretaget 
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deltagit i olika möten och föreläsningar som varit relevanta för arbetet. Författaren har ingått i 

den projektgrupp med anställda från fallföretaget som arbetat med att hitta lösningar till hur 

övergången ska ske och har även arbetat självständigt med beräkningar samt lösningar till de 

problem som övergången inneburit. För att komma fram till hur komponentansatesen skulle 

tillämpas och även för att diskutera hur negativa konsekvenser kan undvikas, hölls flera 

möten under hösten. Under dessa möten har observationer gjorts som använts som grund till 

empirin i denna studie. Dessa observationer har haft en stor påverkan på de beräkningar som 

utförts. Förutom dessa möten har även kontinuerliga möten med projektgruppen och med 

författarens handledare på fallföretaget ägt rum för att det dagliga arbetet ska fortskrida. Även 

dessa observationer har format empirin. Dock kan inte varje observation beskrivas i detalj, 

och med anledning av detta har de viktigaste observationerna valts ut och beskrivits i 

nedanstående tabell: 

 

Observation Längd Datum Deltagare Beskrivning 

Möte med 

fallföretag 

1 h 2013-09-15 A1. Inledande möte med handledaren på 

fallföretaget med planering över hur 

arbetet under hösten skulle se ut. 

Föreläsning 

om K3 

4 h 2013-09-17 A1, A2 & 

R1. 

Föreläsning av R1 som är revisor på EY 

Real Estate Nordic. Föreläsningen 

handlade om K3 med fokus på 

komponentansatsen och alla 

koncernbolag fick delta.   

Möte med 

fastigheter 

1 h 2013-09-23 A1, A2, 

A5, A6 & 

A7. 

Möte med affärsområdet fastigheter för 

att diskutera lämpliga komponenter 

samt dess nyttjandetider. 

Möte med 

koncernen 

1 h  2013-09-17 A1 & A2. Möte för att gå igenom 

komponentansatsen effekt med syfte att 

ha en enhetlighet inom koncernen. 

Under mötet diskuterades gemensamma 

komponenter och dess nyttjandetider. 

Under mötet deltog flera representanter 

från flera koncernbolag. 

Möte med 

fallföretag 

30 

min 

2013-10-01 A1, A2 & 

A3. 

Diskussion och funderingar som ska tas 

upp med revisorer 

Möte med 

revisorer 

3 h 2013-10-02 A1, A2, 

A3, R2, 

R3, R4 & 

R5. 

Möte med revisorer från EY för att gå 

igenom och diskutera K3:s effekter på 

fallföretaget. 

Möte med 

koncernen
 

1 h 2013-10-15 A1 & A2. Uppföljande möte för att gå igenom 

komponentansatsen effekt med syfte att 

ha en enhetlighet inom koncernen. 

Under mötet diskuterades gemensamma 

komponenter och dess nyttjandetider. 

Under mötet deltog 1 representant från 

3 olika koncernbolag. 

Möte med 

datakonsulter 

2 h 2013-10-17 A1, A2, 

A3, D1 & 

D2. 

Möte med två datakonsulter som 

levererar fallföretagets affärssystem 

angående möjligheter att implementera 

komponentansatsen i affärssystemet. 

Möte med 1 h 2013-10-23 A1, A2 & Uppföljande möte med fastigheter för 
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fastigheter A5. att diskutera hur exempel till 

komponentindelningen skulle se ut. 

Möte med 

datakonsulter 

1 h 2013-10-22 A1, D1 & 

D2. 

Telefonmöte för genomgång av hur 

fallföretaget kan implementera 

komponentansatsen i affärssystemet. 

Möte med 

produktion 

2 h 2013-11-13 A2. Möte med affärsområdet produktion för 

att diskutera lämpliga komponenter 

samt dess nyttjandetider. 

Möte med 

elnät 

1 h & 

30 

min 

2013-11-13 A2. Möte med affärsområdet elnät för att 

diskutera lämpliga komponenter samt 

dess nyttjandetider. 

Möte med 

revisorer 

2 h & 

30 

min 

2013-11-25 A1, A2, 

A3, A4 & 

R2. 

Möte med 1 revisor från EY för 

genomgång av den analys EY gjort för 

fallföretagets övergång till K3. 

Möte med 

fallföretaget 

45 

min 

2013-11-29 A1, A2, 

A3 & A4. 

Möte med projektgrupp för K3 för 

genomgång efter att A1, A2 & A4 varit 

på företagsdagar med Svensk energi där 

bland annat K3 och 

komponentindelning diskuterats.  

Möte med 

koncernbolag 

1 h & 

30 

min 

2013-12-06 A1, A2, 

A3, A4, 

A5, A6 & 

A7.  

Uppföljande möte för att gå igenom 

komponentansatsen effekt med syfte att 

ha en enhetlighet inom koncernen. 

Under mötet diskuterades gemensamma 

komponenter och dess nyttjandetider. 

På mötet deltog en representant från det 

av koncernbolagen som har flest 

liknande fastigheter. 

Intervju med 

fallföretaget 

45 

min 

2013-12-06 A1 & A2. Intervju med A1 och A2 för att få 

fallföretagets synpunkter på K3. 

Tabell 5. Studiens observationer 

 

5.5 Insamling av primärkällor 

 

Insamlingen av primärkällor har skett via deltagande observation/etnografi. Deltagande 

observation är en kvalitativ metod för en forskare att samla in data genom att delta i den 

process som är föremål för studien, medan samtidigt hålla en objektiv syn över 

observationerna som görs (Dharamsi & Charles, 2011, s. 378; Ejvegård, 2009, s. 76). Detta 

innebär att forskaren är medlem i eller på något sätt har inblick i den organisation som 

undersöks. En deltagande observation kan pågå under obestämd tid men innefattar ett 

långvarigt engagemang från forskaren, i vissa fall under flera år, som ett pågående 

händelseförlopp studeras (Bryman, 2011, s. 377).  

 

Det skriftliga resultatet av en deltagande observation brukar kallas etnografi (Bryman, 2011, 

s. 377). Etnografi är att beskriva samt tolka social och kulturella fenomen, mönster och 

processer. Etnografi brukar tillskrivas hög trovärdighet trots att det innefattar en väldigt 

subjektiv datainsamling. I rättegångar och polisförhör brukar ofta vittnen användas. Dessa 

vittnen tas på stort allvar, trots att de ofta visar sig att dessa ögonvittnesskildringar inte är 

speciellt pålitliga. Två individer brukar ofta uppfattar situationer helt olika, exempelvis 

signalement brukar variera kraftigt från olika observatörer (Arvastson & Ehn, 2009, s. 19-20).  
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När en process ses utifrån kan den lätt misstolkas då forskaren inte får samma inblick som 

någon som deltar i processen. Detta kan leda till att viktiga detaljer gås om miste. Därför finns 

en fördel med deltagande observationer i att forskaren får en djupare inblick i processen 

(Ejvegård, 2009, s. 76). Trots deltagande observationer görs i nuet så påverkas de ändå av 

förkunskap samt de tolkningar och beskrivningar som görs både i för- och i efterhand. Därför 

är det vanligt att forskaren under händelseförloppet skriver fältanteckningar som senare 

analyseras och tolkas till resultat och slutsatser, för att möjiggöra en korrekt återspegling av 

händelseförloppet (Arvastson & Ehn, 2009, s. 25).  

 

Etnografi brukar delas in i olika nivåer; en observatör kan antingen vara deltagande eller 

ickedeltagande samt antingen aktiv eller passiv. Skillnaden mellan en icke deltagande och en 

deltagande observatör är att en ickedeltagande endast observerar processen medan en 

deltagande är medlem i den. Skillnaden mellan en aktiv och en passiv observatör är att en 

aktiv observatör har en aktiv roll i processen medan en passiv observatör inte påverkar det 

som sker (Larsen, 2009, s. 90). En observatör med en aktivroll brukar påstås utföra det som 

kallas aktionsforskning. Inom aktionsforskning anses genuin kunskap uppstå genom handling. 

Aktionsforskning är ett samarbete mellan forskning och praktik, där forskaren hjälper till med 

en förändring i verksamheten medan samtidigt skaffar sig kunskap om hur förändringen går 

till. Inom aktionsforskning är det forskaren själv som avgör vilka frågor som ska ställas och 

vilka åtgärder som ska tas (Rönnerman, 2004, s. 13-14).  

 

Författaren till denna studie har haft en roll som en icke-deltagande aktiv roll. Författaren har 

inte varit deltagande eftersom denne inte varit anställd av företaget och därmed inte heller 

medlem i det företag som undersökts. Likväl kan det diskuterats att författaren ändå ansetts 

som en medlem i företaget av den orsaken att denne tidigare varit anställd i företaget. 

Åtminstone kan författaren, på grund av sin tidigare anställning ha uppfattats som deltagande 

av de andra deltagarna i. Författaren anses ha haft en aktiv roll eftersom denne i hög grad har 

varit med i arbetet med K3 och därför kan ha påverkat arbetet. Emellertid anses inte 

författaren ha påverkat arbetet så väl att studiens resultat förändrats, eftersom arbetet skulle ha 

utförts även utan författarens inblandning. Den aktiva roll som författaren har haft innebär att 

denne utfört vad som anses vara aktionsforskning. Det största argumentet för detta är det 

faktum att författaren själv haft kontroll över sin forskning och själv kunnat styra över vilka 

åtgärder som ska fullfölja forskningen samt den kunskap som forskaren samlat på sig har skett 

genom de handlingar som denne utfört. 

 

5.6 Insamling av sekundärdata 

 

Till största delen har insamlingen av sekundärdata bestått av granskning av dokumentation 

och uppgifter från företaget. Detta gäller information från affärssystem, årsredovisning, 

fallföretagets hemsida och andra företagsdokument. Detta har till största delen gjort för att ta 

fram data ur företaget vilket har möjliggjort de beräkningar som utförts. Författaren har även 

utfört en intervju med redovisningschef och koncernansvarig på fallföretaget för att få fram 

fallföretagets synpunkter kring K3. Under denna intervju användes diktafon och intervjun 

transkriberades och tolkades direkt efter att den utförts. Författaren har haft en kontinuerlig 

dialog med personer inom företaget. Denna dialog har förts i syfte att komplettera de 

uppgifter författaren redan haft via dokumentation eller observationer för att undvika 

missförstånd och missuppfattningar. 
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Enligt Larsen (2009, s. 94) är det viktigt att föra minnesanteckningar under observationer för 

att få så riktig och korrekt data som möjligt. Som ovan beskrivet fördes fältanteckningar under 

studiens gång för att författaren skulle kunna minnas de händelser som skett så detaljrikt som 

möjligt. Dessa fältanteckningar fördes under de händelser som observerades i största möjliga 

mån, men kompletterades vid vissa tillfällen direkt efter observationen i de tillfällen då 

författaren inte hann med att föra anteckningar under observationen. Dessa fältanteckningar 

bearbetades och kategoriserades för att ge en bra översikt av observationerna. Författaren 

granskades senare materialet för att se helhetbilden samt säkerställa att observationerna 

framställdes på ett korrekt sätt. 

 

5.7 Kritik mot datainsamling 

 

Eftersom författaren endast använt sig av kvalitativa datainsamlingsmetoder är kritiken mot 

sekundärkällorna desamma som de mot primärkällorna. Den kritik som brukar riktas mot 

kvalitativa studier är att den kan vara; för subjektiv, att det finns svårigheter med att replikera 

studien, att det finns en bristande transparens i studien och att det finns svårigheter med att 

generalisera studien (Bryman, 2011, s. 368-370). 

 

Att studien kan anses vara för subjektiv beror på att forskaren egna uppfattningar om vad som 

är viktigt och av betydelse formar studien samt att forskaren kan ha ett personligt förhållande 

till undersökningsobjektet. Detta kan leda till en osystematisk studie där 

problemformuleringen sker allt eftersom (Bryman, 2011, s. 368). I detta fall valdes 

problemformuleringen innan studiens start och baserades på ämnesvalets aktualitet.  

 

Svårigheten i att replikera en kvalitativ studie ligger i att studien ofta byggs upp via forskaren 

personliga idéer. Forskaren själv är därför det viktigaste redskapet vid datainsamling och de 

observationer som görs påverkas av forskaren personliga intressen. Bristande transparens 

uppstår när det finns en svårighet att se vad forskaren gjort samt kommit fram till i sin studie 

(Bryman, 2011, s. 368-370). För att motverka svårigheter med replikering av denna studie har 

författaren detaljerat beskrivit hur denna studie utförts, vilka metoder som använts, hur urval 

gjorts och hur resultatet framkommit. 

 

Svårigheter med att generalisera kvalitativa studier beror främst på dess subjektivitet. En 

fallstudie kan ej anses vara representativ för en population. Ändå kan måttliga 

generaliseringar göras till liknande situationer (Bryman, 2011, s. 369-370). Denna studie 

syftar inte till att kunna generaliseras till andra miljöer än liknande miljöer som den miljö som 

undersökts i studien. Dessutom finns möjligheten att öka studiens generaliserbarhet om den 

jämförs med liknande studier med liknande resultat.  

 

Vid insamling och tolkning av empiri finns det en risk för felkällor. Vid observationer är det 

omöjligt för observatören att uppfatta allting som händer. Detta på grund av trötthet och 

ouppmärksamhet eller risken att observatören inte har möjlighet att se eller höra allting som 

händer. Observatören kan också lägga mer vikt vid ett första eller sista intryck och låta detta 

intryck överskugga resterande händelser och därmed inte låta helhetsintrycket fastställa 

observatörens uppfattning om händelsen eller händelserna (Larsen, 2009, s. 109). 

Observationer är en dynamisk aktivitet och observationer som görs via våra sinnen medför 

alltid en risk för villfarelser och missförstånd (Arvastson & Ehn, 2009, s. 23). För att undvika 

detta problem har författaren efter varje möte fått dokumentering av mötet, för att i efterhand 

kunna se vad som egentligen hände vid mötet. En annan sak som talar emot detta problem är 

att författaren deltagit i arbetet under en längre period och borde därför ha fått en rimlig 
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uppfattning om processen. Med detta menas att om författaren under något specifikt möte fått 

en skev uppfattning av någon anledning så borde denna missuppfattning uppklarats vid 

nästkommande möte eftersom samma problem diskuterats kontinuerligt under hela studiens 

genomförande. 

 

Observatören måste också beakta sina uppfattningar utifrån sin personliga bakgrund, såsom 

dennes erfarenhet, utbildning, yrke, kön och ålder, vilket kan komma att forma observatörens 

inställning till observationerna redan innan de skett. Har observatören en positiv inställning är 

sannolikheten större att denne också ser mer positivt på observationerna. Dessutom spelar 

tillfälligheter in till en viss grad. Ena dagen kan en observatör observera saker denne inte hade 

observerat en annan dag, eftersom observationen just den dagen framstår som mer speciell på 

grund av slumpmässiga faktorer (Larsen, 2009, s. 110). En nackdel med deltagande 

observationer är svårigheten för forskaren att bibehålla ett objektivt sinne när man blir så pass 

involverad i processen man studerar. Kritiker till metoden menar också att det är helt omöjligt 

för forskaren att ställa sig själv i bakgrunden och vara fullständigt objektiv (Dharamsi & 

Charles, 2011, s. 378). Risken finns dels i att forskaren blir känslomässigt inblandad och 

därför återger en subjektiv beskrivning av händelseförloppet. Sedan finns det också en risk att 

forskaren själv påverkar händelseförloppet han studerar med sin närvaro. Ifall forskaren 

exempelvis studerar de sociala företeelserna i en grupp finns risken att gruppmedlemmarna 

påverkas av forskarens närvaro och beter sig annorlunda på grund av de gjorts medvetna att 

de är objekt för en studie (Ejvegård, 2009, s. 76).  

 

Eftersom fallföretaget är författarens före detta arbetsplats finns en personlig relation till vissa 

av de individer som observerats. Detta kan leda till att författaren lägger större vikt vid vad 

vissa individer säger än andra. De individer som författaren tidigare arbetat med och således 

lärt känna är det individer som arbetar på redovisningsavdelningen. De andra individer som 

deltagit i arbetet, interna som externa, som författaren inte har någon tidigare relation till har 

alla haft en specifik kompetens och har deltagit i arbetet just på grund av sin specifika 

kompetens. Detta gäller revisorer, datakonsulter och anställda från fastigheter, produktion och 

elnät. På grund av deras specifika kompetens är det svårt att ignorera deras åsikter och tankar 

kring problemet, eftersom de i många fall har en bättre kunskap och mer erfarenhet av de 

problem som uppstått kring K3 och/eller komponentansatsen. Därför anser författaren inte att 

dennes personliga bakgrund varit något problem. Författaren har dessutom valt att ha en 

hermeneutisk kunskapssyn, där subjektiva tolkningar är en del av forskningsprocessen.  

 

En tredje nackdel med deltagande observation är att den oftast måste kompletteras med andra 

metoder att samla empiri, såsom dokument och intervjuer, eftersom deltagande observation är 

en metod som på egen hand inte brukar tillskrivas så högt vetenskapligt värde (Ejvegård, 

2009, s. 77). För att undvika denna nackdel har författaren använt sig av en metod som heter 

triangulering. Metodtriangulering innebär att forskaren använder sig av flera metoder eller 

källor vid insamling av data (Bryman, 2011, s. 354) (Larsen, 2009, s. 28). Syftet med 

metodtriangulering är att öka tillförlitligheten och verifiera uppgifter (Bryman, 2011, s. 354). 

Eftersom alla metoder har sina svagheter kan detta motverkas genom att använda metoder 

vars starka sidor uppväger den andra metodens svagheter (Larsen, 2009, s. 28). Etnografer 

kan exempelvis kontrollera sina uppgifter med hjälp av kvalitativa intervjuer för att undvika 

missuppfattningar (Bryman, 2011, s. 354). 
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5.8 Etiska överväganden 

 

Bryman, Bell & Nilsson (2005, s. 557) ställer vissa etiska krav som en forskare måste beakta 

vid genomförandet av en studie, dessa är informationskrav, samtyckeskrav, anonymitetskrav, 

nyttjandekrav samt ett krav om att inte ge falska förspeglingar.  

 

Informationskravet innebär att fallföretaget ska informeras om studien och dess syfte. 

Samtyckeskravet innebär att fallföreaget ska samtycka om att delta i studien, det ska således 

ställa upp frivilligt i studien och kunna ha möjligheten att avbryta när helst de vill. 

Anonymitetskravet innebär att både fallföretaget såsom de individer som deltagit i studien ska 

ha möjlighet att vara anonyma och att uppgifter från dessa ska behandlas konfidentiellt. 

Nyttjandekravet innebär att det material som samlats in under studien endast får användas till 

studien och inget annat. Kravet på att inte ge falska förspeglingar innebär att författaren inte 

får ge falsk information till fallföretaget (Bryman et al., 2005, s. 557). Författaren har varit 

noga med att informera fallföretaget om studiens syfte, både vid initial kontakt och under 

utförandet av studien. Författaren har även varit noga med att informera vad studien ska 

användas till. Författaren har också diskuterat fram och tillbaka med fallföretaget om huruvida 

anonymitet varit nödvändigt. Efter diskussioner beslutade författaren om att fallföretaget 

skulle vara anonymt men anonymitet var inget krav ifrån företaget.  Beslutet att fallföretaget 

skulle vara anonymt baserades på att författaren inte ville riskera att inte få publicera vissa 

uppgifter och data. Samtidigt ansågs inte fallföretagets namn bidra med någon relevans till 

studien.  Dessutom ökar anonymiteten trovärdigheten i studien eftersom detta innebär att 

fallföretaget inte behöver vara lika restriktiva över vilka uppgifter som publiceras samt att de 

inte behöver överväga hur de presenteras i studien på samma sätt. Författaren fick även skriva 

under ett sekretessavtal från fallföretaget för att undvika att konfidentiella uppgifter skulle 

användas felaktigt. Fallföretaget har fått läsa igenom studien och således godkänna det som 

publicerats i den för att undvika felaktigheter i studien samt öka trovärdigheten. 
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6. Empiri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Inledning 

 

Datainsamlingen gick ut på att ta fram de mest väsentliga skillnaderna som övergången till K3 

innebär för fallföretaget och dess effekter på redovisningen. Detta kapitel kommer 

inledningsvis behandla de fältanteckningar som först under den fyra månader som fallstudien 

pågick. Därför kommer de mest väsentliga händelserna under denna tidsperiod och de 

observationer som gjorts under dessa händelser att beskrivas samt vilket resultat de fått för 

studien. Senare i kapitlet kommer de beräkningar som resulterat av de observationer som 

gjorts att presenterats. Dessa beräkningar visar effekterna på fallföretagets redovisning efter 

införandet av komponentansats. Slutligen kommer den intervju med representanter från 

fallföretaget presenteras för att synliggöra deras attityder och åsikter kring K3. 

 

Fallföretaget är en av Sveriges största kraftproducenter. Verksamheten består av olika 

produkter och tjänster som inkluderar produktion och distribution av el, produktion och 

distribution av fjärrvärme, produktion av biopellets, infrastruktur av bredband samt uthyrning 

av lokaler i egna fastigheter. Året 2012 hade fallföretaget en omsättning på 4,6 miljarder kr, 

ett resultat på 429 miljarder kr och antalet årsanställda uppgick till 634. De materiella 

anläggningstillgångar som varit objekt för studien och även utförts exempelberäkningar på är 

tre olika kategorier av fastigheter; kontorsbyggnad, bostadshus och förrådsbyggnad samt en 

vattenkraftsanläggning, ett vindkraftverk och en transformatorbyggnad. 

6.2 Föreläsning  

 

Ett första steg i övergången till K3 var för projektgruppen att delta i en föreläsning av en 

revisor från EY Real Estate Nordic. Revisorn som höll i föreläsningen är en av Sveriges mest 

framstående revisorer inom fastighets- och byggsektorn. Denna föreläsning hölls för alla 

företag som ingår i den koncern som fallföretaget tillhör och var inledande beskrivning om 

vilka konsekvenser övergången till K3 skulle tänkas få för dem. Föreläsningen inleddes med 

en översikt av hur olika delar av redovisningen skulle påverkas, vad företagen måste tänka på 

och vilka effekter K3 kan tänkas ha på redovisningen. Eftersom R1 som höll i föreläsningen 

är specialiserad inom fastighets- och byggsektorn och låg föreläsningens fokus på 

komponentansatsen inom fastighetsredovisning.  

 

Detta var en första inledande presentation av K3 och komponentansatsen. Innan deltagandet 

på denna föreläsning hade fallföretaget inte riktigt fått någon uppfattning om vad övergången 

till K3 och komponentansats skulle innebära, vilka effekter det skulle få för redovisningen 

samt hur omfattande arbetet med övergången skulle bli. Föreläsningen var en bra inledande 

presentation och gav en grundläggande överblick av K3 och dess förändringar, speciellt över 
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komponentansatsen som var dagens huvudämne. Föreläsningen gav en bra bild av hur 

företagen ska tänka kring komponentuppdelning och nyttjandetider. R1 presenterade flera bra 

och konkreta förslag till hur arbetet skulle fortskrida. Under föreläsningen uppmärksammades 

den vägledning SABO (2013)  utkommit med och hur den kunde vara till stor hjälp vid 

tillämpningen. R1 visade flera konkreta förslag, med utgångspunkt i SABO:s vägledning, för 

hur en komponentuppdelning kunde se ut för olika kategorier av fastigheter. Ett förslag till 

koncernen var att ha en koncerngemensam komponentuppdelning och tillhörande 

nyttjandetider för samma typer av fastigheter, för att förenkla arbetet samt att uppnå K3:s krav 

på en koncerngemensam syn.  

 

R1 förklarade även att i och med införandet av K3 kan företag välja att ha skillnad mellan 

redovisningsmässiga- och skattemässiga avskrivningar för maskiner och inventarier. För 

byggnader och mark är avskrivningsreglerna redan frikopplade mellan skatt och redovisning. 

Därför rekommenderade han att koncernföretagen skulle se över sina anläggningsregister och 

undersöka möjligheterna att hålla redovisningsmässiga och skattemässiga avskrivningar 

separat. R1 gjorde däremot inga uttalandet om komponentavskrivning angående andra 

materiella avskrivningar än fastigheter. Därför resulterade denna föreläsning inte i någon 

större klarhet om komponentuppdelning av andra materiella anläggningstillgångar, enbart 

med en större förståelse för komponentavskrivning för fastigheter. R1 förmedlade även sin 

personliga åsikt om K3 och var samstämmig med de åsikter Castellum framfört i sitt 

remissvar (Danielsson (2010) om att se att nyttan med komponentavskrivning kommer att 

överstiga kostnaden. 

 

6.3 Möte med revisorer 

 

Ett nästa steg i arbetet var att träffa fallföretagets revisorer för att diskutera övergången till 

K3. Under hösten ägde två möten med revisorerna rum. Syftet med dessa möten var att 

fallföretaget ville ha vägledning angående övergången till K3, det vill säga konsultering 

angående vilka förändringar som krävdes av dem när K3 blir obligatoriskt samt vilka effekter 

K3 skulle få på deras redovisning. Vid det första inledande mötet deltog fyra revisorer från 

EY. Vid detta möte gick hela årsredovisningen grundligt igenom och revisorerna fick 

möjlighet att ställa frågor till representanter från fallföretaget angående de områden inom 

verksamheten som eventuellt kunde få effekter av K3. Efter mötet ombads fallföretaget att 

undersöka vissa områden inom redovisningen närmare för att komplettera uppgifterna till 

revisorerna, för att möjliggöra en analys av redovisningen. Fallföretaget fick även ställa frågor 

om specifika funderingar kring övergången till K3. Efter revisorerna analyserat effekterna av 

K3 följde ytterligare ett möte där en revisor gick igenom redovisningen tillsammans med 

representanter från fallföretaget för att öka förståelsen för effekterna som K3 innebär för 

fallföretaget. 

 

Eftersom fallföretaget tidigare haft överenstämmelse mellan skattemässiga och planenliga 

avskrivningar för byggnader och markanläggningar diskuterades effekten av att dessa vid 

införandet av K3 kommer att skilja sig. Här kommer särskilt det utvidgade 

reparationsbegreppet att få betydelse för avvikelsen mellan redovisning och beskattning. 

Även dessa revisorer gav råd till fallföretaget om att undersöka möjligheterna som fanns i 

anläggningsregistret. Vidare diskuterades en lämplig beloppsgräns för fallföretaget angående 

tillkommande utgifter för materiella anläggningstillgångar. En sådan beloppsgräns innebär att 

de utgifter som understiger beloppsgränsen kostnadsförs alltid, och behöver alltså inte 

aktiveras och skrivas av enligt plan som investeringar. 
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Fallföretaget har tidigare använt sig av bokföringsnämndens allmänna råd och 

redovisningsrådets rekommendationer i sin redovisning. Dessa skiljer sig inte avsevärt mycket 

från de redovisningsprinciper som återfinns i K3, men vissa väsentliga skillnader 

förekommer. Sammanfattningsvis kommer K3 innebära ett större krav på dokumentation och 

upplysningar från företaget. K3 kommer även att innebära nya arbetsrutiner inom flera 

områden, vilket kommer att kräva fallföretaget utför kartläggningar och analyser för att 

utveckla en praxis för hur arbetet och administrationen inom dessa områden ska fortskrida 

Många redovisningsområden kommer också att kräva en koncerngemensam policy för att 

uppnå en enhetssyn inom koncernen. Revisorerna och fallföretaget kom fram till att de 

områden som berörs av K3 är principer för intressebolag, komponentansats för materiella 

anläggningstillgångar, upplysningar om förvaltningsfastigheter, redovisning av pensioner, 

redovisning av leasingavtal, redovisning av finansiella tillgångar, redovisning av avtalsenliga 

immateriella anläggningstillgångar, redovisning av uppskjuten skatt samt redovisning av 

avsättningar. Dessa effekter beskrivs mer ingående nedan. 

 

 Koncernredovisningen kommer att påverkas i hög grad efter införandet av K3, efter 

som K3 kräver att koncerner har en enhetssyn. Fallföretaget har fem olika 

intressebolag där koncernmässiga justeringar kan vara nödvändiga ifall något av 

intresseföretagen använder andra redovisningsprinciper. Detta kan vara fallet om 

något av intressebolagen använder ett annat regelverk, exempelvis IFRS eller någon 

annan standard.  Fallföretaget måste därför analysera K3:s effekter på intressebolag 

och se till att redovisad resultatandel samt kapitalandel stämmer överens med 

fallföretagets redovisning. Inga förändringar kunde identifieras beträffande 

rörelseförvärv eller goodwill, då fallföretaget inte genomfört några rörelseförvärv det 

senaste året samt enligt tidigare redovisningsprinciper skriver av goodwill på max fem 

år vilket överensstämmer med vägledningen i K3. 

 

 Enligt K3 måste uppgifter om verkligt värde samt hur uppgifter av verkligt värde 

tagits fram för förvaltningsfastigheter lämnas i årsredovisningen. För fallföretaget 

innebär detta att de måste lämna uppgifter om verkligt värde, metod för att fastställa 

verkligt värde, huruvida värdering gjorts av oberoende värderingsman samt om det 

finns några hinder i rätten att avyttra förvaltningsfastigheter. Fallföretaget borde även i 

detta fall införa enhetliga redovisningsprinciper inom koncernen. 

 

 K3 inför striktare regler för redovisning av finansiella instrument. Detta kommer att 

kräva nya arbetsrutiner med bättre dokumentation inom fallföretaget. Resultatet av 

detta är en direkt påverkan på redovisningen av räntederivat, valutaderivat och 

elhandel. En kartläggning och analys av dessa bör utföras samtidigt som värderingar 

bör tas fram. En koncerngemensam policy för hantering av finansiella instrument bör 

arbetas fram. 

 

 K3 ställer krav på att leasingavtal ska redovisas som finansiella. Fallföretaget har idag 

endast ett fåtal finansiella leasingavtal i ett av sina dotterbolag. Att redovisa 

leasingkontrakt som finansiella i stället för operationella kommer att få en effekt på 

redovisningen genom att balansomslutningen ökar i omfattning. Kostnader kommer att 

fördelas mellan avskrivningar och finansiella kostnader samtidigt som en avvikelse 

kommer att uppstå i de totala konstaderna för varje enskild period.  

 

 K3 kräver att redovisning av pensioner ska vara förmånsbestämda eller 

avgiftsbestämda. För fallföretaget innebär detta att personalavdelningen bör kartlägga 
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och identifiera om det finns några förmånsbestämda pensionsåtaganden. Ifall så är 

fallet, måste avsättning göras som motsvarar detta åtagande. 

 

 Enligt K3 måste inkomstskatter redovisas fullt ut. Fallföretaget måste därför se till att 

samtliga temporära skattemässiga skillnader redovisas i sin helhet.  

 

 K3 har högre krav på förvaltningsberättelsen. Dock har fallföretaget sedan tidigare en 

omfattande förvaltningsberättelse och därför borde inte K3:s krav på en mer 

omfattande förvaltningsberättelse påverka företaget avsevärt. 

 

 Slutligen konstaterades att den största förändringen i samband med K3 är införandet 

av komponentavskrivning. Inom koncernen finns materiella anläggningstillgångar av 

väsentligt värde och därför måste fallföretaget i samband med övergången till K3 

implementera komponentansats i sitt anläggningsregister. Detta innebär att (1) 

komponentindelning för materiella anläggningstillgångar redovisade värde, (2) 

bedömning av nyttjandetider för dessa komponenter samt årlig avskrivning utifrån 

avskrivningsbart belopp, och (3) utrangering av kvarvarande redovisat värde vid byten 

av komponent. Detta kräver ett stort arbete inom koncernen. I första hand måste en 

analys där komponenter identifieras och definieras utföras. Dessa komponenter måste 

senare värderas utifrån deras bedömda procentuella andel i relation till tillgången som 

helhet. Komponentavskrivning ställer höga krav på det löpande arbetet, vilket innebär 

att rutiner och praxis måste utarbetas för att hantera anläggningsregistret. Fallföretaget 

måste också säkerställa att anläggningsregistret klarar av förväntade effekter. En 

gemensam modell för koncernen bör utarbetas för hur komponentavskrivning ska 

hanteras. Revisorerna hade emellertid svårt att komma med någon konkret vägledning 

till komponentmetoden, på grund av denna metod inte bara är ny för företaget utan 

även för dem. 

 

6.4 Möte med koncernen 

 

Efter mötet med revisorerna konstaterades det att vissa koncerngemensamma policys och 

arbetssätt borde tas fram. Därför hölls tre möten med koncernen under hösten. Syftet till detta 

grundade sig i att K3 har ett krav på en enhetssyn inom koncernen. Detta innebär att 

koncernen måste tillämpa enhetliga redovisningsprinciper och praxis. Det som främst 

diskuterades under dessa möten var att man i koncernen måste komma överens om en lämplig 

mall för komponentuppdelning samt medhörande nyttjandetider. Eftersom företagen i 

koncernen driver olika verksamhet gällde den koncerngemensamma mallen endast fastigheter, 

vilket innebär att andra verksamhetstypiska materiella tillgångar bedömer företagen på egen 

hand. Koncernen utgick från den mall som SABO (2013) utkommit med för olika typer av 

fastigheter. 

 

Den största svårigheten i detta låg i att koncernbolagen bedriver olika slags verksamhet och 

därför ser anläggningsregistren väldigt olika ut. Som resultat fanns en svårighet i att hitta 

gemensamma komponenter och tillhörande nyttjandetider. Ett av koncernbolagen driver 

bostadsuthyrning som verksamhet och hade därför i vissa delar en annan syn än de andra 

bolagen på komponentuppdelning och avskrivningstid. Resultatet av det första mötet var att 

koncernföretagen skulle individuellt komma med förslag som diskuterades vid ett senare 

möte. Vid nästa möte hade koncernen diskuterat fram ett förslag, men det konstaterades 

snabbt att bostadsuthyrningsföretaget inte kunde ha samma mall som de andra bolagen på 

grund av att deras verksamhet inkluderar helt andra förutsättningar för fastigheter än för de 
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andra bolagen. Exempelvis så finns helt andra estetiska krav på en bostadsfastighet än för en 

kontorsfastighet, vilket resulterar i krav på kortare avskrivningstider.  

 

Bostadsuthyrningsföretaget har dessutom andra rutiner för byten och reparationer, då de har 

tidsplaner för löpande underhåll medan de andra bolagen hanterar tillkommande utgifter i 

större grad när de uppstår. På grund av detta fick ett tredje möte med koncernen hållas, då 

endast en mall för kontorsbyggnader diskuterades eftersom detta var den enda fastigheten som 

såg liknande ut inom koncernen. Resultatet av detta möte var en koncerngemensam mall för 

kontorsbyggnader. Dock konstaterades det att om företagen hade någon fastighet med annan 

förutsättning fick denna ligga som en egen komponent och användas av enbart detta företag. 

 

6.5 Möte med leverantör av affärssystem 

 

Under de möten som hölls med revisorerna framfördes farhågor över att affärssystemet inte 

skulle klara av de förändringarna som K3 innebär. Revisorerna hade varit i kontakt med flera 

leverantörer av affärssystem och majoriteten av dem verkade inte ha någon större koll på K3 

och om deras affärssystem skulle klara av övergången. För att säkerställa att fallföretagets 

affärssystem skulle klara av övergången bokades ett möte in leverantören av affärssystemet.  

 

Det fanns tre stora frågor inför övergången till K3. Den första frågan var hur övergången 

skulle ske. Eftersom företaget skulle presentera siffror för ett jämförelseår fanns ett behov av 

att föra två olika räkenskapsår i affärssystemet. Fallföretaget var dels tvunget att fortsätta 

redovisningen enligt tidigare redovisningsprinciper under räkenskapsåret men också att 

parallellt redovisa räkenskapsåret enligt redovisningsprinciperna i K3 för att ha uppgifter till 

ett jämförelseår vid övergången till K3. Det andra problemet var komponentuppdelningen, det 

vill säga hur man i anläggningsregistret skulle kunna administrera komponentuppdelning samt 

tillhörande avskrivningsplaner. Det tredje problemet var att man i samband med övergången 

till K3 inte längre kommer att ha samma redovisningsmässiga och skattemässiga 

avskrivningar vilket till stor del beror på att vissa åtgärder på byggnader kan vara avdragsgilla 

skattemässigt men bör balanseras som komponent. För att kunna deklarera måste fallföretaget 

kunna hålla reda på de skattemässiga avskrivningarna vilket skapar ett behov av att kunna 

föra dessa avskrivningsplaner parallellt. 

 

Vid mötet framfördes dessa problem för D1 och D2, som ville ha lite tid på sig att undersöka 

lösningar till detta problem. De hade dock idéer och förslag på hur dessa problem skulle 

kunna lösas. Det första problemet ville D1 och D2 hantera genom att en backup fil av 

affärssystemet från någon gång under perioden januari-mars 2013 backades och justerades till 

räkenskapsårets början för att sedan användas till att göra en skuggredovisning av 

räkenskapsåret 2013. Det andra problemet, att göra en komponentuppdelning, ansågs inte 

skulle bli något problem för affärssystemet. Det tredje problemet, att hålla 

redovisningsmässiga och skattemässiga avskrivningar separerade, trodde D1 och D2 skulle 

vara möjligt i affärssystemet. Dock ville de själva genomföra fler tester samt att fallföretaget 

skulle genomföra vissa tester i affärssystemet. Därför bokades ett telefonmöte in där A1 samt 

författaren fick instruktioner för införandet av skattemässiga avskrivningar i affärssystemet. 

Efter ca en timmes telefonmöte konstaterades det att denna lösning var möjlig och 

fallföretaget skulle således kunna genomföra övergången till K3 i sitt affärssystem. Dessa 

lösningar skulle emellertid innebära ett omfattande arbete för D1 och D2. 
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6.6 Möte med projektgrupp efter redovisnings- och skattedagar med Svensk Energi 

 

Från föreläsningen med R1 skapades en förståelse för hur komponentavskrivning skulle 

genomföras på fastigheter, men fallföretaget saknade fortfarande vägledning angående 

komponentavskrivning för andra materiella anläggningstillgångar, såsom kraftanläggningar 

och elnät. Därför flög A1, A2 och A4 till Stockholm för att delta på redovisnings- och 

skattedagar med Svensk Energi, där övergången till K3 för energibolag skulle diskuteras. 

Innan denna resa hade fallföretaget uppfattningen om att metoden för komponentavskrivning 

för en kraftanläggning skulle vara ungefär desamma som för en fastighet. Efter dessa 

företagsdagar hade denna uppfattning förändrats markant och därför hölls ett möte med 

projektgruppen.  På redovisnings- och skattedagarna visade det sig att det fanns en stor 

skillnad mellan komponentavskrivning för materiella anläggningstillgångar som klassificeras 

som byggnader och de som klassificeras som maskiner eller inventarier. Som redan förklarats 

så kommer de skattemässiga avskrivningarna för byggnader skilja sig från de 

redovisningsmässiga avskrivningarna. Detta faktum gäller dock inte för maskiner och 

inventarier då skattemässiga- och redovisningsmässiga avskrivningar ska vara desamma om 

företaget vill undvika restvärdesavskrivning.  

 

Under redovisnings- och skattedagarna skapades en annan bild av vad en väsentlig 

komponent kunde vara för maskiner och inventarier. För dessa tillgångar diskuterades nivå på 

betydande komponent i storleksordningen 20 % av tillgångens anskaffningsvärde, till skillnad 

från fastigheter där komponenter kan vara betydande trots att de ligger långt under denna 

gräns. Under företagsdagarna blev även A1, A2 och A4 upplysta om problematiken med att 

dela upp maskiner och inventarier i för många komponenter eftersom detta innebär att 

kostnaderna vid ett byte av en komponent måste aktiveras och skrivas av enligt plan, vilket 

inte är fördelaktig varken redovisningsmässigt eller för de som arbetar ute i organisationen 

med löpande underhåll. Efter denna information ändrades synen på komponentavskrivning av 

maskiner och inventarier och fallföretaget tog beslutet att komponentuppdelningen på dessa 

tillgångar skulle vara sparsam samt rådande nyttjandetider skulle stå kvar för att inte skapa 

diffar mot de skattemässiga avskrivningarna. 

 

6.7 Möten med personal på fallföretaget 

 

Det första steget vid införandet av komponentansatsen är att färdigställa mallar för alla olika 

kategorier av materiella tillgångar som företaget har. Dessa mallar är exempel som ska kunna 

tillämpas på de flesta materiella tillgångar av samma kategori. Eftersom fallföretaget har 

verksamhet inom flera affärsområden behövdes komponentuppdelning för flera olika 

kategorier av materiella anläggningstillgångar. För ekonomiavdelningen var det svårt att 

uppskatta samt värdera dessa komponenter och tillhörande nyttjandetider på egen hand. För 

att göra denna uppdelning och värdering krävdes specifik kompetens från de olika 

affärsområdena vilket innebar att inte hela arbetet med komponentuppdelningen kunde ligga 

på ekonomiavdelningen. Därför kontaktades personal inom de olika affärsområdena för 

rådgivning av uppdelning och värdering av komponenter samt även hanterandet av 

tillkommande utgifter. Individer ute i organisationen, såsom projektledare/tekniker och 

förvaltare, kommer i högsta grad vara inblandade av det framtida arbetet med 

komponentuppdelning, bland annat med administration av tillkommande utgifter och 

värderingar. Därför måste dessa individer ha en förståelse för K3 och dess effekter, speciellt 

effekterna som har direkt påverkan på deras arbete. De materiella anläggningstillgångar som 

var aktuella för komponentuppdelning var olika kategorier av fastigheter, olika kategorier av 

kraftanläggningar samt elstationer. Inom dessa affärsområden fanns personal med specifik 
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kompetens som fick ge sina tankar och åsikter kring komponentuppdelningen och därmed ge 

vägledning åt ekonomiavdelningen som gjorde den slutliga uppdelningen.  

 

Dessa möten inleddes med en genomgång av K3 för att upplysa personal om dess effekter. 

Senare fördes en diskussion kring komponentuppdelning och nyttjandetider där personalen 

fick ge sina synpunkter. Komponentuppdelningen påverkas av flera olika faktorer exempelvis 

vilken andel komponenten värderades att ha i relation till hela tillgången och om det förutsågs 

att arbetet med administration skulle förenklas om komponenten var en komponent, vilket 

personalen som faktiskt arbetar med tillgångarna anses ha mest insyn i. Personalen ombeddes 

även tänka 10 år framåt i tiden och 10 år bakåt i tiden och fundera vilka åtgärder som har gjort 

och vilka som planeras för att få en bild av hur komponenterna ska värderas. Om exempelvis 

ett stort underhåll gjort genom fönsterbyte i en fastighet kommer komponenten fönster 

värderas högre än på en byggnad där inget underhåll gjorts.  

 

6.7.1 Fastigheter 

 

Under hösten hölls tre möten med affärsområde fastigheter som ansvarar för de fastigheter 

som fallföretaget har. Inom denna verksamhet äger och förvaltar fallföretaget fastigheter på 

60 000 m² som används till kontor, förråd, bibliotek och hotell. Där drivs dels den egna 

verksamheten samt delvis uthyrning till hyresgäster. Hyresgästerna består av cirka 70 företag, 

organisationer och offentlig förvaltningar. Hyresavtalet inkluderar även drift av fastigheterna 

samt underhåll av fastighetsutrustning och fast inredning (Fallföretagets årsredovisning, 2012; 

Fallföretagets hemsida, 2013). 

 

Affärsområde fastigheter fick hjälpa med att utforma mallar för hur komponentuppdelning ska 

ske till de tre kategorier av byggnader som de äger; kontorsbyggnader, hotell och 

förrådsbyggnader. Dessa mallar fick emellertid ta hänsyn till den koncerngemensamma 

mallen som utformats. Den koncerngemensamma mallen fick därför stå som grund för de 

komponenter och nyttjandetider som fallföretaget skulle använda. Utgångspunkt för detta 

arbete var de exempel för kontorshus och flerbostadshus som hittas i SABO:s vägledning. 

Ifall byggnaderna hade vissa specifika förutsättningar fick detta diskuteras om det skulle tas 

till hänsyn. Exempelvis så finns inte golv som en komponent i SABO:s mallar, men ifall ett 

golv är gjort av marmor och således kostat väldigt mycket kan detta motivera att det ska ligga 

som en komponent. Därför kan man inte till 100 % förlita sig på de mallar som gjorts utan 

måste ta hänsyn till de individuella förutsättningarna som finns för varje byggnad. 

 

Utifrån dessa mallar räknades anskaffningsvärde schablon, ackumulerade avskrivningar 

schablon, bokförda ackumulerade avskrivningar, justering avskrivningar, redovisat värde samt 

årlig avskrivning ut för att kunna jämföra och analysera effekterna av komponentansatsen. 

Anskaffningsvärdena är ett schablonbelopp som baseras på den uppskattade procentuella 

andelen komponenten anses ha i relation till tillgångens totala anskaffningsvärde. 

Ackumulerade avskrivningar är ett schablonbaserat belopp och visar hur avskrivningarna ser 

ut om komponentavskrivning alltid tillämpats. Ackumulerade avskrivningar enligt 

affärsystem är de totala bokförda planenliga avskrivningarna enligt affärssystemet. Justering 

avskrivning är den differens som uppstår ifall den viktade avskrivningen är större eller lägre 

än de tidigare avskrivningarna, och är således den justering som måste göras för att de 

bokförda redovisade värdet ska vara korrekt. Redovisat värde är anskaffningsvärde reducerat 

med de bokförda avskrivningarna. Årlig avskrivning är den årliga avskriningen komponenten 

kommer att ha med komponentavskrivning. Siffrorna som använts i dessa beräkningar är 

fiktiva och illustreras som exempel för hur komponentuppdelning av en tillgång kan se ut. 
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6.7.1.1 Exempel kontorsbyggnad 

 

Det första exemplet är en kontorsbyggnad och hur detta påverkas av komponentansatsen. 

Exempelfastigheten har vissa speciella egenskaper, därför har mallen ibland frångåtts. Bland 

annat så har fastigheten en stomme av koppar som beräknas utgöra en väldigt stor del av 

byggnaden. Förutom detta har fastigheten även många innerväggar i björkbeklädnad, vilket 

antas ha en högre förslitning än stommen och bröts därför ut som en komponent. För övriga 

komponenter har SABO:s mall för kontorsbyggnader varit en utgångspunkt. 

 

 

Exempel 
    Byggnadsdel  Andel % SABO 

kontor 
Andel % 

Nyttjande-
period 

Nyttjande-
period SABO Kontorsbyggnad 

Stomme och grund 23 40 100 100 

Fönster 16 15 50 50 

Värme, Sanitet (VS) 14 13 50 40 

El 12 11 50 40 

Inre ytskikt/Hyresgästanpassning 9 8 10 10 

Ventilation 7 6 30 20 

Fasad 5 4 80 40 

Yttertak 2 2 40 40 

Golv 2 1 20 25 

Portar 2 0 20 15 

Restpost 8 0 25 50 

 
100 100 2,33% 3,00% 

 

Tabell 6. Komponenter kontorsbyggnad 
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Exempel Fastighetens ålder (år) 
  

4 

Byggnadsdel  Anskaffnings 
värde 

schablon 

Ack 
avskrivning 

schablon 

Ack 
avskrivning 

enligt 
affärssystem 

Justering 
avskrivning 

Redovisat 
värde 

kontorsbyggnad 

Stomme och grund 72 000 000 2 880 000 2 472 103 -407 897 69 527 897 

Fönster 27 000 000 2 160 000 1 854 077 -305 923 25 145 923 

Värme, Sanitet (VS) 23 400 000 1 872 000 1 606 867 -265 133 21 793 133 

El 19 800 000 1 584 000 1 359 657 -224 343 18 440 343 

Inre ytskikt/Hyresgästanpassning 14 400 000 5 760 000 4 944 206 -815 794 9 455 794 

Ventilation 10 800 000 1 440 000 1 236 052 -203 948 9 563 948 

Fasad 7 200 000 360 000 309 013 -50 987 6 890 987 

Yttertak 3 600 000 360 000 309 013 -50 987 3 290 987 

Golv 1 800 000 360 000 309 013 -50 987 1 490 987 

Portar 0 0 0 0 0 

Restpost 0 0 0 0 0 

 
180 000 000 16 776 000 14 400 000 -2 376 000 165 600 000 

 

Exempel 
   

Byggnadsdel  Kvarvarande 
nyttjande-

period 

Årlig 
avskrivning 

Årlig 
avskrivning 
med hänsyn 

till 
restvärde=0 

kontorsbyggnad 

Stomme och grund 96 720 000 720 000 

Fönster 46 540 000 540 000 

Värme, Sanitet (VS) 46 468 000 468 000 

El 46 396 000 396 000 

Inre ytskikt/Hyresgästanpassning 6 1 440 000 1 440 000 

Ventilation 26 360 000 360 000 

Fasad 76 90 000 90 000 

Yttertak 36 90 000 90 000 

Golv 16 90 000 90 000 

Portar 16 0 0 

Restpost 21 0 0 

  
4 194 000 4 194 000 

    Årlig avskrivning enligt affärssystem 3 600 000 3 600 000 

Skillnad avskrivning mellan affärssystem och K3 594 000 594 000 

 

Tabell 7. Beräkning kontorsbyggnad 
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6.7.1.2 Exempel hotell 

 

Det är inte möjligt att applicera samma avskrivningstider på komponenterna i ett hotell som 

på komponenterna i ett vanligt flerbostadshus. Detta på grund av att verksamheten skiljer sig 

åt. Ett hotell har högre underhållskrav på sig i och med att de inte bara kan tänka teknisk 

livslängd utan också de estetiska krav som gäster ställer samt det faktum att hotell också 

vanligtvis utstår mer slitage som resultat av de gäster som passerar. På grund av detta har 

fallföretaget lagt till en komponent; badrum-hotell. Detta motiveras med att hotellet mest 

troligt måste renovera badrumen efter 25 för att hålla dem fräscha och moderna i enlighet med 

gästernas krav. En annan komponent som är specifik för just denna byggnad är att en stor del 

av taket är gjort av glas, vilket motiverar att denna komponent skrivs av på 25 år istället för 40 

år som i SABO:s mall för bostadshus. 

 

 

Exempel 
    Byggnadsdel  
Andel % SABO Andel %  

Nyttjande-
period 

Nyttjande-
period SABO flerbostadshus 

Stomme och grund 30 30 100 100 

Stomkompletteringar/innerväggar 19 19 50 50 

Värme, Sanitet (VS) 12 12 50 50 

El 8 8 40 40 

Inre ytskikt/Hyresgästanpassning 7 7 15 15 

Fasad 5 5 50 50 

Fönster 3 3 50 50 

Storköksinredning/inre ytskikt 3 3 20 30 

Badrum   3 20   

Yttertak 2 2 25 40 

Ventilation 2 5 25 25 

Transport (hiss) 2 2 25 25 

Styr- och övervakning 1 1 15 15 

Restpost 6 0 50 50 

 
100 100 2,47% 2,24% 

 

Tabell 8. Komponenter hotell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Exempel Fastighetens ålder (år) 
  

24,5 

Byggnadsdel  Anskaffnings 
värde 

schablon 

Ack 
avskrivning 

schablon 

Ack 
avskrivning 

enligt 
affärssystem 

Justering 
avskrivning 

Redovisat 
värde flerbostadshus 

Stomme och grund 25 500 000 6 247 500 4 512 468 -1 735 032 20 987 532 

Stomkompletteringar/innerväggar 16 150 000 7 913 500 7 156 912 -756 588 8 993 088 

Värme, Sanitet (VS) 10 200 000 4 998 000 4 520 155 -477 845 5 679 845 

El 6 800 000 4 165 000 3 766 796 -398 204 3 033 204 

Inre ytskikt/Hyresgästanpassning 5 950 000 5 950 000 5 950 000 0 0 

Fasad 4 250 000 2 082 500 1 883 398 -199 102 2 366 602 

Fönster 2 550 000 1 249 500 1 130 039 -119 461 1 419 961 

Storköksinredning/inre ytskikt 2 550 000 2 550 000 2 550 000 0 0 

Badrum 2 550 000 2 550 000 2 550 000 0 0 

Yttertak 1 700 000 1 666 000 1 506 718 -159 282 193 282 

Ventilation 4 250 000 4 165 000 3 766 796 -398 204 483 204 

Transport (hiss) 1 700 000 1 666 000 1 506 718 -159 282 193 282 

Styr- och övervakning 850 000 850 000 850 000 0 0 

Restpost 0 0 0 0 0 

 
85 000 000 46 053 000 41 650 000 -4 403 000 43 350 000 

 

Exempel 
   

Byggnadsdel  Kvarvarande 
nyttjande-

period 

Årlig 
avskrivning 

Årlig 
avskrivning 
med hänsyn 

till 
restvärde=0 

flerbostadshus 

Stomme och grund 76 255 000 255 000 

Stomkompletteringar/innerväggar 26 323 000 323 000 

Värme, Sanitet (VS) 26 204 000 204 000 

El 16 170 000 170 000 

Inre ytskikt/Hyresgästanpassning 0 396 667 0 

Fasad 26 85 000 85 000 

Fönster 26 51 000 51 000 

Storköksinredning/inre ytskikt 0 127 500 0 

Badrum 0 127 500 0 

Yttertak 1 68 000 68 000 

Ventilation 1 170 000 170 000 

Transport (hiss) 1 68 000 68 000 

Styr- och övervakning 0 56 667 0 

Restpost 26 0 0 

  
2 102 333 1 394 000 

    Årlig avskrivning enligt affärssystem 1 700 000 1 700 000 

Skillnad avskrivning mellan affärssystem och K3 402 333 -306 000 

 

Tabell 9. Beräkning hotell 
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6.7.1.3  Exempel förrådsbyggnad 

 

En förrådsbyggnad skiljer sig åt från en kontorsbyggnad eller ett hotell i att det inte alls har 

samma krav på sig. Ett förråd är värt lika mycket oavsett dess geografiska läge. Ett förråd 

behöver inte heller vara nyrenoverat eller uppfylla några estetiska krav för att uppfylla 

verksamhetens krav. Därför kanske inte heller de komponenter som bryts ut har samma 

kvalité. I SABO:s rapport finns ingen vägledning angående nyttjandetider i en 

förrådsfastighet. En utgångspunkt kan vara att fallföretaget tidigare haft en avskrivningstid på 

25 år för förrådsfastigheter, medan andra fastigheter haft en avskrivningstid på det dubbla, det 

vill säga 50 år. Utifrån detta kan det antas att förrådsbyggnaderna har en kortare livslängd än 

kontorsfastigheterna. I SABO rapport finns inget exempel för en förrådsbyggnad, men det 

finns en vägledning som säger att förrådsbyggnader bör ha en viktad avskrivningssats på 3-10 

%. 

 

 

Exempel 
    Byggnadsdel  Andel % 
SABO kontor 

Andel %  
Nyttjande-

period 
Nyttjande- 

period  SABO förrådsbyggnad 

Stomme och grund 23 23 50   

Stomkompletteringar/innerväggar 16 16 50   

Värme, Sanitet (VS) 14 14 25   

El 12 12 25   

Inre ytskikt/Hyresgästanpassning 9 9 10   

Ventilation 7 7 20   

Fasad 5 5 25   

Yttertak 2 2 25   

Transport (hiss) 2 0 25   

Styr- och övervakning 2 2 15   

Restpost 8 10 25   

 
100 100 3,88% 3-10 % 

 

 

Tabell 10. Komponenter förrådsbyggnad 
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Exempel Fastighetens ålder (år) 
  

9 

Byggnadsdel  Anskaffnings 
värde 

schablon 

Ack 
avskrivning 

schablon 

Ack 
avskrivning 

enligt 
affärssystem 

Justering 
avskrivning 

Redovisat 
värde förrådsbyggnad 

Stomme och grund 3 450 000 621 000 299 372 -321 628 3 150 628 

Stomkompletteringar/innerväggar 2 400 000 432 000 361 506 -70 494 2 038 494 

Värme, Sanitet (VS) 2 100 000 756 000 632 636 -123 364 1 467 364 

El 1 800 000 648 000 542 259 -105 741 1 257 741 

Inre ytskikt/Hyresgästanpassning 1 350 000 1 350 000 1 350 000 0 0 

Ventilation 1 050 000 472 500 395 397 -77 103 654 603 

Fasad 750 000 270 000 225 941 -44 059 524 059 

Yttertak 300 000 108 000 90 377 -17 623 209 623 

Transport (hiss) 0 0 0 0 0 

Styr- och övervakning 300 000 180 000 150 628 -29 372 149 372 

Restpost 1 500 000 540 000 451 883 -88 117 1 048 117 

 
15 000 000 5 377 500 4 500 000 -877 500 10 500 000 

 

Exempel 
   Byggnadsdel  
Kvarvarande 

nyttjande-
period 

Årlig 
avskrivning 

Årlig 
avskrivning 
med hänsyn 

till 
restvärde=0 

förrådsbyggnad 

Stomme och grund 41 69 000 69 000 

Stomkompletteringar/innerväggar 41 48 000 48 000 

Värme, Sanitet (VS) 16 84 000 84 000 

El 16 72 000 72 000 

Inre ytskikt/Hyresgästanpassning 0 135 000 0 

Ventilation 11 52 500 52 500 

Fasad 16 30 000 30 000 

Yttertak 16 12 000 12 000 

Transport (hiss) 16 0 0 

Styr- och övervakning 6 20 000 20 000 

Restpost 16 60 000 60 000 

  
582 500 447 500 

    Årlig avskrivning enligt affärssystem 500 000 500 000 

Skillnad mellan affärssystem och K3 82 500 -52 500 

 

 

Tabell 11. Beräkning förrådsbyggnad 
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6.7.2 Elnät 

 

Affärsområde Elnät distribuerar och levererar el till ca 64 000 kunder inom det egna 

nätområdet som täcker cirka 17600 km
 2

. Elnätet består av både luftburna linor och nedgrävda 

kablar. Affärsområde elnät ansvarar även för underhåll av de ställverk och elstationer som 

ingår i elnätet (Fallföretagets årsredovisning, 2012; Fallföretagets hemsida, 2013). Under 

hösten genomfördes ett möte med affärsområdet elnät för att diskutera hur 

komponentansatsen skulle påverka elnäten. 

 

Elnätet ansågs inte kunna delas upp i komponenter, men i dagsläget finns många stora poster i 

anläggningsregistret benämnda elnät som skulle gynnas av en genomgång. Dels för att se vad 

som fysiskt finns kvar och dels för att kunna delas upp mer grundligt geografiskt. De poster 

som däremot är aktuella för komponentuppdelning är transformatorbyggnaderna. Därför 

diskuterades betydande komponenter vilket resulterade i fyra betydande identifierades utifrån 

deras höga värde.  

 

Under mötet diskuterades även bedömd nyttjandetid för dessa transformatorbyggnader. 

Avskrivningstiderna för elnät har tidigare varit 25 år för regionala nät och 30 år för lokala nät, 

men det finns inga belägg för att ett regionalnät skulle ha större förslitning än ett lokalnät. 

Dessutom ansåg personal inom fallföretaget att både 25 år och 30 år är för kort tid för att 

motsvara den verkliga ekonomiska livslängden. Fallföretaget måste också ta hänsyn till att de 

planenliga avskrivningarna motsvarar de skattemässiga eftersom elnätet klassificeras som 

maskiner. I och med införandet av K3 kommer avskrivningstiden ändras till 40 år, vilket 

motsvarar den tekniska livslängden på ett elnät. Eftersom avskrivningstiden höjs kommer de 

planenliga avskrivningarna att i framtiden bli lägre.  

 

6.7.2.1 Exempel transformatorbyggnad 

 

Exempel 
  

Byggnadsdel  

Andel % 
Nyttjande-

period 
Transformatorbyggnad 

Mark, stängsel 2 40 

Byggnad 2 40 

Transformator 32 40 

Kopplingsutrustning 32 40 

Kontrollutrustning 32 40 

 
100 2,50% 

 

Tabell 12. Komponenter transformatorbyggnad 
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6.7.3 Produktion 

 

Affärsområde produktion producerar elkraft som kommer från vattenkraft, kraftvärme, 

kärnkraft och vindkraft. Fallföretaget driver 15 vattenkraftanläggningar som står för 75 % av 

elproduktionen. Fallföretaget är en av Sveriges största producent av vindkraft och hade år 

2012 31 driftsatta vindkraftverk. Under hösten genomfördes ett möte med affärsområdet 

produktion för att diskutera hur komponentansatsen skulle påverka vattenkrafts- och 

vindkraftsanläggningarna. Dessa anläggningar är stora investeringar och kräver stort kapital 

att underhålla. Dessa anläggningar har också en lång livslängd. För att förstå hur 

anläggningarna är uppbyggda fick projektgruppen en genomgång under mötet om detta samt 

vilka delar som finns och som skulle kunna identifieras som betydande komponenter. Vidare 

diskuterades vilken uppdelning som skulle vara möjlig med stor hänsyn till arbetet med 

löpande underhåll. 

 

En vattenkraftanläggning består av delar som klassificeras som byggnad och delar som 

klassificeras som maskin och ett vindkraftverk består av delar som klassificeras som en 

maskin. För de delar som klassificeras som maskin kan inte avskrivningstiderna ändras 

eftersom dessa måste vara desamma som de skattemässiga avskrivningarna för att undvika 

restvärdesavskrivning. Avskrivningstiderna för de olika delarna i kraftanläggningarna är som 

följande; byggnader 50 år, primärmaskiner 40 år, vindkraftverk 20 år och övriga inventarier 

10-25 år (Fallföretagets årsredovisning, 2012). Eftersom avskrivningstiderna inte ändras 

kommer inget exempel illustreras över hur komponentavskrivningen beräknas. 

 

6.7.3.1 Exempel vattenkraftanläggning 

 

Vattenkraftanläggningar utnyttjar fallhöjd för att skapa så kallad lägesenergi. Detta uppstår 

när vattnet förflyttar sig från en hög nivå till en lägre nivå. För att utnyttja och bättre 

kontrollera denna fallhöjd byggs ofta dammar kring vattenkraftanläggningen. Vattnet passerar 

genom en turbin och strömmar kring roteraande skovelblad för att skapa rörelseenergi. Denna 

rörelseenergi omvandlas i sin tur till ström i en generator. Via generatorn går strömmen vidare 

till en transformator som skickar strömmen vidare till elnätet (Fallföretagets årsredovisning, 

2012; Fallföretagets hemsida, 2013). 

 

Maskindelarna kan inte heller delas upp i för många komponenter eftersom det då försvårar 

arbetet med löpande underhåll. Under mötet förklarade A8 som är anläggningsansvarig att när 

exempelvis en del i turbinen går sönder måste det finnas en frihet att få laga den på 

omedelbart, och således administrera detta genom kostnadsföring. Ifall en kostnad aktiveras 

måste denna gå till investeringsavdelningen för godkännande, som inleder ett 

investeringsarbete och en vattenkraftanläggnings kan inte ligga nere så pass länge eftersom 

det påverkar produktionen markant. Detta är även i enlighet som de riktlinjer A1, A2 och A4 

fick vid företagsdagarna med svensk energi.   

 

Vissa komponenter har emellertid kunnat identifieras. Vattenkraftanläggningen kommer 

således delas upp i en byggnadsdel, där de fastigheter som tillhör anläggningen delas upp i 

komponenter. Vidare delas maskindelarna upp i betydande komponenter, det vill säga de som 

utgör en markant del av det totala anskaffningsvärdet.  
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Exempel 
  

Byggnadsdel  
Andel % 

Nyttjande-
period 

Vattenkraftanläggning 

Kraftstationsbyggnad 75 50 

Sjöregleringsbyggnad 1 10 50 

Sjöregleringsbyggnad 2 10 50 

Servicebyggnad 5 50 

Restpost 0 50 

 
100 2,00% 

 

Exempel 
  Maskindel  

Andel % 
Nyttjande-

period Vattenkraftanläggning 

Avstängningsluckor   3 40 

Brandskyddsutrustning 4 40 

Fundament 13 40 

Generator 1 5 40 

Generator 2 5 40 

Generator i generatoraxel 2 40 

Generatorställverk 7 40 

Huvudtransformator 4 40 

Kontrollutrustning 16 40 

Kyl o dräneringsanläggning 4 40 

Kylutrustning 4 40 

Lågspänningsställverk 2 40 

Trottelventiler 4 40 

Tilloppstuber trottelven 5 40 

Turbin 1 2 40 

Turbin 2 2 40 

Turbinutrustning 10 40 

Restpost 8 40 

 
100   

 

Tabell 13. Komponenter vattenkraftanläggning 
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6.7.3.2 Exempel vindkraftverk 

 

Vindkraftanläggningarna utnyttjar luftens rörelseenergi och omvandlar denna till elektricitet. 

Vindkraftverkens turbinblad sätts i rörelse av vinden och förs via en växellåda över till en 

generator som i sin tur omvandlar energin till elektricitet. Turbinbladen placeras i regel på 

cirka 100 meter höga torn. Om vindhastigheten dubblas åttadubblas vindenergin 

(Fallföretagets årsredovisning, 2012; Fallföretagets hemsida, 2013). 

 

Vindkraftanläggningarna som företaget äger har anskaffats under de senaste 10 åren. 

Eftersom fallföretaget haft framförhållning och redan börjat dela upp sina nyare tillgångar i 

komponenter har redan vindkraftverken en uppdelning i betydande komponenter. Även 

vindkraftverk klassificeras som maskiner och därför måste de planenliga avskrivningarna 

motsvara de skattemässiga. Nedan följer ett exempel på hur mallen för ett vindkraftverk kan 

se ut. 

 

 

Exempel 
  

Byggnadsdel  
Andel % 

Nyttjande-
period 

Vindkraftverk 

Huvudlager 3 20 

Generator 4 20 

Transformator 4 20 

Navigering 6 20 

Fundament 8 20 

Växellåda 9 20 

Torn 13 20 

Blad 3 st. 17 20 

Maskinhus övrigt 28 20 

Övrigt 17 20 

 
100 5,45% 

 

Tabell 14. Komponenter vindkraftverk  
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6.8 Resultat av intervju med representanter från fallföretaget 

 

I slutet av hösten, då arbetet med komponentavskrivning kommit en bra bit, hölls en intervju 

med fallföretagets redovisningschef (A1) och koncernansvarige (A2) för att fånga 

fallföretagets attityder och åsikter kring K3 och komponentuppdelningen. Nedan presenteras 

sammanfattade svar som resulterade av intervjun. 

 

Inledningsvis diskuterades det ifall A1 och A2 ansåg om K3 har någon effekt på fallföretagets 

redovisning och i så fall hur? De anser att K3 den största förändringen inom redovisningen 

under en väldigt lång tid så självklart kommer de att se effekter. Vidare anser de att K3 är en 

del av utvecklingsarbetet gentemot internationell harmonisering. inom redovisningen under en 

lång tid och därför ett steg närmare IFRS.  

 

De anser att de flesta förändringar som kommer med K3 har företaget redan gått igenom de 

senaste åren. Anledningen till detta anser de vara tack vare bolagets storlek, vilket inneburit 

att de haft vissa krav på sig att uppdatera sina redovisningsprinciper samt jobba mot en mer 

internationaliserad redovisning. A2 tar komponentuppdelningen som exempel, där företaget 

exempelvis under de senaste åren var duktiga på att dela upp fastigheter och skala bort vissa 

delar som byggnadsinventarier, vilket innebär att de redan idag ligger som komponenter. På 

grund av detta kommer inte komponentuppdelningen av de nyare materiella 

anläggningstillgångarna bli speciellt omfattande. Däremot ligger ett stort arbete i att dela upp 

historiken, det vill säga de äldre delarna av anläggningsregistret. 

 

Båda två instämmer i att de tror att övergången till K3 blir tuffare för mindre bolag som precis 

kvalar in till K3 och som inte haft många intressenter som ställer krav på redovisningen, 

vilket innebär att deras redovisning inte är lika uppdaterad. Vidare konstaterar de att de 

områden inom deras redovisning som kommer att kräva mest arbete i samband med 

övergången till K3 är införandet av komponentansats i anläggningsregistret samt de högre 

kraven av redovisning av finansiella instrument. 

 

Under intervjun diskuteras om och i så fall vilka fördelar A1 och A2 kan se med övergången 

till K3. De var båda överens om att de kan se att K3 ger en mer rättvis bild av redovisningen, 

speciellt genom komponentansatsen. Vidare diskuterar A1 att han tidigare ansett att 

uppdelningen av materiella anläggningstillgångar varit för grov, något han även fått höra av 

individer ute i organisationen. A2 förklarade att en av anledningarna till att företaget tidigare 

försökt dela upp byggnader i byggnadsinventarier och inte klassificerat allt som byggnad är 

för att utnyttja skattemässiga fördelar, det vill säga att en klassificering som inventarier 

innebär en möjlighet till ett skattemässigt avdrag. A2 menar vidare att man med 

komponentavskrivning kan se till att avskrivningarna blir mer rätt samt utnyttja det man kan 

skattemässigt. 

 

Under intervjun diskuterades även vilka nackdelar A1 och A2 kan se med K3. Både A1 och 

A2 instämmer om att den största nackdelen är det merarbete som K3 innebär. De konstaterar 

vidare att de inte bara är dem själva på ekonomiavdelningen som drabbas, utan denna 

förändring har även konsekvenser ute i organisationen. A1 förklarar att K3 innebär ett 

merarbete för både projektledare, tekniker och controllers samt även ett ökat behov av 

konsulttid med exempelvis revisorer. A2 berättar mer om hur en förändring i K3 kan mötas av 

motstånd ute i organisationen. Han förklarar att fallföretaget än så länge ligger i ett tidigt 

stadium och ” ingen ännu blivit utpekad att utföra arbetet”. Motståndet förväntar han sig ligga 
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i att motivera personalen ute i organisationen som inte alltid har så stor förståelse för 

förändringar eftersom ”de anser att det där är bara redovisning”.  

 

En annan nackdel som A2 tar upp är det merarbete att gå igenom anläggningsregistrets 

historik. De nyare anskaffningarna är inget problem eftersom de till största del redan är 

uppdelade, däremot finns många äldre poster som ligger i klumpar och dessutom inte alltid är 

specificerade om vad de består av. A2 förklarar att ”svårigheten ligger i att hitta någon som 

vet vad en post benämnd distributionsnät 1975 är för någonting”. Det är inte ens säkert att en 

sådan post finns kvar fysiskt och borde således utrangeras. Problemet är att en sådan post är 

ibland omöjlig att spåra och det finns oftast inte heller anställda kvar som arbetade under tiden 

för anskaffning. 

 

Vidare under intervjun diskuteras huruvida K3 bara är ett obligatoriskt måste för företaget och 

om fallföretaget hade övergått till K3 eller inte om de haft en valfrihet. A1 förklarar att han 

ibland kan tänka ”det har ju fungerat förut” och ”kommer verkligen nyttan att överstiga 

kostnaden”. Samtidigt kan han ändå se att K3 är en nödvändig förändring eftersom 

redovisningen mer och mer kommer gå emot en internationell harmonisering och därmed är 

denna förändring någonting man lika gärna kan ta nu för att undvika arbete i framtiden. 

Slutligen får A1 och A2 diskutera om de anser att nyttan med K3 kommer att överstiga 

kostnaden eller inte. De konstaterar att de i dagsläget inte ”kommit i mål än med arbetet”, det 

vill säga de har en bit kvar i arbetet och har ännu inte fått erfara alla konsekvenser. Därför kan 

de inte göra något uttalande om detta, men de konstaterar att K3 är en nödvändig förändring 

och fallföretaget för helt enkelt acceptera kostnaderna.  
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7. Analys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Inledning 

 

I detta kapitel kommer det empiriska resultatet som presenterats i föregående kapitel 

analyseras i relation till befintliga teorier. För att besvara problemformuleringen ”Hur 

påverkar övergången till K3 ett företag med stora materiella anläggningstillgångar?” måste en 

återkoppling till empirin göras för att härleda de största effekterna som K3 haft på 

fallföretagets redovisning. Utifrån de observationer som gjorts under hösten kan det 

konstateras att det område som K3 haft mest effekt på inom fallföretaget är de materiella 

anläggningstillgångarna. Detta genom K3:s krav på införandet av komponentavskrivning. 

Därför kommer detta kapitels fokus vara att behandla skillnader mellan 

komponentavskrivning och traditionell avskrivningsmetod.  

 

K3:s effekter i sin helhet har visat sig genom de observationer som gjorts under hösten samt 

den analys som gjort av fallföretagets redovisning. Utvärderingen av 

komponentavskrivningens effekt på företagets redovisning grundar sig i de beräkningar som 

utförs med hjälp av data ifrån fallföretaget som visar de praktiska skillnaderna som uppstår 

genom tillämpandet av komponentavskrivning samt de observationer som gjort under det 4 

månader långa dagliga arbetet på fallföretaget. Dessa effekter kommer även att analyseras ur 

ett intressentperspektiv då syftet med de finansiella rapporter som upprättas i enlighet med K3 

är att intressenterna ska kunna använda sig av informationen i sitt ekonomiska beslutsfattande 

(Backlund, 2012, s. 37). Effekterna som K3 får på intressenterna härleds ur de konsekvenser 

som K3 har på redovisningen och för företaget vilket i sin tur påverkar i vilken omfattning 

och vilken kvalité informationen som förmedlas till intressenterna har. 

 

Denna diskussion kommer återkoppla till de teorier som finns om komponentavskrivning och 

redovisning i allmänhet. Även om K3:s effekter främst visar sig vid införandet av 

komponentansatsen, är det inte enbart inom detta område K3 har effekter. Därför kommer 

författaren även i detta kapitel diskutera effekterna som K3 har på ett företag med stora 

materiella anläggningstillgångar i sin helhet. Detta kommer att jämföras med de teorier som 

behandlats i den teoretiska referensramen. Effekterna av K3 och komponentavskrivning 

kommer att analyseras utifrån tre olika perspektiv; effekterna på redovisningen, effekterna på 

företaget samt effekterna på företagets intressenter.  

 

Utifrån denna analys härleds de slutsatser som kan dras från studien för att kunna besvara 

problemformuleringen. Avslutningsvis presenteras det teoretiska bidraget, de praktiska 

rekommendationerna och de förslag till vidare forskning som studien bidragit till. 
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7.2 K3 och komponentavskrivningens effekter på redovisningen 

 

Ett centralt begrepp inom svensk redovisning är god redovisningssed. Eftersom 

redovisningsreglerna snabbt kan bli föråldrade är begreppet viktigt för redovisningen i och 

med att praxis måste utvecklas i takt med de krav företagets omvärld ställer (Nilsson, 2010, s. 

18). I Sverige har myndigheten BFN huvudansvaret för att utveckla begreppet god 

redovisningsed (Backlund, 2012, s. 19). Det som framkommit under de möten som hållits 

med revisorer under hösten är att redovisningen ständigt måste revideras och kvalitetssäkras. 

K-projektet är ett sådant arbete med syfte att uppnå dessa krav och de olika regelverken har 

skapats utifrån vad som anses vara god redovisningssed idag för olika kategorier av företag. 

De revisorer som deltagit i studien är alla eniga om att regelverken kommer med tid att utgöra 

det som anses vara god redovisningssed. Under den intervju som genomfördes med 

representanter från fallföretaget framkom deras syn på K3 och det faktum att de såg K3 som 

ett nödvändigt steg i utvecklingen. De kunde även se en nytta med harmonisering mot 

internationell redovisning och att företagen måste utvecklas i takt med samhället. 

 

Ett annat viktigt begrepp inom redovisningen är rättvisande bild. Detta begrepp innebär att 

företagets finansiella ställnings ska framföras på ett korrekt och rättvisande sätt. Detta bedöms 

utifrån redovisningens helhet, snarare än enskilda transaktioner (Nilsson, 2010, s. 42). 

Representanter från fallföretaget var alla eniga om att K3:s effekter bidrar till att ge en mer 

rättvis redovisning. Utifrån den analys som gjordes av fallföretagets redovisning visade sig 

flera väsentliga skillnader inom redovisningen, som följande; principer för intressebolag, 

komponentansats för materiella anläggningstillgångar, upplysningar om 

förvaltningsfastigheter, redovisning av pensioner, redovisning av leasingavtal, redovisning av 

finansiella tillgångar, redovisning av avtalsenliga immateriella anläggningstillgångar, 

redovisning av uppskjuten skatt samt redovisning av avsättningar.  

 

Exempel på förändringar med K3 som anses ge en mer rättvis bild av företagets finansiella 

ställning på grund av nya principer och/eller krav på mer omfattade upplysningar är 

redovisning av finansiell leasing, redovisning av förvaltningsfastigheter och 

komponentavskrivning. Det bör dock noteras att dessa områden ger en mer rättvisande bild av 

fallföretagets redovisning, det är alltså inte säkert att dessa områden ger en mer rättvisande 

bild för alla företag eftersom detta även påverkas av faktorer som företagets verksamhet och 

storlek.  

 

För att exemplifiera detta kan vi beskriva K3:s krav på att leasingavtal ska redovisas som 

finansiella. Detta är ett exempel på hur redovisningen prioriterar ekonomisk innebörd före 

juridisk form. Som beskrivits i den teoretiska referensramen är ett finansiellt leasingavtal att 

jämföra med ett avbetalningsköp medan ett operationellt leasingavtal kan liknas vid ett 

kortvarigt hyreskontrakt (Sundgren et al., 2013, s. 158). För att den ekonomiska innebörden 

ska framhävas är det därför mer korrekt att leasingavtal redovisas på detta sätt, vilket ger en 

mer rättvisande bild av leasingavtalen. Sammanfattningsvis innebär K3 ett större krav på 

upplysningar och dokumentation ifrån fallföretaget. En slutsats som kan dras av detta är att 

årsredovisningen kommer att innehålla mer information jämfört med tidigare regelverk och 

rekommendationer eftersom K3 ställer högre krav på att företagen måste upplysa hur 

bedömningar och beräkningar utförts. Ett exempel på detta är upplysningar om 

förvaltningsfastigheter, där företagen efter tillämpningen av K3 måste lämna mer omfattande 

upplysningar. 
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För att förstå den effekt som komponentavskrivningen har på redovisning beräknades 

exempel för olika kategorier av materiella anläggningstillgångar i föregående kapitel. Utifrån 

dessa beräkningar kan vissa jämförelser och slutsatser dras. Det kan konstateras att 

komponentavskrivningen har olika effekter på olika kategorier av materiella 

anläggningstillgångar. Det som redan nämnts i föregående kapitel är att 

komponentavskrivning ser olika ut för tillgångar som klassificeras som byggnader än de som 

klassificeras som maskiner och inventarier.  

 

För byggnader innebär komponentavskrivningen att tillgången delas upp i betydande 

komponenter och bedömd nyttjandetid tillämpas på var och en av komponenterna. För 

byggnader och mark är redan de skattemässiga avskrivningarna frikopplade från de 

redovisningsmässiga, vilket innebär att avskrivningarna inte behöver vara desamma. Eftersom 

de skattemässiga och planenliga avskrivningarna för byggnader och markanläggningar nu 

kommer att skilja sig, uppstår vissa effekter på redovisningen. Här har särskilt det utvidgade 

reparationsbegreppet betydelse för avvikelsen mellan redovisning och beskattning. 

 

För tillgångar som klassificeras som maskiner och inventarier får komponentavskrivningen 

inte samma effekt. Dessa tillgångar delas in i betydande komponent, men vad som anses vara 

en betydande komponent skiljer sig åt från en byggnad. För byggnader anses en betydande 

komponent avgöras utifrån den beloppsgräns som företaget bestämt. För maskiner och 

inventarier ses en betydande komponent utgöra en betydande del av anskaffningsvärdet, vilket 

innebär att en del kan ha ett värde över den beloppsgräns som fallföretaget satt men ändå inte 

anses vara en betydande komponent. Detta har betydelse för det utvidgade 

reparationsbegreppet då företaget vill undvika att aktivera vissa reparations- och 

underhållskostnader för maskiner och inventarier, genom att inte lägga dessa delar som 

komponenter. Dessutom, till skillnad från tillgångar som klassificeras som byggnader, får de 

planenliga avskrivningarna inte överskrida de skattemässiga ifall företaget vill undvika 

skattemässig restvärdesavskrivning. 

 

Slutsatsen från de beräkningar som utförts illustreras i nedanstående tabell som visar den 

differens som uppstår mellan komponentavskrivning och linjär avskrivning. 

 

 

Differens avskrivningar Kontorsbyggnad Flerbostadshus Förrådsbyggnad Elnätsstation Vattenkraft Vindkraft 

Komponentavskrivning 

         - Årlig avskrivning 4 194 000 2 102 333 582 500 300 000 - - 

   - Viktad avskrivning 2,33% 2,47% 3,88% 2,50% 2-10% 4,00% 

Linjär avskrivning 

         - Årlig avskrivning 3 600 000 1 700 000 82 500 480 000 - - 

   - Avskrivningstakt 2,00% 2,00% 3,00% 4,00% 2-10% 4,00% 

  
      

SUMMA DIFFERENS 594 000 402 333 500 000 -180 000 - - 

SUMMA DIFFERENS % 0,33% 0,47% 0,88% -1,50% 0,00% 0,00% 

  

Tabell 15. Differens avskrivningar 
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Lundström och Norlund (2012) hävdar att det finns en problematik i fastighetsbranschen 

användning av traditionell avskrivningsmetod eftersom den generellt sett har en för låg 

avskrivningstakt. Utifrån de bedömningar som gjorts till fallföretagets fastigheter har det visat 

sig att det är möjligt att skriva av komponenter med en kortare nyttjandeperiod i en snabbare 

takt, vilket innebär att komponentavskrivning är en lösning på detta problem. Även enligt 

Davis & Wyndelts (1979) är en fördel med komponentmetoden att tillgångarna skrivs av 

betydligt snabbare än vad som annars möjligt med traditionell avskrivningsmetod. Detta 

stämmer överens med de exempel som beräknats för de tillgångar som klassificeras som 

byggnader; kontorsbyggnader, flerbostadshus och förrådsbyggnaden. För dessa tillgångar 

innebär komponentavskrivning en ökning av den årliga avskrivningen. Detta på grund av att 

komponenternas viktade avskrivningssats är högre än den tidigare procentuella årliga 

avskrivningen.  

 

Transformatorbyggnaderna, vattenkraftanläggningar och vindkraftanläggningar består 

mestadels av komponenter som klassificeras som maskiner och inventarier. I vissa fall finns 

delar som kan klassificeras som byggnad, men i dessa fall är de en så liten del av tillgångens 

totala värde att de oftast inte anses vara betydande komponenter. För de tillgångar som 

klassificerats som maskiner och inventarier beslutade fallföretaget att inte ändra bedömda 

nyttjandeperioder. Ett undantag gäller för affärsområdet elnät, där bedömd nyttjandetid ökat 

från 25 år till 40 år eftersom 40 år anses reflektera den verkliga nyttjandeperioden på att mer 

rättvisande sätt. En ökning av nyttjandetiden till 40 år innebär att de årliga avskrivningarna 

kommer att minska. Denna effekt kan dock inte härledas till övergången till 

komponentavskrivning utan är en ändrad bedömd nyttjandeperiod oavsett avskrivningsmetod. 

För vattenkraft och vindkraft behålls samma avskrivningstider som tidigare, vilket medför att 

avskrivningarna kommer vara desamma trots att fallföretaget övergår till 

komponentavskrivning. 

 

Enligt Cermakova & Starova (2010) och Davis & Wyndelts (1979) reflekterar 

komponentavskrivning tillgångarnas verkliga förslitning. Detta på grund av det utvidgade 

reparationsbegreppet som innebär att reparations- och underhållsinsatser som anses höja det 

verkliga värdet även ska höja det bokförda värdet (Drefeldt & Törning, 2013, s. 378-379). 

Resultatet av denna förändring är att det bokförda värdet höjs när underhåll och reparationer 

utförs vilket i större grad reflekterar tillgångens verkliga värde (Cermakova & Starova, 2010; 

Lind & Hellström, 2011) samt ger företaget ett jämnare resultat över tid eftersom utbyten 

aktiveras och skrivs av över bedömd nyttjandetid vilket anses ger en mer rättvisande bild av 

redovisningen (Lind & Hellström, 2011) Denna aktivering ökar dock avskrivningar och 

resulterar i en högre årlig kostnad för företaget i form av avskrivningarna. Detta är 

anledningen till att avskrivningarna är högre med komponentmetod. 

 

För att illustrera de effekter som komponentavskrivningen har på fallföretagets tillgångar togs 

tabeller fram baserat på exempelberäkningen för en av fallföretagets kontorsbyggnader. Dessa 

tabeller visar avskrivningar med komponentmetod och med traditionell avskrivningsmetod 

samt kostnader för underhållsåtgärder. Figur 7 illustrerar hur det bokförda värdet förändras 

årligen medan figur 8 illustrerar de årliga avskrivningarna samt de kostnader för reparationer 

och underhåll som uppstår med traditionell avskrivningsmetod. 
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Figur 7. Skillnad bokfört värde 

 

 
Figur 8. Skillnad avskrivningar 
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I dessa exempel görs det antagande att företaget regelbundet byter ut komponenter utefter 

komponenternas ekonomiska livslängd. Meningen med bedömda nyttjandeperioder är att de 

ska reflektera den verkliga förslitningen således att komponentens ekonomiska livslängd är 

slut vid nyttjandeperiodens slut. Detta skulle innebära att komponenter byts ut när det är fullt 

avskrivna. Det är dock omöjligt att förutspå exakt när dessa byten kommer att äga rum och i 

verkligheten kan det vara så att företagen byter ut en komponent både innan och efter den 

bedömda nyttjandeperiodens slut. I detta exempel görs antagandet att komponenter byts ut vid 

den bedömda nyttjandeperiodens slut, vilket innebär att den årliga avskrivningen med 

komponentmetoden är konstant. Det bör dock poängteras att under icke perfekta 

omständigheter, där komponenter behövs bytas ut tidigare alternativt håller längre än bedömd 

nyttjandeperiod, kommer komponentavskrivningarna skilja sig från år till år. 
 

Det som kan utläsas av dessa figurer är att komponentavskrivning ger något högre 

avskrivningar per år än traditionell avskrivningsmetod. Vid traditionell avskrivningsmetod 

kommer dock underhållsåtgärder att bokföras som en kostnad, vilket bidrar till väldigt höga 

kostnader under de år som underhållet och reparationerna utförs. Vid komponentmetod kan vi 

se att dessa kostnader istället aktiveras och adderas till det bokförda värdet samt skrivs av 

över bedömd nyttjandeperiod. Företagen får således en något högre avskrivning med 

komponentavskrivning, men slipper de höga kostnaderna som uppstår vid reparationer och 

underhåll eftersom dessa i stället ses som aktivering/reaktivering av komponenter och skrivs 

av på bedömd nyttjandetid. Detta leder i sin tur till ett jämnare resultat över tiden vilket 

stämmer överens med vad Drefeldt & Törning (2013, s. 378-379) samt Lind & Hellström 

(2011) förespråkat. Samtidigt kan vi se att komponentmetoden återspeglar det bokförda värdet 

i linje med den verkliga förslitningen, det vill säga att det bokförda värdet återspeglar 

tillgången verkliga värdet vilket också överensstämmer med Cermakova & Starova (2010) 

och Davis & Wyndelts (1979) studier.  

 

7.3 K3 och komponentavskrivningens konsekvenser för företaget 

 

Innan K-projektet slutfördes hade onoterade företag i Sverige olika regelverk och 

rekommendationer att välja på när det upprättade sina finansiella rapporter. Valet mellan 

BFN:s rekommendationer och RR:s rekommendationer eller alternativet av en kombination 

av dessa har alla varit tillåtna. Genom K-projektet syftar BFN till att bidra med regelverk för 

alla kategorier av företag och valen mellan regelverken baseras på storleken på företaget. I 

denna studie har regelverket K3 analyserats, som är det regelverk som större onoterade 

företag ska tillämpa då de upprättar sin redovisning.  

 

Syftet med K3 är således att öka harmoniseringen inom internationell redovisning. Det finns 

en uppenbar nytta för redovisningen, inte minst ur ett intressentperspektiv, att kunna jämföra 

ekonomisk information mellan olika länder. De företag som omfattas av skyldigheten att 

övergå till K3 regelverket är de flesta större onoterade företag (Pramhäll & Drefeldt, 2012, s. 

3-5). Alla dessa företag har inte internationell verksamhet har därför inte lika stor fördel av att 

tillämpa avskrivningsmetoden. Detta eftersom metoden främst bidrar till att harmoniseringen 

mellan olika länders redovisning ska öka.  Därför kan det vara svårt att se någon direkt nytta 

ur detta perspektiv för företaget. Fallföretaget bedriver ingen verksamhet utomlands och har 

endast ett fåtal utländska intressenter såsom exempelvis ett utländskt intressebolag samt 

utländska leverantörer. Dessa intressenter kan dock inte anses vara betydande, vilket innebär 

att fallföretaget ur detta perspektiv inte har någon större nytta av en internationell 

harmonisering. Under den intervju som utfördes med representanter från fallföretaget 

framkom det trots detta att fallföretaget hade en positiv inställning till internationell 
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harmonisering av redovisningen. Detta grundar sig dock inte i att det finns någon nytta i att 

kunna jämföra fallföretagets ekonomiska information över gränser utan snarare för att 

fallföretaget anser att det är viktigt att följa med i redovisningens utveckling.  

 

De som deltagit i studien, revisorer såsom personal på fallföretag, har alla varit eniga om att 

K3 kommer att innebära att företagen tvingas göra fler bedömningar och antaganden, vilket 

också är samstämmigt med det Benston et al. (2006, s. 168-169) och Carmona & Trombetta 

(2008, s. 457-459) hävdar. Under arbetet med tillämpningen av K3 på fallföretagets 

redovisning har detta uppmärksammats i många fall, inte minst när det gäller 

komponentavskrivning. Vid tillämpningen av denna metod finns ingen direkt vägledning utan 

det är upp till företaget att avgöra vad som anses vara en betydande komponent och vilken 

nyttjandeperiod komponenten anses ha. För att göra denna bedömning räcker det inte med att 

redovisningsavdelningen gör förändringar, utan hela organisationen måste involveras för att få 

den behövda professionella expertisen för att kunna göra dessa bedömningar på ett korrekt 

och tillförlitligt sätt. Från de observationer som gjorts har det visat sig att vad som kan 

definieras som en betydande komponent skiljer sig åt från olika klassificeringar av tillgångar. 

Byggnader anses ha fler betydande komponenter än maskiner och inventarier. Denna 

komplexa bedömning om vad som ska anses vara en betydande komponent skapar problem 

för företaget att möjliggöra en korrekt och tillförlitlig bedömning. För att motarbeta detta 

problem är ett samarbete mellan personal på olika avdelningar är viktigt. Ekonomipersonalen 

har exempelvis inte samma specifika kompetens om en transformators ekonomiska livslängd 

som en drifttekniker har. Detta innebär att företaget måste få hela organisationen att 

samarbeta för att möjliggöra en relevant komponentuppdelning. 

 

Under den intervju som utfördes med fallföretaget samt under de observationer som gjordes 

under övergången uppmärksammades det att ett visst motstånd mot förändringen kan uppstå. 

Detta eftersom förändringen skapar ett så stort merarbete även ute i organisationen, och inte 

bara för ekonomipersonalen. Personal ute i organisationen ser ingen personlig nytta av dessa 

förändringar utan endast merarbete för dem själva, samtidigt som de saknar förståelse för 

redovisning och därför kan anse att denna förändring inte är deras problem. Detta skapar 

agentproblem inom organisationen, det vill säga en konflikt mellan företagets olika 

intressenter. Agentproblem kan få de konsekvenser för företaget att de anställda inte 

samarbetar för att uppnå det bästa resultatet för företaget, utan istället agerar gentemot att 

uppfylla sina egna intressen. I detta fall kommer agenterna (personalen) arbeta för att gynna 

sina egna intressen hellre än att gynna principalens (företaget). Personalen kan exempelvis 

prioritera vissa arbetsuppgifter, som deras dagliga arbete, framför arbetet med tillämpningen 

av K3. Dock kräver förändringen deras samarbete för att komponentuppdelning, värdering av 

komponenter och bedömda nyttjandetider för komponenter ska kunna motsvara en rättvis bild 

av verkligheten. För att undvika detta måste företaget skapa incitament för personalen att 

samarbeta vid tillämpningen av komponentavskrivning. 

 

Genom principbaserade regelverk finns större möjligheter att anpassa redovisningen efter 

företagets verksamhet eftersom det är upp till företagen att själva göra bedömningar och 

antaganden angående redovisningen (Carmona & Trombetta, 2008, s. 456). Även detta kan ge 

upphov till agentproblem eftersom agenten, i detta fall ledningen, har en större frihet att styra 

redovisningen. Eftersom K3 är ett principbaserat regelverk finns vissa möjligheter att påverka 

den information som finns i de finansiella rapporterna, vilket innebär att det finns utrymme 

för anpassningar av redovisningen för att gynna och lämpa sig efter företagets verksamhet. 

Det finns en risk i att agenten har större frihet i sitt agerande vilket kan leda till att agenten 
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agerar utefter sina egna intressen snarare än utefter principalens och utnyttjar de friheter K3 

medför genom att anpassa redovisningen utefter sina egna intressen.  

 

Agent-principalproblemet grundar sig i att agenten innehar mer information än principalen 

och därför måste principalen använda vissa metoder för att dels bevaka men också styra 

agentens agerande (Saam, 2007, s. 827-829). De finansiella rapporterna är företagets 

kommunikation till dess intressenter (Sundgren et al., 2013, s. 21). De finansiella rapporterna 

är ett sätt för principalen att övervaka agentens agerande. Upprättandet av en årsredovisning 

med K3 kommer att innehålla mer information än tidigare i jämförelse med kraven i tidigare 

regelverk och rekommendationer. Denna väsentliga skillnad kommer att få den effekt att det 

blir lättare för principalen att kontrollera agentents arbete. Detta på grund av att principalen 

får mer information angående agentens agerande, vilket kan minska 

övervakningskostnaderna. Resultatet av detta är att tillämpningen av K3 kommer att innebära 

att principalen behöver skapa incitament för att få agenten att agera i enlighet med 

principalens bästa. Samtidigt kommer övervakningskostnaderna minska eftersom K3 innebär 

att principalen får mer information om agenten agerande. Agentkostnader i form av 

övervakningskostnader kommer till en början att öka eftersom agenten får en större frihet. På 

sikt kommer dock övervakningskostnaderna minska eftersom principalen genom 

årsredovisningen får mer information om agentens agerande. Revisionskostnader, som också 

är en övervakningskostnad kommer också till en början stiga eftersom det krävs större 

kontroller vid ett nytt regelverk då revisorerna inte har någon erfarenhet av regelverket samt 

då företagen i många fall saknar vägledning om hur redovisningsprinciperna i regelverket ska 

tolkas. På längre sikt kommer dock även dessa kostnader att minska 

 

Utifrån de observationer som gjorts har det framkommit att övergången kommer att innebära 

stora administrativa kostnader, vilket överensstämmer med de farhågor som Danielsson 

(2010) framfört. Vidare har Drefeldt & Törning (2013, s. 389) argumenterat för att det finns 

ett behov av att säkerställa att anläggningsregistret klarar av komponentuppdelningen och 

tillhörande avskrivningsplaner, något som också visat sig kostsamt samt innebära många 

arbetstimmar genom de möten med konsulter som genomförts. Enligt Arnell et al. (2013, s. 

34) kommer även tillämpningen av komponentavskrivning samt administrering av 

avskrivningsplaner att öka kostnaderna. Detta kommer även att innebära ett merarbete både 

inom och utanför företaget, som i sin tur får kostnader för lön av intern personal såsom för 

inhyrda konsulter. Detta är även något som uppmärksammats under författarens 

observationer, då både personal inom företaget såsom inhyrda revisorer och konsulter varit 

tvungna att lägga ner otaliga timmar på detta arbete. Emellertid är dock de flesta av dessa 

kostnader engångskostnader som uppstår inom övergångsfasen och som således minskar allt 

eftersom. 

 

Det som vidare observerats under studien som innebär ett merarbete för fallföretaget är att K3 

kommer att innebära nya arbetsrutiner inom flera områden. Många redovisningsområden 

kommer också att kräva en koncerngemensam policy för att uppnå en enhetssyn inom 

koncernen, vilket kräver ett samarbete i koncernen.  Detta kommer att kräva att fallföretaget 

utför kartläggningar och analyser för att utveckla en praxis för hur arbetet och 

administrationen inom dessa områden ska fortskrida. Den kritik fastighetsbolaget Castellum 

kommit med är att komponentavskrivning inte tillför något mervärde samtidigt som att den 

medför att företagen måste göra alltför många svåra uppskattningar och antaganden leder till 

att nyttan är obefintlig (Danielsson, 2010). De revisorer som deltagit under observationer samt 

personalen på fallföretaget har alla haft svårt att se att arbetet med införandet av 

komponentavskrivning ska överstiga nyttan. Det har även framkommit att fallföretaget har 
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svårt att se nyttan med komponentavskrivning. Castellum påpekar vidare i sitt uttalande att 

det i regelverket IFRS for SME:s ges en möjlighet att välja mellan komponentmetoden och att 

redovisa tillgångar till dess verkliga värde. Verkligt värde metoden innebär att avskrivningar 

undviks överhuvudtaget och tillgångar bokförs till marknadsvärde (Danielsson, 2010). Detta 

skulle vara ett alternativ till komponentavskrivning och man kan ifrågasätta varför detta 

alternativ inte är möjligt att tillämpa, då det i lika stor grad främjar internationell 

harmonisering. 

 

I Sverige, där redovisning och beskattning är starkt sammankopplade, finns möjligheter att 

göra så kallade över eller underavskrivningar för att justera det beskattningsbara resultatet 

(SFS1999:1229). Till följd av detta finns incitament för företagen att hålla nere det 

beskattningsbara resultatet, eftersom det gynnar företagets vinst. Detta resulterar i att flesta 

företag kommer att utnyttja de möjliga beskattningsbara avdragen. Huruvida detta ger en 

rättvisande bild av företagets verkliga resultat kan ifrågasättas. Under intervjun som utfördes 

med representanter ifrån fallföretaget konstaterades det att även de utnyttjat denna möjlighet. 

Komponentavskrivning minskar denna möjlighet då K3 till en högre grad specificerar vad 

som anses vara underhållsåtgärder och vad som anses vara investeringar. Detta kan anses vara 

en nackdel för företaget, men en nödvändig åtgärd för att ge en mer rättvisande bild av 

företagets finansiella ställning och resultat. 
 

7.4 K3 och komponentavskrivningens konsekvenser för intressenterna 

 

Ett principbaserat regelverk anses återge en mer rättvisande bild av redovisningen eftersom 

den innebär större valfrihet beträffande redovisningsprinciper (Carmona & Trombetta, 2008, 

s. 456). En mer rättvisande redovisning är en fördel ur ett intressentperspektiv, eftersom 

intressenter kan göra mer välgrundade ekonomiska beslut utifrån redovisningsinformationen. 

Därför är ett principbaserat regelverk att föredra för intressenterna. Det som redan 

konstaterats är att K3 och komponentavskrivningen ger en mer rättvisande bild av 

fallföretagets redovisning. Frågan kan också ställas ur ett intressentperspektiv vilket medför 

att den genast blir mer komplex. Detta på grund av att alla intressenter påverkas olika av 

effekterna av K3. En rättvisande bild av redovisningen innebär att redovisningen ska 

återspegla företagens finansiella ställning på ett korrekt och rättvisande sätt. För att avgöra om 

redovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och finansiella ställning bör man 

se till helheten snarare än enskilda transaktioner (Nilsson, 2010, s. 42). Detta innebär att en 

bedömning om huruvida K3 återger en rättvisande redovisning ska alla dess effekter vägas 

ihop och helheten bedömas.  

 

De kvalitativa egenskaperna är en formulering av önskvärda attributer för finansiell 

information (Joyce et al., 1982, s. 654). I K3 återfinns kriterier för begriplighet, relevans, 

väsentlighet och tillförlitlighet som det främsta kvalitativa egenskaperna. Därför är det 

intressant att undersöka om K3 regelverket uppfyller dessa kriterier i högre grad än tidigare 

använda redovisningsprinciper. Vid utvärdering av K3 måste de kvalitativa egenskaperna tas 

hänsyn till.  

 

K3 är ett principbaserat regelverk och enligt Carmona & Trombetta (2008, s. 456) ger 

principbaserade regelverk företagen större valfrihet att anpassa redovisningen utefter sin 

verksamhet. Vidare menar de att detta leder till både en mer väsentlig och en mer relevant 

redovisning, vilket i sin tur leder till att det blir lättare att redovisa en rättvis bild. När det 

gäller komponentavskrivning har företaget möjlighet att på ett mer rättvist sätt visa 
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tillgångarnas värdeminskning. Tillgångarnas bokförda värde kommer i större grad motsvara 

tillgångarnas verkliga värde.  

 

Enligt Sundgren et al. (2013) ska en avskrivning uppnå matchningsprincipen vilket innebär att 

kostnader ska fördelas över den tid de generarar intäkter och enligt Hellman et al. (2011) ger 

traditionell avskrivning en missvisande bild av tillgångars ekonomiska utveckling. Utifrån 

studiens observationer har det visat sig att tillgångar ofta innehåller flera betydande 

komponenter som har väsentligt olika ekonomiska livslängder. Att skriva av en byggnad på 

50 år kan inte anses ge en rättvis bild av byggnadens livstid då det finns delar av byggnaden 

som har betydligt kortare ekonomisk livslängd. En uppdelning av tillgångens olika delar till 

komponenter kan således lösa detta problem, genom att betydande komponenter skrivs av 

separat. Logiskt sett, borde en byggnads olika delar ha olika ekonomiska livslängder eftersom 

de har olika nyttjandetid och bidrar således olika länge till tillgångens lönsamhet. I 

verkligheten måste exempelvis taket underhållas oftare än exempelvis stommen. För 

redovisningen ska vara tillförlitlig borde således dessa skrivas av separat över bedömda 

nyttjandeperioder. De som visat sig i den komponentuppdelning som gjort är att fastigheterna 

som fallföretaget äger har väsentligt olika nyttjandetider. Komponentavskrivning kan anses 

vara mer tillförlitlig än traditionell avskrivningsmetod då komponentmetoden i högre grad 

återspeglar en tillgångs verkliga förslitning.   

 

Detta kräver dock tid och arbete vilket innebär att relevansen kan gå förlorad, i och med att 

informationen förlorar sin aktualitet. När de kvalitativa egenskaperna strider emot varandra 

finns det en svårighet i att framställa en rättvisande bild. Exempelvis så kan en relevant 

redovisning vara otillförlitlig (Nilsson, 2010, s. 42). Komponentavskrivning är mer komplext 

än traditionell avskrivning och kräver mer arbete. Det kan därför diskuteras att eftersom 

denna metod kräver mer arbete så kan relevansen gå förlorad. Samtidigt är det viktigt att 

informationen är tillförlitligt vilket innebär att redovisningsinformationens innehåll ska vara 

korrekt, och detta kräver att företagen lägger ner tid på att kontrollera och verifiera 

informationen. Det är då viktigt att företaget gör en avvägning mellan de olika kvalitativa 

egenskaperna. Det som framkommit utifrån de observationer som gjorts och under intervjun 

som utförts är att om komponentuppdelningen ska vara tillförlitlig måste hela företaget 

involveras och inte bara ekonomiavdelningen. Detta för att ekonomiavdelningen omöjligt 

ensamma kan göra en tillförlitlig uppdelning av betydande komponenter, eftersom det krävs 

specifik kompetens för att göra dessa bedömningar och antaganden. För uppdelningen ska 

leda till en rättvis redovisning måste samarbetet mellan ekonomiavdelningen och andra 

avdelningar fungera. Detta leder till ett mer tidskrävande arbete vilket kan leda till förlorad 

relevans, men är ändå väsentligt för att rättvisande redovisning ska uppnås. 

 
Jämförbarhetskriteriet innebörd är att användare av redovisningsinformation ska kunna 

jämföra finansiell information. Jämförelser ska vara möjliga både mellan olika företag men 

också mellan samma företag över olika tidsperioder (IASB, 2012, s. 9). För att 

komponentavskrivning ska leda till ökad jämförbarhet krävs tydliga riktlinjer för hur 

uppdelning ska gå till och hur bedömda nyttjandetider ska fastställas. När riktlinjer saknas 

finns risken att företagen gör egna bedömningar utifrån olika kriterier, vilket minskar 

jämförbarheten mellan företag. När det gäller administrering av underhålls- och 

reparationsåtgärder behövs därför klara riktlinjer som följs över tid och av alla parter inom 

organisationen för att skapa en enhetlig redovisning som möjliggör jämförelser.  

 

Eftersom K3 är ett principbaserat regelverk innebär detta en större valfrihet vilket innebär att 

företagen kan anpassa sin redovisning så att det lämpar sig till företagets verksamhet. 



75 
 

Samtidigt innebär denna valfrihet att möjligheten till jämförelser mellan företag minskar. 

Dock kan det faktum att K3 är ett principbaserat regelverk som ställer högre krav på 

upplysningar från företaget öka jämförbarheten (Collins et al., 2012, s. 682). Eftersom 

regelverket K3 ställer högre krav på upplysningar speglar regelverket företagets ekonomiska 

ställning och resultat bättre i relation till tidigare regelverk och rekommendationer. Det finns 

därför en nytta i att företag med många externa intressenter tillämpar regelverket. Detta på 

grund av att mer information gynnar intressenterna och ger dem bättre möjligheter att 

analysera ekonomisk information. Detta resonemang grundar sig dock i att företaget uppfyller 

intressenternas informationsbehov. För att jämförbarheten inte ska försvåras är det därför 

nödvändigt att företaget lämnar tillräckligt med upplysningar. 

 

Utan informationsasymmetri skulle alla intressenters informationsbehov mättas, men eftersom 

alla marknader inte är perfekta och kompletta behöver redovisningen regleras (Fields et al. 

2001, s. 256; Healy & Palepu, 2001, s. 405-406). Införandet av K3 kan förväntas ha en 

påverkan på beslutsfattandet bland företagets intressenter. Syftet med finansiella rapporter 

definieras i K3 som att ”tillhandahålla information om företagets finansiella resultat, ställning 

och kassaflöden. Den finansiella rapporten är avsedd att ge nuvarande och potentiella 

användare information som de kan använda sig av när de fattar beslut i ekonomiska frågor. 

Sådana användare av information kan vara till exempel investerare, långivare, leverantörer, 

kunder, anställda och samhället” (Backlund, 2012, s.37). 

 

Enligt Akerlof (1970, s. 489) grundar sig problemet med informationsasymmetri i att den ena 

parten har ett informationsövertag gentemot den andra parten. Mellan ett företag och dess 

intressenter uppstår informationsasymmetri eftersom alla intressentgrupper inte har lika 

mycket information om företagets verksamhet och finansiella ställning. De finansiella 

rapporterna är därför en viktig del i att minska informationsasymmetri mellan företaget och 

dess intressenter (Sundgren et al., 2013, s. 26). K3 ställer högre krav på de upplysningar som 

de finansiella rapporterna ska innehålla. Personal på fallföretaget ansåg att K3 skulle främja 

informationsutbytet mellan företaget och dess intressenter. Enligt Healy & Palepu (2001, s. 

429-430) har företag som lämnar mer upplysningar inte en lika hög informationsasymmetri 

mellan sina intressenter. Detta innebär att kan företag som tillämpar K3 kommer att minska 

informationsasymmetrin samt att intressenter till företag som övergår till K3 kommer att bära 

en mindre informationsrisk. Med ett principbaserat regelverk såsom K3 är företagen inte 

heller styrda av regler vilket innebär att de har lättare att tillfredsställa intressenternas 

informationsbehov. Efter övergången till K3 kommer intressenterna därför att ha lättare att 

påverka redovisningen än tidigare. Fler upplysningar innebär också att intressenterna har 

möjlighet att göra mer välgrundade beslut baserat på den ekonomiska informationen. Det 

finns därför ett värde i K3 ur ett intressentperspektiv och intressenterna bör föredra K3 

framför tidigare regelverk. 
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8. Slutsats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Slutsatser 

 

Under denna studie har författaren följt ett fallföretag under sitt arbete med övergången till det 

nya regelverket K3. Avslutningsvis ska slutsatserna utifrån denna studie besvara 

forskningsfrågan:  

 

”Hur påverkar övergången till K3 ett företag med stora materiella 

anläggningstillgångar?” 

 

För att det skulle vara möjligt för författaren att kunna besvara sin problemformulering 

formades tre delfrågor: 

 

Vilka skillnader finns mellan traditionell avskrivning och komponentavskrivning? 

Vilka problem uppstår när komponentavskrivning blir obligatorisk? 

Ger komponentavskrivning en mer rättvisande bild av företagets redovisning? 

 

De uträkningar som utförts illustrerar de skillnader som finns mellan komponentavskrivning 

och traditionell avskrivningsmetod. De har visat att avskrivningen blir större med 

komponentavskrivning vilket i sin tur leder till att företaget får en högre årlig kostnad. 

Effekten blir således att komponentavskrivning resulterar i ett lägre resultat. Reparations- och 

underhållskostnader aktiveras i balansräkningen och skrivs av på bedömd nyttjandeperiod i 

stället för att belasta resultaträkningen som kostnader. Beräkningarna visar även att företagen 

kan öka sin avskrivningstakt för tillgångar som klassificeras som byggnader. 

 

Dessa beräkningar bekräftar de teorier som funnits kring komponentbeskrivning och hur 

komponentavskrivning ger en mer rättvisande redovisning; (1) komponentens ekonomiska 

livstid fortsätter bara så länge som den bidrar till lönsamheten (Gilliland, 1980, s. 79), (2) med 

komponentmetoden skrivs tillgångarna av betydligt snabbare än vad som annars möjligt med 

traditionell avskrivningsmetod (Davis & Wyndelts, 1979), (3) att bedömda nyttjandetider 

bedöms på komponentbasis innebär också att komponentavskrivning i större grad reflekterar 

den verkliga förslitningen (Cermakova & Starova 2010; Davis & Wyndelts, 1979) (4) det 

utvidgade reparationsbegreppet innebär att det bokförda värdet höjs när underhåll och 

reparationer utförs vilket i större grad reflekterar tillgångens verkliga värde (Cermakova & 

Starova, 2010; Lind & Hellström, 2011) samt ger företaget ett jämnare resultat över tid 

eftersom utbyten aktiveras och skrivs av över bedömd nyttjandetid (Lind & Hellström, 2011). 

Alla dessa faktorer bidrar till en mer rättvisande redovisning (Cermakova & Starova, 2010; 

Lind & Hellström, 2011). Slutsatsen av detta är att komponentavskrivningen är en mer korrekt 

och tillförlitlig metod, vilket ger en mer rättvisande bild av företagets verksamhet. Som 
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intressent får man genom komponentavskrivning en mer korrekt bild av företagets finansiella 

ställning och resultat. 

 

Dock bör det beaktas att komponentavskrivning kräver mer kunskap och professionell 

bedömning samtidigt som arbetsbördan med administration kommer att öka. 

Komponentavskrivningen kräver också att företagen har tydliga register som klarar av att 

administrera komponenterna och dess avskrivningsplaner. Ifall företaget lyckas göra en bra 

fördelning av komponenter kan redovisningens relevans öka. Samtidigt måste företagen vara 

noga med att redovisningen även är tillförlitlig. 

 

Problemen komponentavskrivningen ger upphov till är många och resulterar i ett stort arbete 

för företaget. För företag med tillgångar som klassificeras som maskiner och inventarier 

kommer det största arbetet ligga i att dela upp historiken. För företag med tillgångar som 

klassificeras som byggnader kommer det största arbetet ligga i att göra 

komponentuppdelningen samt administrera tillhörande avskrivningsplaner. Den största 

nackdelen med K3 är att den administrativa bördan kommer att öka och stora kostnader för 

företagen kommer att uppstå. Denna ökning sker emellertid främst under övergångsfasen, och 

minskar allt eftersom. Denna kostnad kan anses som nödvändig för att främja en utveckling 

inom svensk redovisning. 

 

Det kan vara svårt att se nyttan med komponentavskrivning, speciellt i företag där 

avskrivningar är en bokföringspost av mindre betydelse. Ur ett större perspektiv är nyttan 

betydligt högre, eftersom företagen ska sträva efter att uppnå en så rättvis bild av 

redovisningen som möjligt. Att ge ett klart svar på om nyttan kommer att överstiga kostnaden 

är i dagsläget omöjligt. Det kan dock konstateras att komponentavskrivningen ger en mer 

rättvisande bild av redovisningen 

 

Den större delen av de underhållsåtgärder företagen utför på fastigheter kommer att aktiveras i 

balansräkningen. Detta ger en bättre bild av fastigheternas värdeminskning eftersom det 

resulterar i att fastigheters som underhålls får ett högre bokfört värde. Detta reflekterar 

byggnadernas standard mer rättvist. Konsekvenser av detta är att företagen kommer att 

redovisa ett högre resultat under de inledande åren. Samtidigt kan företag som innehar 

byggnader med ett lågt marknadsvärde tvingas till nedskrivningar, som följd av att 

underhållsåtgärderna aktiveras. 

 

Den största fördelen med K3 finns ur ett intressentperspektiv, då K3 har högre krav på 

upplysningar och dokumentation vilket gynnar intressenterna i sitt ekonomiska 

beslutsfattande. . Vidare ger K3 en internationell harmonisering i och med att regelverket är 

en översättning av det internationella regelverket IFRS for SME:s, vilket möjliggör 

jämförelser mellan företag i olika länder. Dock kan det diskuteras att om denna fördel är till 

någon större nytta då K3 är obligatoriskt för större onoterade bolag, vilka inte alla bedriver 

verksamhet utomlands. För att intressenterna ska kunna fatta välgrundade ekonomiska beslut 

är det viktigt att redovisningen ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och 

resultat. En slutsats om huruvida K3 rent allmänt ger en rättvisande bild går ej att dra utifrån 

denna studie. Det som kan konstaters är att K3 ger en mer rättvisande bild av fallföretagets 

redovisning inom vissa områden, som genom exempelvis redovisning av immateriella 

anläggningstillgångar, redovisning av finansiell leasing och komponentavskrivning. 

 

K3 har flera effekter på ett företag med stora anläggningstillgångar. Sammanfattningsvis 

innebär K3 ett större krav på dokumentation och upplysningar ifrån företaget. De mest 
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väsentliga skillnaderna som noterats i fallföretagets redovisning är principer för intressebolag, 

komponentansats för materiella anläggningstillgångar, upplysningar om 

förvaltningsfastigheter, redovisning av pensioner, redovisning av leasingavtal, redovisning av 

finansiella tillgångar, redovisning av avtalsenliga immateriella anläggningstillgångar, 

redovisning av uppskjuten skatt samt redovisning av avsättningar. Den förändring som haft 

den största påverkan på fallföretagets redovisning och dessutom inneburit mest arbete är utan 

tvekan övergången till komponentavskrivning. 

 

Slutsatsen utifrån denna studie är att K3 får stora effekter på företagets redovisning, som i sin 

tur leder till ett stort arbete. Detta arbete syftar dock till att skapa en internationell 

harmonisering samt en mer rättvis redovisning. Generellt sett är det svårt att avgöra huruvida 

K3 ger en mer rättvisande bild av redovisningen. Det som har konstaterats är att vissa 

områden inom K3 ger en mer rättvisande bild av fallföretagets redovisning, såsom exempelvis 

införandet av komponentavskrivning. Dock bör det noterats att fallföretagets verksamhet och 

storlek är faktorer som har stor påverkan på huruvida K3 ger en mer rättvisande bild och med 

hänsyn till detta bör noteras att K3 inte kommer att samma effekt på företag med olika 

verksamhet och storlek. Utifrån de skillnader som funnits i denna studie bör man som 

intressent ha bättre förutsättningar att kunna fatta välgrundade beslut med K3 än vad som 

varit möjligt med tidigare regelverk och rekommendationer. 

 

8.2 Teoretiskt bidrag 

 

Den teoretiska slutsatsen utifrån denna studie är att man med hjälp av befintliga teorier kan 

förklara utvecklingen av nya regelverk samt vikten av denna utveckling. Tack vare befintliga 

teorier kan också de problem som uppstår i samband med övergången till ett nytt regelverk 

förutspås och förklaras. Vidare kan övergången till ett nytt regelverk utvärderas med hjälp av 

befintlig teori för att hitta styrkor och svagheter med regelverket. Det faktum att ett fallföretag 

använts bör beaktas i den teoretiska slutsatsen. Detta innebär att studiens slutsatser endast är 

applicerbart på liknande miljöer och situationer. Hade fler företag använts i studien hade ett 

bredare och djupare perspektiv kunnat ges samt mer generella slutsatser kunnat dras. 

Teorierna hade således även varit lättare att analysera i relation till resultatet. 

 

Denna studie har inte kunnat visa om K3 ger en mer rättvisande redovisning. Den har dock 

visat att vissa områden inom K3, såsom komponentavskrivning, ger fallföretaget en mer 

rättvisande redovisning. Denna studie har genom beräkningar visat att i jämförelse med 

tidigare redovisningsprinciper leder komponentavskrivning till en mer rättvisande 

redovisning. Detta eftersom metoden ger en mer rättvisande bild av tillgångarnas 

värdeminskning. Beräkningarna har även visat att komponentavskrivning leder till att 

resultatet fördelas jämnare över olika räkenskapsår eftersom fler underhållsåtgärder aktiveras 

i balansräkningen, i stället för som tidigare belastar årets resultat som en kostnad. Detta leder 

till en mer enhetlig hantering av underhållsåtgärder hos företagen. Detta kan öka 

jämförbarheten mellan företag, men förutsätter då att det finns tydliga riktlinjer för hur 

komponentansatsen ska tillämpas. Det kan dock konstateras att komponentavskrivning ger en 

mer tillförlitlig bild av tillgångarnas avskrivningar vilket i sin tur leder till en mer rättvisande 

bild av redovisningen än tidigare praxis. 

 

 

Denna studie har även visat, genom de observationer som gjorts, att tillämpningen av ett nytt 

regelverk innebär ett massivt arbete som ger upphov till höga kostnader samt involverar hela 

företaget. Detta kan ge upphov till agentproblem inom organisationen genom att personalen 
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motarbetar förändringsarbetet. Vid övergång till komponentmetod för avskrivningarna krävs 

viss specifik kompetens, det räcker således inte att endast ekonomipersonalen är involverad 

utan även andra avdelningar måste bidra med sin kunskap och expertis. För att övergången 

ska vara lyckas måste därför hela organisationen samarbeta.  

 

Denna studie har slutligen visat att övergången till K3 innebär vissa fördelar dels för företaget 

och men huvudsakligen för dess intressenter. K3 ställer högre krav på upplysningar och 

innehåller redovisningsprinciper som syftar till att skapa en mer rättvis redovisning. En mer 

rättvis redovisning leder i sin tur till att intressenterna kan ta bättre och mer välgrundade 

beslut på basis av de finansiella rapporterna. Eftersom K3 är ett principbaserat regelverk 

innebär detta också en möjlighet för företaget att anpassa sin redovisning, dels efter sin egen 

verksamhet men också efter intressenterna behov, vilket innebär att ett principbaserat 

regelverk är att föredra både för företaget och för dess intressenter. 

 

8.3 Praktiska rekommendationer 

 

Rekommendationer till företag med stora anläggningstillgångar som ska tillämpa regelverket 

K3 är följande: 

 

- Att ha en bra och välgrundad dokumentation angående redovisningsprinciper, 

anläggningsregister och värderingsgrunder. Detta förenklar implementeringen och minskar 

merarbetet med tillämpningen.  

 

- Det är viktigt att företag förbereder sig väl och vidtar åtgärder i god tid innan övergången. 

Exempelvis förbereder och möjliggör en skuggredovisning som senare kan användas som 

jämförelsesiffror vid tiden för övergång.  

 

- För att uppfylla syftet med K3, att uppnå en mer rättvis redovisning är det viktigt att hela 

organisationen samarbetar vid övergången. Detta kräver att företaget informerar all personal 

om övergångens syfte samt skapar incitament för mellan avdelningarna. Konsekvens av att 

inte genomföra detta arbete är det skapas stora svårigheter att tillämpa K3 och uppfylla 

regelverkets syften. 

 

- Att företagen ser till att de har ett anläggningsregister som klarar av komponentuppdelning 

samt tillhörande avskrivningsplaner samt att anläggningsregistret klarar av att föra 

skattemässiga och redovisningsmässiga avskrivningar separat då vissa åtgärder på byggnader 

kan vara avdragsgilla skattemässigt men bör balanseras som komponent. 

 

- Lobba för att normgivarna ska tillåta verkligt värde metoden som alternativ till 

komponentmetoden, då även denna metod är tillåten i regelverket IFRS for SME:s. Denna 

metod hämmar således inte internationell harmonisering samt ger samtidigt företagen ett 

alternativ i att redovisa materiella anläggningstillgångar och ger företagen möjligheten att 

själva avgöra vilken metod som passar dem bättre.  
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8.4 Förslag till framtida forskning 

 

Utifrån det slutsatser som dragits ifrån denna studie har förslag till framtida forskning 

framkommit. 

 

- Då K3 blir obligatoriskt för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013, vilket 

innebär att dess effekter ännu inte helt visat sig, vore det intressant att senare genomföra en 

uppföljande studie. Något år efter införandet har eventuellt vägledning tillkommit i hur 

komponentmetoden ska implementeras och därför vore det intressant att se hur 

komponentmetoden utvecklats.  

 

- Ett alternativ är att göra en kvalitativ studie undersöker hur kravet på komponentavskrivning 

påverkat företagen och om det verkligen blivit som väntat. Denna studie kan även undersöka 

ifall det skett några attitydförändringar hos företagen till regelverket.  

 

- Ett annat alternativ är att studien kan ha en kvantitativ forskningsdesign. En sådan studie kan 

mäta de kostnader som uppstått av övergången till regelverket. Eftersom K3-regelverket är 

obligatoriskt skulle en sådan studie gå att generalisera till hela populationen. 

  

- I denna studie har komponentansatsen endast jämförts med traditionell avskrivningsmetod, 

men det vore även intressant att jämföra komponentansatsens för-och nackdelar med verkligt 

värde metoden, metoden som används av de företag som tillämpar regelverket IFRS samt som 

även är tillåten som ett alternativ till komponentavskrivning för de företag som tillämpar 

regelverket IFRS for SME:s. 

 

- Ett sista förslag är att genomföra studien ur revisorns perspektiv och se hur K3-regelverket 

påverkas revisorns arbete och revision. 
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9. Sanningskriterier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

När man bedömer det vetenskapliga värdet i en studie brukar sanningskriterier som reliabilitet 

och validitet användas. Dessa kriterier anses dock lämpa sig mer för kvantitativa studier och 

vara svåra att tillämpa på kvalitativa studier. Inom kvalitativ forskning brukar man istället tala 

om sanningskriterier som tillförlitlighet och äkthet för att mäta det vetenskapliga värdet 

(Bryman, 2011, s. 353). 

 

9.1 Tillförlitlighet 

 

Tillförlitlighet brukar delas in i fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjliget att styrka och konfirmera. 

 

Den sociala verkligheten kan uppfattas olika av olika individer. Därför måste forskaren vara 

trovärdig i sin beskrivning av verkligheten, det vill säga så beskrivningen är acceptabel även 

för andra människor. För att skapa trovärdighet i studien bör de som deltagit i den sociala 

verklighet som studerats bekräfta de uppfattningar som forskaren haft under studien. Detta 

brukar även kallas respondentvalidering och är en försäkring om att studien är trovärdig 

(Bryman, 2011, s. 354-355). Denna studie har genomförts genom att studera processen om att 

implementera regelverket K3 i ett fallföretag. Representanter från fallföretaget har därför fått 

möjlighet att läsa igenom studien och bekräfta de uppgifter som framkommer i den. En annan 

metod för att öka trovärdigheten i studien är metodtriangulering, som redan beskrivits i 

kapitel 5. Eftersom både respondentvalidering och metodtriangulering använts i denna studie 

anses den vara trovärdig. 

 

Kvalitativ forskning inbegriper oftast mindre urval och syftar till att skapa djup istället för 

bredd. Studiens fokus är något specifikt eller unikt och syftet är att skapa förståelse för den 

sociala verklighet som studeras. Detta innebär att resultat inte alltid är generaliserbart i andra 

situationer eller kontexter (Bryman, 2011, s. 355). Överfarbarhet handlar om sanningshalten i 

studien samt möjligheten att överföra resultatet till liknande miljöer (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 169). Denna studie studerar endast ett fallföretag och det kan därför diskuteras 

huruvida det resultat som uppkommit ur denna studie går att överföra till andra företag. 

Studien har nått djup men inte så stor bredd. Därför är studiens resultat endast applicerbart i 

liknande situationer och kontexter. Dock har även studien jämförts med andra studier som 

uppnått liknande resultat och därför kan den ändå anses vara generaliserbar, men endast till 

företag i liknande miljö och med liknande förutsättningar. 

 

För att studien ska kunna bedömas som pålitlig måste forskaren redogöra noggrant för 

studiens olika faser, såsom problemformulering, urval till studien, fältanteckningar, beslut 
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rörande analys, empirisk data och så vidare. Senare får kollegor revidera studiens kvalité, 

både de val som gjorts i form av metoder och teorier samt ifall studiens slutsatser är 

berättigade (Bryman, 2011, s. 355). För att öka pålitligheten i denna studie har författaren 

varit noggrann med att redogöra för samt motivera de val som gjorts i studien samt använt en 

forskningsmetodik som är väl ansedd och beprövad. Studien granskats av andra studenter vid 

ett antal seminarium, från och med ett tidigt stadium och vidare fram till den färdiga 

uppsatsen. Författaren har haft en handledare både vid universitetet och på fallföretaget som 

granskat studiens gång. Efter dessa granskningar har författaren tagit hänsyn till den kritik 

som framkommit, vilket anses öka studiens pålitlighet. 

 

Fullständig objektivitet anses vara omöjligt att uppnå (Bryman, 2011, s. 357; Dharamsi & 

Charles, 2011, s. 378). Möjligheten att kunna styrka och konfirmera innebär att forskaren trots 

detta kan påvisa studiens utförts i god tro. Detta innebär att det ska vara uppenbart att 

författarens personliga bakgrund och värderingar inte påverkat studien (Bryman, 2011, 355). I 

kapitel två har författaren delgett läsarna med sin förförståelse samt hur denna kan komma att 

påverka studien. I denna studie har författaren valt att ha en tolkande kunskapssyn, vilket 

innebär att författaren behöver använda sig av sin förförståelse under studiens genomförande. 

Dock har författaren försökt att behålla en opartisk inställning och inte. Slutsatsen av detta är 

att om författaren på något sätt haft någon påverkan på studien kan inte denna påverkan anses 

ha gjorts i ond tro.  

 

9.2 Äkthet 

 

Även äkthet brukar delas upp i delkriterier. Dessa är; rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Rättvis bild innebär att 

författaren ska ge en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som förmedlas av de individer 

eller grupper som medverkat i studien. Ontologisk autenticitet handlar om huruvida forskaren 

lyckats frambringa någon förståelse som kan hjälpa de individer eller grupper som medverkat 

i studien angående den miljö som studerats. Pedagogisk autenticitet handlar om huruvida 

forskaren lyckats frambringa någon förståelse för de individer eller grupper som medverkat i 

studien över hur andra individer eller grupper upplever den miljö som studerats. Katalytisk 

autenticitet handlar om huruvida studien har resulterat i att de individer eller grupper som 

medverkat i studien har en möjlighet att förändra sin situation eller miljö. Taktisk autenticitet 

handlar om huruvida studien gett de individer eller grupper som deltagit i studien en möjlighet 

att vidta nödvändiga åtgärder. 

 

För att förmedla en rättvis bild av företagets åsikter har författaren samtalat med de individer 

som anses ha störst kunskap av problemområdet och därför anses bäst lämpade att besvara 

frågor. Innan studien genomfördes hade fallföretaget i princip ingen förståelse över hur 

regelverket K3 implementeras. Efter studien har fallföretaget en bättre bild över hur både dem 

själva samt andra företag kan implementera K3 i sin redovisning. Denna studie kommer att 

vara en hjälp för dem i framtiden eftersom det fått en möjlighet att förändra sig och göra de 

nödvändiga åtgärder som krävs för att följa obligatoriska förändringar i regelverk.  
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