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Sammanfattning 

Titel:   Komponentavskrivning – ett skenproblem? 

Författare:   Linda Kåberg och Cecilia Pettersson 

Kurs:  Kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning mot 

redovisning, vårterminen 2014. 

Problem:  Från och med januari 2014 är det obligatoriskt för K3-redovisande 

företag att göra komponentavskrivning på sina 

anläggningstillgångar. Argumenten kring komponentavskrivningen 

går isär och frågan är om bristen på vägledning leder till oklar 

tillämpning och skillnader i redovisningen.  

Syfte:  Uppsatsens syfte har en deskriptiv och normativ form varav det 

deskriptiva syftet ämnar skapa en bild av aktuella 

redovisningssituationer för att sedan ställa dem mot den normativa 

teorin.   

Referensram: Referensramen består av en allmän referensram där vi redogör för 

de grundläggande begrepp som berör avskrivningar samt de 

ekonomiska effekter avskrivningsmetoderna leder till. I den 

teoretiska referensramen redogör vi först allmänt om 

redovisningsteori och sedan mer utförligt om den normativa teorin. 

Metod:  Studien består av en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer. Simuleringar används sedan för att göra jämförelser 

mellan ett verkligt företags och två fiktiva företag. 

Empiri:  Det empiriska materialet är hämtat ifrån intervjuer med två 

representanter från ett fastighetsbolag som innehar 

förvaltningsfastigheter samt material i form av bokslut och 

företagets avskrivningsplaner över sina komponenter. 

Slutsats:  Olika nyttjandeperioder har visat sig leda till betydelsefulla 

skillnader i redovisningen. Med påverkan från den normativa 

teorin bör emellertid valfriheten och därmed skillnaderna minska. 



 
 

Abstract 

Title:   Component depreciation – an illusory problem? 

Authors:  Linda Kåberg and Cecilia Pettersson 

Course:  Bachelor Thesis in Business Administration with specialization in 

accounting, spring term 2014.  

Problem:  From January 2014 it is obligatory for K3-reporting companies to 

make component depreciation on its fixed assets. The arguments 

surrounding the component depreciation differs greatly and the 

question is whether the lack of guidance in the transition leads to a 

difference in application and accounting. 

Purpose: The purpose of this thesis has a descriptive and normative form of 

which the descriptive purpose aims to create an image of actual 

accounting situations and then set them against the normative 

theory. 

Framework: The framework consists of a general reference framework in which 

we describe the basic concepts related to depreciation and the 

economic impact of the methods. In the theoretical framework we 

begin with presenting general accounting theory and in more detail 

about the normative theory. 

Method: The study consists of a qualitative approach with semi-structured 

interviews. Simulations have been used to make comparisons 

between a real company and two fictitious corporations. 

Empirical data:   The empirical data are drawn from interviews with two 

representatives from a real estate company that owns investment 

properties and materials in form of financial statements and the 

company´s depreciation schedules over its components. 

Conclusion: Different useful lives have been shown lead to significant 

differences in the accounts. However should the freedom of choice 

and thereby the disparities be reduced under the influences from 

the normative theory. 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet skildras uppsatsens bakgrund för att sedan övergå till problemdiskussionen där 

debatten kring komponentavskrivning berörs. Slutligen presenteras uppsatsen syfte, de konkreta 

frågeställningarna och undersökningens avgränsningar. 

1.1. Bakgrund 

I Sverige är det BFN som upprättar de allmänna råden för hur lagstiftningen bör tillämpas 

(BFN 2014c). Vad gäller den svenska redovisningslagstiftningen är det i uppsatsen ÅRL och 

BFL som berörts. Det är nämligen de fysiska och juridiska personer som enligt BFL måste 

upprätta bokslut som ÅRL blir gällande för. Svensk redovisningslagstiftning består dock av 

ramlagar med endast generella regler och principer. Det innebär att det behövs andra, 

underordnade, källor för att klargöra vad som är gällande rätt och hur tillämpning bör ske. 

(BFN 2014d) Ett viktigt inslag är principen om god redovisningssed samt branschpraxisens 

betydelse. Principen definieras i förarbetet till BFL som:  

”Vad som är god redovisningssed torde enligt utredningen kunna beskrivas genom en 

hänvisning till att det bör röra sig om en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt repre-

sentativ krets bokföringsskyldiga. Olika branschers särförhållanden kan föra med sig att vad som 

är god redovisningssed ibland får bestämmas branschvis. Uttalanden av branschorganisationer, 

som bearbetar redovisningsfrågor, kan ge upplysning om och öva inflytande på vad som är god 

redovisningssed.” (Proposition 1975:104, s. 31)  

Trots att branschpraxis har en stark ställning inom redovisningen kan inte en praxis som står i 

strid med lagstiftning innebära god redovisningssed, god redovisningssed kan aldrig strida 

mot lag (Nordlund & Lundqvist 2010, s. 37-39). Vidare är det enligt BFL 8:1 även BFN som 

arbetar med utvecklandet av den goda redovisningsseden och enligt ÅRL 2:2 samt BFL 4:2 

ska årsredovisningen och bokföringsskyldigheten upprättas på ett överskådligt sätt samt i 

överensstämmelse med god redovisningssed. 

Från och med räkenskapsår 2014 är det principbaserade K3-regelverket obligatoriskt för de 

onoterade företag som upprättar årsredovisning och koncernredovisning i Sverige (FAR 

2014). Ett företag som är mindre enligt ÅRL 1:3 har däremot rätt att välja mellan K3 och det 

lite mer förenklade regelverket K2 (BFN 2014b).  

K3 har upprättats av BFN utifrån regleringen i IFRS for SMEs, redan befintlig normgivning 

såsom ÅRL och BFL samt existerande praxis. Avsikten med K3-regelverket var att skapa ett 

regelverk som skulle innehålla samtliga relevanta regler på ett och samma ställe (BFN 

2014b). IFRS for SMEs, som även den gäller för onoterade företag, publicerades 2009 av 
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IASB och är en förenklad och förminskad version av IFRS i full utformning. Då BFN arbetar 

med utvecklandet av god redovisningssed beslutade de att upprätta ett allmänt råd med 

tillhörande vägledning för K3, för att på så sätt bättre möta användarnas efterfrågan på 

ytterligare vägledning. 

1.2. Problemdiskussion 

Utformningen och införandet av K3 har lett till att flera diskussioner uppstått. K3 innebär 

nämligen att det från och med den 1 januari 2014 är obligatoriskt för de som omfattas av 

regelverket att tillämpa komponentavskrivning för de anläggningstillgångar som har 

komponenter med väsentligt olika nyttjandeperioder. (BFN 2014b) I och med att det är ett 

principbaserat regelverk är det upp till företag och organisationer att göra egna bedömningar 

och tillämpningar.  

Den nya metoden har inte tagits emot positivt från alla håll och majoriteten av argumenten 

handlar om de oklarheter som redan nu uppstått kring hur komponentavskrivningsreglerna ska 

tolkas och tillämpas samt om reglerna är motiverade med tanke på de merkostnader som 

metoden medför. Det är främst fastighetsbranschen som varit föremål för diskussionen då 

deras kostnader för avskrivning troligtvis kommer att påverkas i högsta grad av de nya 

reglerna. (Nordlund & Lundström 2012) 

I och med att K3 är relativt ny och att komponentavskrivningen tidigare varit ett valbart 

alternativ har det inneburit stora förändringar för många av de företag som nu tvingats gå från 

att tillämpa en enhetsmetod till en komponentmetod. Själva frågan är inte om en 

komponentuppdelning ska göras utan hur långt företaget ska dra uppdelningen samt vilka 

nyttjandeperioder komponenterna sedan ska ges. Det ställs därför högre krav på upprättare av 

företagens finansiella rapporter då de måste tolka reglerna och ta ställning till 

bedömningsgrunderna. (Nordlund & Lundström 2012) Det går inte att ge ett entydigt svar 

enbart utifrån regelverket utan en bedömning behöver göras av företagen för varje enskilt fall. 

Det var inte heller BFN:s mening att komma med specifika riktlinjer utan vägledning borde 

sökas i branschpraxis och utvecklandet av denna. (Nordlund, Pramhäll & Drefeldt 2013, s. 32-

35) 

Komponentavskrivningsreglerna har i stora drag lett till att två grupper, med skilda 

uppfattningar, bildats. Det finns dels de som ser fördelar med komponentmetoden, dels de 

som inte ser att metoden skulle ge något mervärde utan bara öka kostnaderna och det 

administrativa arbetet. 
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Nordlund (redovisnings- och värderingsspecialist på fastigheter), Hellman och Pramhäll 

(2011, s. 49-53) är några av de som först och främst betonar att komponentmetoden ger en 

bättre redovisning än den som uppställs idag. De menar att den praxis som utformats utifrån 

tidigare reglering riskerar att leda till vilseledande och missvisande finansiell information. Det 

är skillnaden i hanteringen samt effekten av komponentutbyte som ligger till grund för deras 

ställningstagande. Vidare menar de att komponentmetoden sedan tidigare borde vara mer 

etablerad då både BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar och 

BFNAR 2003:1 Anläggningsregister innehåller avsnitt om att tillgångar med skilda 

nyttjandeperioder bör delas upp och hanteras separat. Även Cernakova och Starova (2010, s. 

43-46) förde en liknande diskussion där de poängterade att komponentavskrivningen lämpar 

sig bra även för fastighetsbolagens redovisning. De menar att det viktiga är att visa den 

faktiska förbrukningen och att komponentmetoden helt enkelt är en passande metod för 

anläggningstillgångar med skilda nyttjandeperioder.    

Gruppen som ställde sig emot K3:s reglering av materiella anläggningstillgångar och som 

kom med invändningar mot denna representeras främst av företrädare från 

fastighetsbranschen (Arnell, Nordlund & Månsson 2013, s. 34). BFN mottog totalt 28 remissvar 

(BFN 2014a) från olika företag och organisationer angående K3, av dem hade nio synpunkter 

på komponentmetoden: 

o Castellum 

o FAR 

o Hyresgästföreningen 

o Fastighetsägarna 

o Svenska Bostäder 

o Svenskt Näringsliv 

o Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) 

o Sveriges Byggindustrier 

o Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) 

 

Gemensamt för organisationerna är att de ställde sig kritiska mot komponentmetoden med 

argumentationen att det kommer kosta fastighetsbolagen stora summor att uppföra samt 

uppdatera och hålla efter sådana avskrivningsplaner. Vidare påstår de att K3-regelverket, trots 

dess vägledning, fortfarande inte ger tillräckligt specifika riktlinjer för hur 

komponentmetoden ska tillämpas. I och med att det är upp till var och en att tolka reglerna 
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och därmed själva sätta gränser för uppdelning och nyttjandeperioder anser de att det kommer 

att leda till en alltför ojämn tillämpning. Sammanfattningsvis menar de att de inte kan se att 

redovisningen förbättras i den omfattning att nyttan skulle överväga kostnaderna. Mindre 

fokus i remissvaren låg på huruvida den nya metoden medför en bättre och mer tillförlitlig 

metod för avskrivning eller inte (Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011, s. 49-53). Bland annat 

skriver Svenskt Näringsliv i sitt remissvar att de  

”ställer sig starkt kritiskt till det föreslagna kravet på komponentfördelning av tillgångar, framför 

allt vad gäller byggnader. Byggnader är mycket komplexa tillgångar och ett sådant krav på 

komponenturskiljning skulle öka företagens administrativa börda mycket påtagligt och därmed 

bli mycket kostsamt. Merarbetet och merkostnaden består i att över årtionden hantera den stora 

mängd komponenter som återfinns i byggnader. Detta uppfyller enligt Svenskt Näringsliv inte 

kraven på proportionalitet. Konsekvenserna blir naturligtvis särskilt betydelsefulla för 

fastighetsbolag.” (Andersson & Hellenius 2010, s. 5) 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund är en av de som stödjer kravet på 

komponentavskrivning men de efterfrågar en förenklingsregel. Den skulle ge  

”företagen möjligheten att beakta dessa skillnader genom en princip som leder till en viktad 

avskrivningstid vilken tar hänsyn till att vissa komponenter exempelvis har en väsentligt kortare 

nyttjandeperiod. Vilket är fallet exempelvis för byggnader.” (Danielsson 2010)  

Deras idé om en förenklingsregel liknar tanken bakom den tidigare avskrivningsmetoden. En 

metod som visat sig ge skeva återspeglingar om fastigheters faktiska förbrukning. (Nordlund 

& Lundström 2012) 

Sammanfattningsvis har vi uppfattat att K3:s krav på komponentavskrivning skapat många 

diskussioner och delvis starkt motstånd från de företag som kommer att beröras. De skilda 

uppfattningarna har väckt ett intresse av att vidare undersöka effekterna av 

komponentavskrivningsreglerna och huruvida det är av vikt att tillämpning sker på samma 

sätt i olika företag för att tanken bakom komponentmetoden ska uppfyllas.   

1.3. Syfte 

Uppsatsens syfte har en deskriptiv och normativ form varav det deskriptiva syftet ämnar 

skapa en bild av aktuella redovisningssituationer för att sedan ställa dem mot den normativa 

teorin. 
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1.4. Frågeställning 

Ovanstående problemdiskussion och syfte leder fram till följande frågeställning: 

- Vilka skillnader kan uppstå i redovisningen på grund av komponentmetodens oklara 

reglering?  

- Vilken redovisningsmässig betydelse har i så fall dessa skillnader? 

1.5. Avgränsning 

I och med att studien ryms inom en tioveckorsperiod finns det begränsningar för hur 

omfattande rapporten kommer att bli. Uppsatsen kommer endast att beröra förvaltningsföretag 

inom fastighetsbranschen och av praktiska skäl gjordes en geografisk avgränsning till ett 

företag som har ett av sina kontor i Östergötland. På så sätt var det enklare att få till stånd ett 

möte med en representant från företaget. Vi valde sedan att utöka avgränsningen något genom 

att ta kontakt med en representant på huvudkontoret i Stockholm för att bredda 

undersökningen något. Vad gäller företaget i sig valde vi sedan att avgränsa oss i 

omfattningen av företagets fastighetsinnehav genom att göra ett urval av dessa. Dessutom har 

vi valt att avgränsa oss till området för avskrivningar och dess tillämpning samt de principer 

och begrepp som ligger till grund för redovisningen. K3 och övriga redovisningsområden 

kommer därmed inte att behandlas i sin helhet.  
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2. Allmän referensram 

Den allmänna referensramen inleds med en beskrivning av grundläggande begrepp och reglering 

kring avskrivningar. Därefter ges förklaringar och jämförelser i redovisning av den tidigare 

enhetsmetoden och den nuvarande komponentmetoden. 

2.1. Förvaltningsfastighet 

Enligt K3 16:2 är en förvaltningsfastighet ”en fastighet som innehas av en ägare eller en 

leasetagare enligt ett leasingavtal i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring.” 

Fastigheten kan bestå av mark, byggnad, del av byggnad eller mark med byggnad. Exempel 

på förvaltningsfastigeter är: 

o mark som innehas för att ge långsiktig värdestegring, 

o byggnad som ägs av företaget och som hyrs ut enligt reglerna för operationella 

leasingavtal, 

o byggnad som företaget innehar i egenskap av leasetagare i enlighet med reglerna för 

finansiellt leasingavtal och som sedan hyrs ut enligt reglerna för operationella 

leasingavtal, och 

o outhyrd byggnad som företaget innehar för uthyrning. 

2.2. Tidigare reglering och tillämpning 

Anläggningstillgångens nyttjandeperiod är den period som tillgången förväntas kunna 

användas av företaget. Tillgångens verkliga livslängd kan därmed vara längre än den angivna 

nyttjandeperioden.  Enligt ÅRL 4:4 ska en anläggningstillgång med begränsad 

nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över den perioden. Avskrivningen ska spegla hur de 

ekonomiska fördelarna faktiskt förbrukas över tiden. Det kan uppstå vissa svårigheter med att 

fastställa vad som är en lämplig nyttjandeperiod för en byggnad eftersom faktorer som 

geografiskt läge, efterfrågan på hyresmarknaden samt att fastigheter har olika konstruktioner 

gör att det kan skilja sig mycket åt. Vidare kan en nyttjandeperiod för hela byggnaden aldrig 

vara längre än den totala nyttjandeperioden för byggnadens komponenter vid förvärvstillfället. 

Vid komponentutbyten kan en ny bedömning av nyttjandeperioden behöva fastställas. 

(Nordlund & Lundström 2012)  

Tidigare har materiella anläggningstillgångar ofta klassificerats som en enhet och därmed 

behandlats som sådan i redovisningen (i fortsättningen kallad enhetsmetod). De 

avskrivningsmetoder som använts är linjär, degressiv produktionsberoende eller progressiv. 

Den metod som bäst speglar fastighetens nytta över tiden ska användas. (BFNAR 2001:3, p. 

6:2) Studier visar på att linjär och degressiv metod bättre visar förbrukningen av nyttan under 
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fastighetens livslängd än den progressiva. Med en progressiv avskrivningsplan skjuts 

kostnaderna på framtiden då beloppen successivt ökar under nyttjandeperioden. Risken för 

framtida ekonomiska problem kan uppstå genom att till exempel hyror eller årsavgifter 

tvingas höjas för att kostnaderna ska kunna täckas. (Nordlund & Lundström 2012) 

Studier av lämpliga avskrivningstider i svenska fastighetsbolag visar att många företag skriver 

av med alldeles för låg procentsats. Det rör sig om avskrivningstakter på en procent eller 

lägre. Låga avskrivningstakter kan innebära att reglerna om avskrivning i ÅRL inte efterföljs. 

Studier visar att ett normalt, nybyggt flerbostadshus borde ha en vägd avskrivningstid mellan 

30-50 år och en centralt belägen kontorsfastighet mellan 20-25 år. Därför diskuteras det om 

det är förenligt med god redovisningssed enligt ÅRL 2:2 att skriva av byggnaden med en så 

lång avskrivningstid. (Nordlund & Lundqvist 2010, s. 37-39)  

Argument för att den längre avskrivningstiden skulle vara förenligt med god redovisningssed 

är att det idag är en etablerad praxis. Men för att vara förenligt med god redovisningssed får 

praxis inte avvika från vad lagen säger. (Nordlund & Lundqvist 2010, s. 37-39) Den praxis 

som etablerats bland fastighetsbolagen ger nu en missvisande bild av den ekonomiska 

ställningen i de företag som inte använder sig av en korrekt viktad avskrivning eftersom 

avskrivningen inte kommer att spegla verkligheten (Nordlund & Lundström 2012). 

2.3. Komponentmetoden och skillnaden mot den tidigare enhetsmetoden 

Komponentavskrivning är en metod för avskrivning av de materiella anläggningstillgångar 

som består av komponenter med olika långa nyttjandeperioder. Till skillnad från 

enhetssmetoden ska den ge en bättre återspegling av hur tillgångarna i företaget successivt 

förbrukas (Tagesson 2006). Den faktiska resursförbrukningen av en fastighet kan dock vara 

svår att direkt observera. Förändringar i fastighetens marknadsvärde och inflation är faktorer 

som gör att det kan vara svårbedömt. Vid komponentavskrivning krävs det en rad olika 

ställningstaganden gällande komponenternas livslängd, vilket kan leda till att byggnadernas 

redovisade kostnader ökar. (Nordlund & Lundström 2012) 

2.3.1. K3 
Enligt K3 ska en materiell anläggningstillgång delas upp på komponenter i de fall 

förbrukningen av dess betydande delar väsentligt skiljer sig. Det innebär att varje komponent 

kommer att skrivas av utifrån sin egen förväntade nyttjandeperiod. I vägledningen anges 

fastigheter med tillhörande byggnad som just ett exempel när en sådan uppdelning bör vara 
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lämplig. Där uppstår komponenter i form av mark, stomme, stammar, fasad och tak med 

mera. (BFNAR 2012:1, p. 17:4) 

Vidare definieras kriteriet väsentligt som ”Informationen i en finansiell rapport är väsentlig 

om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som användare fattar på basis 

av informationen”. (BFNAR 2012:1, p. 2:11) En bedömning får därmed göras med hänsyn till 

de förhållanden som föreligger i det enskilda fallet.  

2.3.2. IFRS 
Komponentavskrivningsregeln i IAS 16 punkt 43 anger att en komponent ska särskiljas om 

dess anskaffningsvärde betydligt skiljer sig från den berörda tillgångens sammanlagda 

anskaffningsvärde. Utifrån varje komponent, samt dess avskrivningsbara belopp och 

livslängd, redovisas sen avskrivningen. Precis som i K3 saknas klara riktlinjer och det blir upp 

till individen att fastställa var gränsen för betydligt går. 

2.3.3. Redovisning 
Vad gäller själva redovisningen ligger den stora skillnaden i hur ett utbyte av en komponent 

hanteras. För att betona skillnaderna redovisas nedan hur de två metoderna påverkar 

redovisningen på olika sätt. 

2.3.3.1. Enhetsmetod 

Enligt enhetsmetod blir frågan vid ett byte, där avskrivningen baseras på hela tillgången, om 

hela eller någon del av utgiften bör aktiveras och därmed skrivas av. Det leder till att en stor 

del av utgiften oftast kostnadsförs som underhåll direkt det år byte av komponent sker (figur 

1). 
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Figur 1. Kostnader enligt enhetsmetoden.   

2.3.3.2. Komponentmetod 

Vid redovisning enligt komponentmetoden hanteras bytet istället som en nyinvestering där 

den nya komponenten ersätter den gamla som då ska vara avskriven. Effekten blir att 

avskrivningarna oftast, om inte värdehöjningar eller dylikt uppstår, att avskrivningen 

fortsätter i samma takt som innan bytet (figur 2). Har den gamla komponenten fortfarande ett 

redovisat värde i företaget skrivs det ned. (Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011, s. 49-53) 

Samma gäller när inget utbyte sker men en åtgärd uppfyller kraven för tillgångsredovisning. 

Löpande underhåll och reparationer redovisas däremot som en kostnad direkt. (BFNAR 

2012:1, p. 17:5). “Om ett företag lagar ett hål i ett tak är det en reparation som kostnadsförs. 

Byts taket ut är det normalt ett utbyte av en komponent, oavsett om takets prestanda förbättras 

eller inte.” (Nordlund Pramhäll & Drefeldt 2013, s. 32).  

Anledningen till att utgifterna i högre grad ska ses som investeringar i den ursprungliga 

tillgången är för att de oftast höjer det verkliga värdet på tillgången och därmed borde höja det 

bokförda värdet. Tidigare har företag gärna kostnadsfört dessa utgifter för att nå skattemässiga 

fördelar men det kommer nu att förändras. (Lind & Hellström, 2011, s. 11).  
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Figur 2. Kostnader enligt komponentmetoden. 

Figur 3. Hantering av utgifter enligt komponentmetoden (Clemedtson 2012, s. 329) 
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PwC:s schema visar överskådligt huruvida utgifter bör redovisas som underhåll eller 

investering (figur 3). De gråa rutorna anger det som sägs av reglerna i K3 medan de vita är 

PwC:s tillägg, innehållande deras tolkning. 

2.3.3.3. Skillnad i redovisning 

Genom att ackumulera de totala kostnaderna för metoderna var för sig ges en överblick av hur 

kostnaderna kommer att byggas upp över åren. Figur 4 visar att de i periodens slut kommer 

summera upp till samma belopp, trots att skillnader föreligger under årens gång. 

 

Figur 4. Fördelning av totala kostnader inklusive avskrivning och nedskrivning. Prognosen är baserad på 

samma förutsättningar som i figur 1 och 2. 

 

Figur 5. Procentuella skillnader i årliga kostnader mellan de två metoderna. Prognosen är baserad på samma 

förutsättningar som i figur 1 och 2. 
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kostnader då motsvarar ett belopp som är 43 procent lägre än komponentmetodens. Vart 25:e 

år när ett utbyte sker är enhetsmetodens kostnader ansenligt högre i och med att hela beloppet 

då kostnadsförs. Istället för komponentmetodens kontinuerligt årliga kostnad på 1 750 kr 

medför enhetsmetoden att årets kostnad istället uppgår till 26 000 kr, vilket motsvarar en 

högre avskrivning på 1 386 procent de åren. 

2.3.4. Nyckeltal och resultatpåverkan 
De två avskrivningsmetoderna kommer att påverka företagens resultat olika. Det har visats att 

det främst är under de år som komponentutbyte genomförs som skillnader kommer att kunna 

urskiljas. Medan enhetsmetoden leder till ett underskattat resultat i och med att det 

kostnadsförs som underhåll leder komponentmetoden till ett jämnare resultat över åren då 

utgifterna, som inte räknas som löpande, istället aktiveras. Genom ytterligare ett exempel ges 

en bättre förståelse av de två metoderna samt hur de påverkar resultatet olika. Lägg märke till 

att nedanstående exempel visar samma effekt som figurerna 1, 2, 4 och 5 men att 

uppdelningen är något mer detaljerad. De skiljer sig även åt genom att figurerna 1 och 2 

endast visade kostnaderna och hur de ackumuleras över tid medan kostnaderna i figurerna 6 

och 7 dras av från hyresintäkterna och därmed visar resultatposter. Figurerna 8 och 9 visar 

sedan samma effekter som figurerna 4 och 5. 

 

 



13 

 

Figur 6. Resultatutveckling – Enhetsmetod (Förutsättningar från Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011, s. 49-

53).  
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Figur 7. Resultatutveckling – Komponentmetod . (Förutsättningar från Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011, s 

49-53).  
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Figur 9. Procentuella skillnader i årliga kostnader mellan de två metoderna. Prognosen är baserad på samma 

förutsättningar som i figur 6 och 7. 
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vanligt att begreppet hyresintäkter sätts som rubrik i stället för nettoomsättning. 

Fastighetskostnader bör innehålla kostnader för drift, underhåll och hyresgästanpassning, 

fastighetsskatt samt tomträttsavgäld. Raden för driftnettot är därmed hyresintäkterna minskat 

med fastighetskostnaderna och är ett viktigt nyckeltal. Många fastighetsföretag väljer därför 

att redovisa driftnetto som särskild rubrik och på så sätt behandla avskrivningarna separat. 

(Lennebo 2012, s. 13-17)  

Problemet med enhetsmetoden ligger, enligt Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011, s. 49-

53), i att driftnettot felaktigt och missvisande redovisas det år underhåll genomförs. Det sker 

en underskattning av driftnettot om arbetet genomförs (figur 6) medan det sker en 

överskattning om planerat arbete inte genomförs under året. Samtidigt ger de olika metoderna 

här en skillnad på bruttoresultatet efter avskrivningar på 150 kr varje år på grund av att 

avskrivningarna vid komponentmetoden är 150 kr högre än enhetsmetoden. De betonar att 

avskrivningsbeloppen spelar en viktig roll och ställer sig mot argumentet att det endast är 

driftnetto före avskrivningar som visar företagets lönsamhet och som därmed är relevant 

information. De anser att driftnettot efter avskrivningar, med andra ord bruttoresultatet, är det 

som bland annat kan utgöra underlag vid hyresförhandlingar och lönsamhetsanalyser.  

Ingemar Rindstig, chef på EY (tidigare Ernst & Young) Real Estate Nordic, är däremot en av 

de som håller med fastighetsbranschen om att komponentavskrivning inte borde tillämpas på 

förvaltningsfastigheter. För andra branscher, såsom för ett industriföretag med dess byggnader 

och maskiner, motiverar han att komponentavskrivning är en rimlig metod för att uppnå den 

goda redovisningsseden. För förvaltningsfastigheter, där verksamheten och syftet med 

fastigheterna är helt annan, påstår Rindstig att avskrivningarna består av helt ointressant 

information. Det är istället kassaflöden och fastighetsvärden som ger den väsentliga 

informationen. Han fortsätter med det som många andra även påstår, att det kan komma att 

innebära mycket arbete och stora kostnader för fastighetsbolagen. Kostnaderna är något som 

han menar att branschen ser klart överväger nyttan med komponentmetoden. Han anger ett 

exempel med ett företag med 500 fastigheter  

”och räknar med tio komponenter och fem investeringstillfällen per komponentklass blir det 25 

000 avskrivningsplaner. Och för dessa 25 000 planer ska man kontinuerligt bedöma 

avskrivningsplanen och bevaka eventuella utrangeringar. Det kan behövas en 

komponentavskrivningsavdelning.” (Rindstig 2011, s. 36)  
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Vidare påstår Rindstig att användare av fastighetsbolagens årsredovisningar, såsom 

investerare, banker och analytiker, inte efterfrågat sådan avskrivning som komponentmetoden 

ger, vilket ger ytterligare argument för att kostnaden överstiger nyttan. Han menar därför att 

förvaltningsfastigheter inte ens borde påverkas av K3:s nya reglering. (Rindstig 2011, s. 34-

36)  

Rindstigs påstående stöds av en tidigare studie som behandlat frågan huruvida intressenternas 

nytta ökade i och med komponentavskrivningarna. Först och främst kom de fram till att 

bankerna är fastighetsbolagens viktigaste användare av de finansiella rapporterna (Andersson, 

Persson & Tran 2013, s. 41). Trots att de tillfrågade bankerna såg flera fördelar med 

komponentmetoden, såsom det jämnare resultat det medför samt en utvidgad uppställning av 

anläggningsregister, ansåg de inte att komponentmetoden tillför dem någon större nytta. 

Majoriteten ser nämligen inget problem med det missvisande resultatet då de har tillgång till 

ytterligare information som, enligt dem, leder till att de kan göra en rimlig bedömning av 

företaget. (Andersson, Persson & Tran 2013, s. 41-43)  

2.3.5. Annan vägledning 
Vad gäller den argumentation som nästan samtliga remissvar innehöll om ökade kostnader 

och ökat administrationsarbete påpekar Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011, s. 49-53) att 

den nya metoden egentligen inte borde innebära ett merarbete för de företag som gjort rätt för 

sig sedan innan. De menar, trots att rekommendationerna i BFNAR 2001:3 och BFNAR 

2003:1 inte följts av alla, att fastighetsbolag av den storlek som krävs för K3 sedan tidigare 

borde ha någon form av underhållsplan uppställd för de komponenter som nu kommer att bli 

berörda. Planen kan därmed ligga som grund för upprättandet av komponenternas 

avskrivningsplaner. De inser emellertid att tillräckligt tidigare utfört arbete, och därmed 

underlag, saknas i många företag och håller därför med om att den nya metoden kan komma 

att innebära stora kostnader i samband med införandet samt för arbetet med att underhålla 

avskrivningsplanerna. Något som de tycker är motiverat utifrån den nytta komponentmetoden 

ger till skillnad från enhetsmetoden. De markerar därför, utifrån dagens tillämpning och för att 

underlätta det kommande och pågående arbetet för fastighetsbolagen, att en utveckling av 

praxis behöver ske för att fastställa vad som är väsentlig skillnad och vad som utgör en 

betydande komponent. Företag som sedan tidigare gjort en, i princip, korrekt vägd 

avskrivning med hänsyn till fastighetens olika delar eller som har underhållsplaner som 

beräkningsgrund kommer alltså inte att drabbas av dessa merkostnader i samband med 

införandet i samma utsträckning.  
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Till en början bör hjälp vid tolkningen av metoden kunna erhållas av reglerna i IFRS och den 

branschpraxis som redan har utvecklats av de noterade företagen. Att redovisa enligt 

komponentmetoden är nämligen ingen nyhet för börsnoterade företag som följer IFRS då IAS 

16 varit i kraft sedan 2005. (Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011, s. 49-53) Bland annat bör 

visst klargörande ges vid tillämpningen av K3 utifrån IAS 16 som klart anger att 

bedömningen ska ske utifrån den enskilda anläggningen och inte utifrån företaget i sin helhet 

(p. 43).  

Bo Nordlund (2004, s. 16-18) diskuterar tillämpningen av komponentmetoden på byggnader 

enligt IAS 16 i Balans. Där resonerar han kring ämnet och ger viss vägledning i hur 

identifieringen och bedömningen av komponenter bör ske. Trots att frågan kring fastställande 

av komponenter och nyttjandeperioder är viktig menar Nordlund att för mycket fokus inte bör 

ligga på hur lågt ner i detaljuppdelning företagen ska gå. Riktlinjer och praxis kommer att 

underlätta mycket av arbetet med den nya metoden men större fokus bör ligga på att se till 

syftet med reglerna, vilka är att ge en mer tillförlitlig och rättvisande bild av fastigheternas 

förbrukning utifrån avskrivningarna. Han avslutar med att lyfta fram ett antal praktiska 

problem och hur tankegången vid de fallen kan se ut men betonar att det är svårt att komma 

med generella lösningar för dessa problem då det är viktigt att varje enskilt falls 

förutsättningar tas i beaktning.  

Pramhäll och Drefeldt (2013) menar att frågor alltid kan lösas utifrån K3. I och med att K3 är 

principbaserat kan svar alltid ges genom att se till regelverkets hantering av liknande 

transaktioner eller till principerna och begreppen i kapitel två. Endast i undantagsfall borde 

det därför bli tal om att svar och vägledning behöver sökas på annat håll. I första hand är det 

då IFRS som ska tas i beaktning.  

Även FAR och SABO har sett behovet av ytterligare vägledning och har därför själva 

upprättat sådana. RedU 13 Övergång till komponentmetod – fastigheter respektive Riktlinjer 

för komponentredovisning av förvaltningsfastigheter. Vägledningarna medför inte att 

metoden förklaras till fullo. FAR:s vägledning är endast ett uttalande med praktisk vägledning 

för att visa på hur övergången till den nya metoden kan genomföras relativt enkelt. (Anjou 

2013) SABO:s riktlinjer är till för att hjälpa skapa en god lägstanivå. De framhåller emellertid 

att riktlinjer är just bara riktlinjer, de ger därmed inte svar och vägledning i alla de frågor som 

uppstår. (Wallberg & Holmgren 2013) 
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras först kortfattat allmänt om redovisningsteori och positiv 

teori för att sedan mer utförligt redogöra för den normativa teorin. Redogörelsen av 

föreställningsramen från IASB är sedan begränsad till de punkter vi anser är betydelsefulla för vår 

kommande analys.    

3.1. Redovisningsteori 

Redovisningen har en mängd olika roller och mål. Det är bland annat ett sätt att registrera 

ekonomiska händelser, ett språk att använda för att kommunicera ekonomisk information 

samt ett politiskt instrument i samhället. Det är därför av stor vikt att det finns krav på 

likformighet och standardisering. (Westermark 1998, s. 101) Redovisningen är trots det ett 

komplext och omfattande område och idag existerar det ingen heltäckande teori för hur 

redovisningen ska utföras för de olika rollerna utan det finns en mängd olika teorier som är 

framarbetade utifrån olika normer och regleringar. Målet med redovisningsteori är att 

tillhandahålla en grund för hur tankegången bör gå samt hur redovisningen bör utföras. 

(Riahi-Belkaoui 2004, s. 108) 

De mer traditionella redovisningsteorierna behandlar redovisningen ur ett ekonomiskt 

perspektiv och ser de finansiella rapporterna som ett verktyg för att förmedla användbar 

ekonomisk information till beslutsfattare (Westermark 1998, s. 101).  

3.1.1. Positiv och normativ teori 
Mycket av forskningen kring redovisning går antingen under positiv eller normativ forskning. 

Vid positiv forskning ligger oftast observationer och empiriska undersökningar till grund för 

att kunna förklara eller förutsäga vissa fenomen och den tillhörande teorin kallas enkelt nog 

positiv teori. Den positiva teorin utgår från hur redovisningspraxis tidigare sett ut och utgår 

från att det kommer att upprepas även i fortsättningen. Teorin kan exempelvis förklara varför 

vissa väljer ett sätt att redovisa på medan andra väljer en alternativ metod. (Deegan & 

Unerman 2005, s. 8) Watts och Zimmerman (1986, s. 7) påpekar att det stämmer att den 

positiva teorin förklarar och förutspår hur olika företag använder olika redovisningsmetoder 

men att den inte säger något om vilken metod ett företag borde välja.   

Till skillnad från den positiva teorin försöker den normativa teorin istället föreskriva vilka 

metoder som bör användas och vilken finansiell information som bör presenteras. Teorin 

rekommenderar särskilda åtgärder för olika situationer och företag. Den normativa teorin 

baseras på de normer och föreställningar som finns hos de teoretiker som arbetar fram teorin. 

I och med att de inte bygger på observationer kan det inte alltid sägas att de reflekterar 
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redovisningspraxisen. De kan däremot vara förslag på hur nuvarande redovisningstillämpning 

bör förändras. (Deegan & Unerman 2005, s. 9-10) 

3.2. Normativ teori 

Den normativa redovisningsteorin bygger därmed på ett synsätt av hur redovisningen bör 

utföras i praktiken. Grundtanken med de normer och föreställningar som ligger till grund för 

redovisningen är att de är framtagna för att förbättra och förklara redovisningen samt för att 

föreslå åtgärder för hur redovisningen ska bli bättre. Den normativa teorin kan därför 

beskrivas som ett sätt att påverka verkligheten med hjälp av normer och regler. (Artsberg 

2005, s. 24) 

3.2.1. Föreställningsramarna 
Föreställningsramarna är exempel på normativ teori. De är framtagna för att ge vägledning i 

redovisningsprocessen både vad gäller information om tillvägagångssättet samt en hjälp vid 

beslutsfattandet. De är till för att skapa en konsekvent användning av redovisningsregler och 

ligger till grund för dagens redovisningsnormer. Den normativa teorin blir av särskild vikt vid 

användandet av ett principbaserat regelverk då de, till skillnad från ett regelbaserat, kräver 

mer tolkning av användaren. (Deegan & Unerman 2005, s. 10) 

Orsaken till att ramarna först utvecklades var delvis på grund av att teoretiker och praktiker 

ansåg att en allmän modell, där redovisningsteorins alla delar kunde samlas upp, skulle ge 

normerna en ökad legitimitet och på så sätt uppnå en mer enhetlig redovisningspraxis. I USA 

utkom 1979 FASB:s begreppsmässiga ramverk. De flesta ramverk som har upprättats sedan 

dess har utgått från innehållet i FASB:s ramverk. Sverige har ännu inte upprättat ett nationellt 

ramverk utan har istället valt att göra en direkt översättning av IASC:s (numera IASB) 

föreställningsram, vilken till största del speglar innehållet i FASB:s ramverk. (Nilsson 2010, 

s. 19-21) I IASB:s föreställningsram (p. 12) anges det att syftet med redovisningen är att 

tillhandahålla information till olika intressenter som kan använda informationen som underlag 

i beslut. För banker och andra långivare, som utgör intressenter i fastighetsbolag, bör 

informationen i de finansiella rapporterna utgöra viktig information vid beslut och det är 

därmed av vikt att rapporterna återspeglar verkligheten. 

3.2.2. Kvalitativa egenskaper 
Inom föreställningsramen har ett antal kriterier ställts upp som redovisningsnormerna grundar 

sig på, de så kallade kvalitativa egenskaperna och inkluderas i vad som anses som god 

redovisningssed. För att uppnå den konsekventa användningen och tillgodose användarnas 
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Kostnad < Nytta 

Väsentlighet 

informationsbehov är de tänkta att användas som hjälpmedel vid situationer där lagar och 

regler inte ger tillräcklig vägledning. (Artsberg 2005, s. 165-168)  

Enlig IASB:s föreställningsram (p. 24), som K3 och ÅRL bygger på, är de primära kvalitativa 

egenskaperna begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. K3 2:8 anger 

väsentlighet som en utav de kvalitativa egenskaperna istället för jämförbarhet men den senare 

återfinns i K3:s kapitel två som en utav de grundläggande begreppen. Vidare anger IASB:s 

referensram att finansiella rapporter med kvalitativa egenskaper och som ställts upp utifrån 

redovisningsrekommendationer vanligtvis uppfattas som att de ger en rättvisande bild (p. 46).  

 

 

 

BEGRIPLIGHET RELEVANS TILLFÖRLITLIGHET JÄMFÖRBARHET 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Sammanfattande bild över de kvalitativa egenskaperna i IASB:s föreställningsram. 

Begriplighet innebär att upprättaren ska ge den information till 

användaren som behövs för att skapa förståelse för innehållet. 

Den information som ges ut ställer krav på läsaren då upprättaren 

utgår från att det är upp till läsaren att skaffa sig erforderlig kunskap för att kunna läsa 

informationen. Information får därmed inte uteslutas enbart för att den anses vara för komplex. 

(Artsberg 2005, s. 169) 
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Väsentlighet 

Information i en finansiell rapport är relevant när den 

underlättar användarnas bedömningar av företaget i samband 

med att beslut ska tas. Relevanskriteriet är därmed en av de 

mest grundläggande principerna då orsaken till redovisning delvis är för att användas som 

beslutsunderlag. Bedömningen av vad som är relevant sker sedan utifrån varje enskild 

situation. I föreställningsramen (p. 27) anges det att informationen kan vara både framåtriktad 

och bekräftande. Det innebär att informationen dels är relevant om den exempelvis kan utgöra 

underlag för prognoser om framtiden, dels om den kan bekräfta att redovisningen har 

upprättats i enlighet med gällande lagstiftning. För att informationen ska vara relevant för 

användarna krävs det att den återspeglar verkligheten. För återspeglingen krävs det emellertid 

att vissa beslut fattas, vilket kan leda till att viss osäkerhet uppstår och en avvägning måste 

göras för att besluta hur mycket osäkerhet som kan accepteras. (Marton 2013, s. 201-202)  

Tiden för utgivandet av informationen har även betydelse för relevanskriteriet. Det krävs 

därmed att informationen är tillgänglig för användarna när de har behov av den, vid andra 

tidpunkter är den inte relevant. (Falkman 2001, s. 231) 

Kriteriet om väsentlighet ses som en del av relevanskriteriet och hör 

även det ihop med användarnas beslutsfattande. Informationen 

anses vara väsentlig om ett utelämnande innebär att användarnas beslut, baserad på 

informationen, blir påverkat (Marton 2013, s. 202-203). Dock bör vissa överväganden göras 

utifrån bedömningen av väsentlighet för att på så sätt begränsa informationsmängden till det 

som är relevant och tillförlitligt. Bedömningen av vad som bör definieras som väsentligt är 

delvis oklart och ibland använder företag kriteriet som en motivering till att inte lämna ut 

information som de anser kan vara skadligt för företaget. (Deegan & Unerman 2005, s. 181) 

 

Tillförlitlighet innebär att användaren ska kunna lita på att 

informationen inte innehåller några fel eller att utgivaren har 

vinklat den. Avseende att rätt återspegling ska göras samt att det 

ska ske på ett inte alltför osäkert sätt fångas bland annat upp av begreppet verifierbarhet. Vid 

situationer, som vid bestämmandet av en anläggningstillgångs avskrivningstid, kan det vara 

svårt att verifiera då det inte finns klara underlag att gå efter. Avskrivningstider och 

situationer där liknande bedömningar behöver göras kan emellertid anses vara verifierbara så 

RELEVANS 

TILLFÖRLITLIGHET 
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länge det gjorts på ett sätt som överensstämmer med hur andra skulle ha gjort det. (Marton 

2013, s. 207) 

Föreställningsramen redogör för en del kriterier som ytterligare förklarar vad som menas med 

tillförlitlig information. Egenskaperna är korrekt bild, innebörd över form, neutralitet, 

försiktighet och fullständighet. 

Redovisningen ska spegla verkligheten och egenskapen korrekt 

bild kopplas till begreppet validitet. Vid redovisning och 

framställning av finansiella rapporter finns det alltid en risk för att 

en korrekt bild inte helt uppfylls. Det beror på att det under arbetet kan uppstå svårigheter 

med bedömningar och mätningar. (Artsberg 2005, s. 170-172) Medan verifierbarheten mäter 

graden av överensstämmelse, uttrycks validiteten ofta som att ”det är bättre att ha ungefär rätt 

än exakt fel” (Smith 2006, s. 29).  

”En redovisning som är fri från fel uppnås när företagen verkligen följer regleringen när de tar 

fram den.” (Marton 2013, s. 204) 

Den ekonomiska innebörden av en handling kan skilja sig 

från det som framgår av den juridiska formen och det är 

därför av vikt att händelser redovisas i enlighet med båda formerna. (p. 35) 

För att informationen ska uppfylla kraven för tillförlitlighet krävs 

det även att neutralitetskravet är uppfyllt. Det innebär att 

informationen inte medvetet får väljas ut eller redogöras på ett 

sådant sätt att läsarens beslutsfattande påverkas i en viss riktning. Redovisningen ska spegla 

beslutsfattandet, inte påverka det. (Artsberg 2005, s. 172) Ledningens bedömningar är högst 

relevanta men risken finns att det saknas objektivitet och det krävs därmed en avvägning för 

att undgå att redovisningen innehåller bedömningar som är gjorda med avsikt att 

resultatpåverka redovisningen (Marton 2013, s. 204). 

Värderingen ska göras med rimlig försiktighet. Det innebär att 

värderingen av tillgångar och vinster inte får övervärderas och att 

skulder och förluster inte får undervärderas utan att de ska behandlas på ett försiktigt sätt 

(Artsberg 2005, s. 160). Vid valet mellan två alternativa värderingar ska det försiktigaste valet 

göras (Smith 2006, s. 87).  

Innebörd och form 

Neutralitet 

Försiktighet 

Korrekt bild 
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Fullständighet innebär att informationen ska inrymma alla de 

ekonomiska händelser som har inträffat under perioden och att 

informationen ska vara komplett vid periodens slut. (Smith 2006, s. 28) 

 

Slutligen behandlas jämförbarhet som innebär att jämförelser 

ska kunna göras såväl mellan företag som för samma företag 

under en tid. För investerare är möjligheten till att jämföra olika 

företag av yttersta vikt vid beslut (Marton 2013, s. 205-206).  Den jämförelse som görs mellan 

olika företag har en koppling till kravet på relevans. För att en jämförelse ska kunna göras 

utifrån informationen behövs att ”lika händelser och lika tillstånd skall redovisas på samma 

sätt” (Smith 2006, s. 30). Definitionen är emellertid snävt uttryckt och ofta återspeglas istället 

jämförbarheten i att användarna vet att redovisningen kan skilja sig i och med de 

redovisningsmöjligheter olika branscher ger men att de ändock, i och med den vetskapen, kan 

göra riktiga jämförelser. (Smith 2006, s. 30-31)   

De kvalitativa egenskaperna är inte obligatoriska men ingår i vad som anses vara god 

redovisningssed. Det finns vissa begränsningar med egenskaperna och ibland behövs därför 

avvägningar göras för att uppnå redovisningens syfte.  

3.2.3. Tidsaspekten och avvägningen mellan relevans och tillförlitlighet 
Att ta med tidsaspekten i beräkningen innebär att det behöver göras en bedömning angående 

hur snabbt informationen ska presenteras. Företagen måste göra en avvägning mellan 

relevansen och tillförlitligheten och ställa dem i relation till varandra för att hitta en balans 

samt för att uppfylla syftet med de finansiella rapporterna. Relevansen i informationen kan 

minskas ju längre tid som går mellan den inträffade händelsen och redovisning av händelsen, 

men på samma sätt kan det krävas att den redovisningsansvarige inväntar en händelse för att 

den ska kunna mätas mer tillförlitlig. (Artsberg 2005, s. 173-174) Ofta anses det dock vara 

accepterat att det finns en viss osäkerhet i att redovisningen stämmer i utbyte mot att 

informationen kommer fram snabbt. Avskrivningar är ett område där det anses accepterat. 

Vill företag redovisa en helt säker avskrivningstid måste de vänta tills den aktuella tillgången 

inte längre används i företaget och informationen är då sedan länge inaktuell. (Marton 2013, s. 

208) 

JÄMFÖRBARHET 

Fullständighet 
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3.2.4. Avvägning mellan kostnad och nytta 

Att höja kvalitén och möjligheten för användarna att fatta bättre beslut räcker inte som 

anledning till att producera annan eller ytterligare information. Föreställningsramen anger 

även att en avvägning bör ske mellan nytta och kostnad vid utformningen av redovisningen. I 

ramverkets 44:e punkt anges att  

”Nyttan av informationen bör vara större än kostnaden att tillhandahålla den. Jämförelsen måste 

här huvudsakligen baseras på bedömningar. Kostnaderna faller inte alltid på den part som drar 

nytta av informationen. En svårighet är också att nyttan ibland kan tillfalla även andra än dem 

för vilka informationen är avsedd.”  

Det är därför viktigt att det är sker en komplex avvägning mellan kostnader och nytta för att 

balansera upp konkurrerande intressen mellan olika användare. Avvägningen är inte av 

kvalitativ karaktär som de andra begreppen utan bör snarare ses som en generell begränsning. 

(Marton 2013, s. 209) Scott definierar den optimala mängden information, där nyttan som 

uppstår i samband med att informationen tas del av är lika med kostnaderna som krävs för att 

ta fram informationen, som first-best. Minsta ökning av informationsmängden kommer att 

innebära att kostnaden överstiger nyttan. (Scott 2011, s. 464) Avvägningen sker inte i 

företaget utan snarare av de som reglerar redovisningen och värdet av de förbättrade beslut 

som kan fattas på grund av den utgivna informationen ställs mot kostnaden för produktion och 

användandet av informationen. I avvägningen är det inte bara det redovisande företaget och 

informationsanvändarna som tas med i beräkningen, hänsyn tas även till effekterna som 

uppstår för ekonomin och marknaden i sin helhet. (Marton 2013, s. 180) Avvägningen kan i 

teorin ses som lätt att ställa upp men i verkligheten är den svårare att tillämpa och precisera då 

både kostnad och nytta är svåra begrepp att mäta. (Smith 2006, s. 32) Vanligt är dock att 

företag ofta anser att regleringen är betungande och svårtillämplig (Marton 2013, s. 180). 

3.2.5. Avvägning mellan skilda kvalitativa egenskaper 
Slutligen tar föreställningsramen upp avvägningen mellan de olika kvalitativa egenskaperna 

(p. 45). Här anges att det ofta är nödvändigt för att uppnå en balans och att en bedömning 

behöver göras för varje specifik situation då de olika egenskapernas värde kommer att skilja 

sig från fall till fall. 
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4. Metod 

I metodkapitlet presenteras en redogörelse för och motivering till varför vi använt oss av den 

kvalitativa metoden. Vi presenterar därefter vilken undersökningsmetod som har använts och vilken 

data som har samlats in. Vidare beskrivs de simuleringar som gjorts följt av kvalitetskriterierna och 

kapitlet avslutas sedan med att beskriva de etiska aspekterna. 

4.1.  Kvalitativ metod 

Metod innebär ett systematiskt arbete med att undersöka verkligheten. Det berör hur data 

samlas in och bearbetas samt hur den analyseras och tolkas på ett konsekvent sätt (Halvorsen 

1992, s. 13). Undersökningar kan göras utifrån två huvudsakliga metoder, kvantitativ 

respektive kvalitativ. Medan den kvantitativa metoden lägger tonvikt på kvantifiering av 

insamling av data, betonar den kvalitativa metoden vikten av ordens betydelse vid insamling 

av data. (Bryman & Bell 2013, s. 49) Vår studie bygger på en kvalitativ insamlingsmetod, 

med inslag av kvantitativ data, i form av intervjuer och finansiella dokument. 

Undersökningen kan liknas vid en fallstudie där en specifik företeelse undersöks. Vårt fall 

baseras på ett förvaltningsföretag inom fastighetsbranschen som övergått från att ha redovisat 

enligt K2 till K3. I och med att det inte var möjligt att utgå från företagets hela 

fastighetsbestånd i simuleringarna har undersökningen baserats på större delar av innehavet i 

Linköping. Innehavet har därmed fått representera vårt fallföretag fullt ut och de behandlade 

fastigheterna är därmed företagets enda källa för intäkter och kostnader. Syftet med att göra 

en fallstudie är att välja en mindre del av en population och med hjälp av resultatet visa hur 

verkligheten kan se ut. Nackdelen med en fallstudie är dock att den inte blir avsevärt 

representativ jämfört med en undersökning som görs utifrån en större population. (Ejvegård 

2009, s. 35) Undersökningen kan även sägas ha en komparativ design, en så kallad multipel 

fallstudie, i och med att två fiktiva företag ställts upp för en jämförelse (Bryman & Bell 2013, 

s. 89-92). Vår mening med att utföra den här sortens undersökning var att visa exempel på hur 

det i verkligheten kan se ut. 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 34) lägger den kvalitativa metoden ofta vikt vid ett induktivt 

synsätt på relationen mellan teori och empiri. Med ett induktivt synsätt är tanken att teorin ska 

vara resultatet av undersökningen. Ordet ”teori” bör dock användas med försiktighet i detta 

sammanhang och vi har varit medvetna om att det inte varit möjligt att lägga fram teori i dess 

rätta mening. Orsaken är uppsatsens omfattning och att vi inte kunnat dra några större 

generaliseringar i och med den valda undersökningen. Det har heller inte varit vår mening 
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med uppsatsen utan vår mening har varit att visa exempel på hur olika bedömningar och 

uppfattningar kan påverka redovisningen.   

4.2.  Undersökningsmetod 

Anledningen till att intervjuer valdes som empirisk undersökningsform var för att få en bild 

av synen på den nya regleringen utifrån respondenternas uppfattning. Fokus i undersökningen 

har emellertid varit på det finansiella material vi tagit del av och som sedan legat till grund för 

simuleringarna. En enkätundersökning hade varit passande om syftet med studien istället hade 

varit att se på området ur ett brett perspektiv. Men eftersom vi velat ta del av respondenternas 

tolkning och uppfattning om komponentavskrivning har kvalitativa intervjuer varit mer 

aktuella. 

4.2.1. Semistrukturerad intervju 
I och med att fallföretaget har ett av sina kontor i Linköping gjordes den ena intervjun där 

medan den andra skedde via e-post med en person på huvudkontoret i Stockholm. Varför vi 

valde just kontoret i Linköping var för att undersökningen genomfördes på Linköpings 

universitet och därmed var geografiskt nära till hands. På grund av den relativt korta 

tidsperioden samt med hänsyn till respondenten på Stockholmskontorets schema var det bästa 

alternativet en intervju via e-post.  

I och med att den personliga intervjun ägde rum på det lokala kontoret i Linköping kunde en 

nära kontakt med företagets miljö erhållas.  En deltagande närvaro är bra då intervjuaren får 

en tydligare känsla av hur personen reagerar på de frågor som ställs (Svensson & Starrin 

1996, s. 58). Respondenten blev innan intervjun informerad om studiens syfte och 

tillvägagångssätt via e-post. Intervjun var sedan en semistrukturerad intervju vilket innebar att 

en intervjuguide använts men att respondenten gavs frihet att utveckla svaren på sitt eget sätt 

(Bryman & Bell 2013, s. 363). Med en spontanare intervju är sannolikheten större för att mer 

oväntade och livliga svar ges från respondenten. Men med en striktare intervju är det desto 

lättare att strukturera upp svaren i analysstadiet. (Kvale 1997, s. 121-122) Därför passar en 

semistrukturerad intervju bra i studien eftersom den blir mer flexibel. För möjlighet till 

förberedelse och med hänsyn till respondentens tidsschema skickades även vår intervjuguide 

till respondenten före intervjun. Respondenten gavs då en möjlighet att ta fram det material 

som kunde tänkas vara behjälpligt samt att denne gavs tid att tänka över frågorna. Intervjun 

spelades sedan in för att underlätta arbetet med att upprätta en noggrann analys av vad 

respondenten sagt och för att vi ville ha möjlighet att göra upprepade genomgångar av 

respondentens svar. Därefter har inspelningen transkriberats. Nackdelen med inspelning är att 
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det är tidskrävande och att respondenten kan hämmas av vetskapen att deras ord kommer att 

spelas in (Bryman & Bell 2013, s. 374-375). 

I den andra intervjun, som gjordes med respondenten via e-post, användes samma 

intervjuguide som använts vid intervjun med den lokala respondenten. Fördelen med intervju 

via e-post är att respondenten kan svara på frågorna när tid ges, att en större geografisk bredd 

kan nås samt en möjlighet till kompletterande svar. Nackdelen med intervju via e-post är att 

intervjuaren inte får någon känsla av hur respondenten reagerar på frågorna som ställs och att 

svaren därefter kan misstolkas. 

Fortsättningsvis kommer respondenten som vi samtalade med på kontoret i Linköping 

benämnas respondent 2 medan respondenten som svarat via e-post kommer att benämnas 

respondent 1.  

4.2.1.1. Dokument och finansiella rapporter 

Via intervjun och e-posten har vi även fått ta del av de finansiella rapporter och dokument 

som legat till grund för simuleringarna. Vi har bland annat fått ta del av de nyupprättade 

avskrivningsplanerna för tio av de mest representativa fastigheterna av totalt tolv fastigheter i 

Linköping (bilaga 7). Anledningen till att två av fastigheterna plockades bort var dels på 

grund av att större renoveringar genomfördes på den ena, vilket gjorde att det inte fanns 

färdiga siffror, dels på grund av att den andra fastigheten var relativt liten i jämförelse med de 

tio andra. Under arbetets gång fick vi även ta del av de bokslut som under 2012 och 2013 

berört de tio behandlade företagen (bilaga 4). 

4.3. Sammanställning av data - simuleringar 

I studien har tre olika företag jämförts med varandra under en 90-årsperiod för att visa hur det 

kunnat se ut om företaget valt andra nyttjandeperioder på sina komponenter. Vi har valt att 

kalla det företag som fått representera det verkliga företaget för företag A. Orsaken till att vi 

valde två fiktiva företag var för att vi på så sätt kunnat manipulera effekterna åt två motsatta 

håll från det verkliga företaget. En med långa respektive en med korta nyttjandeperioder. Av 

pedagogiska skäl har de fiktiva företagen benämnts företag L respektive K. Trots att det 

verkliga företagets nyttjandeperioder bestämts som verkliga har vi inte gjort några uttalanden 

om huruvida dessa är de rätta nyttjandeperioderna att sätta. Meningen med att ha dessa som 

utgångspunkt, och att kalla dem ”rätta”, var för att vi på så sätt kunnat visa de ekonomiska 

effekterna av när ett företag väljer nyttjandeperioder som inte stämmer överrens med 

verkligheten.  
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I avskrivningsplanerna för de tio fastigheterna vi behandlat (bilaga 7) kan utläsas 

komponenternas bokförda värden, hur mycket som har skrivits av sedan anskaffning samt det 

värde som kvarstår, det vill säga restvärdet, vid bytet till komponentmetoden. Här anges även 

vilka nyttjandeperioder komponenterna getts, hur många år av dessa som återstår samt vilken 

årlig avskrivning som fortsättningsvis föreligger för fastigheterna A1-A10. Därmed låg det 

fortsatta arbetet i att:  

 

 

 

Nästa steg blev sedan att behandla de restvärden som fanns kvar. För 

det verkliga företaget visade avskrivningsplanerna redan hur värdet 

var uppdelat på de återstående åren i kolumnen ”Årlig avskr. K3”. 

För de två andra företagen låg arbetet i att, nu när deras 

nyttjandeperioder var uppställda, räkna ut antalet återstående år även 

för deras komponenter. I kolumnen ”Årlig avskr. K3” kan sedan 

utläsas hur restvärdet fördelat sig under de återstående åren även för 

fastigheterna K1-K10 samt L1-L10. (Bilaga 7) Orsaken till att vi först 

behandlade restvärdena var för att vi på så sätt visat en verklig bild av 

vad som verkligen skulle kunna ske de kommande 90 åren.  

När de återstående åren passerat (och utbyten skett) var det istället 

värdet i kolumnen ”Bokfört 2012-12-31” som skulle fördelas över 

nyttjandeperioderna. I och med att vi utgått från att det inte sker 

några värdeökningar vid utbyten är det bokförda värdet för de olika 

komponenterna detsamma vid samtliga utbyten och följande 

avskrivningar därefter har utgått från samma värde. 

Slutligen, efter att vi producerat relevanta prognoser, ställdes dessa i 

förhållande till företagets övriga kostnader och intäkter. På så sätt har 

vi kunnat urskilja hur pass påverkande de olika skillnaderna varit för 

redovisningen.  

Först och främst bestämma vilka nyttjandeperioder som skulle 

tilldelas de olika komponenterna i företag K och L. Då vi inte var 

särskilt insatta i fastigheters uppbyggnad letade vi information kring 

vad som kunde anses vara godkända nyttjandeperioder. Vi tog bland 

annat inspiration från finansiella rapporter från företag som tidigare 

upprättat komponentavskrivning samt vissa uttalade vägledningar 

(bilaga 2). På så sätt kunde vi tilldela företagen vad vi såg som 

”accepterade extremfall” där det ena hade så korta nyttjandeperioder 

som möjligt och det andra så långa som möjligt.  
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4.4. Analysansats 

Med hjälp av det insamlade materialet och de gjorda simuleringarna har vi börjat analysen 

med att ytterligare trycka på och klargöra för de skillnader som uppstått. Därefter ställdes 

simuleringarnas resultat mot de kvalitativa egenskaperna. Egenskaperna är en del av den 

normativa teorin som försöker föreskriva vilken finansiell information som bör presenteras 

och rapporteras. I analysen har vi använt de egenskaper vi funnit ge ett mervärde till 

diskussionen, övriga har i analysen lämnats obehandlade. Vad gäller de grundläggande 

principerna har vi även valt att lämna dem helt obehandlade i uppsatsen då vi inte sett dem 

vara användbara för syftet. Meningen med att använda den normativa teorin i uppsatsen har 

inte varit att komma med konkreta rekommendationer kring hur redovisningen av 

komponenter bör se ut. I och med att det skiljer sig åt vid varje specifik situation har vi endast 

strävat efter att, utifrån de kvalitativa egenskaperna, komma med råd om vilka omständigheter 

som bör tas i beaktning. I redovisarnas beräkningar och tolkningar bör dessa egenskaper ligga 

till grund för vad som bäst avbildar verkligheten. 

4.5. Kvalité 

Inom den kvalitativa undersökningen används ofta trovärdighet och äkthet som alternativ till 

den kvantitativa undersökningens reliabilitet och validitet. För att studien ska anses äkta har vi 

försökt att ge en så pass rättvisande bild som möjligt av respondenternas åsikter och 

uppfattningar av ämnet. Vad gäller trovärdigheten kan den delas upp i delkriterierna 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. (Bryman & Bell 2013, s. 402) 

Tillförlitligheten mäter hur pass accepterad studien skulle vara i andras ögon samt om 

undersökningen har utförts enligt reglerna. Vidare mäter den huruvida de personer som 

berörts av studien fått ta del av det färdiga resultatet och därmed kunnat bekräfta att studien 

överensstämmer med verkligheten. (Bryman & Bell 2013, s. 403) I studien med det verkliga 

fallföretaget kan validiteten anses vara god eftersom vi, efter den empiriska undersökningen, 

kunnat kontrollera med det berörda företaget om det är tillförlitligt eller inte. Att två fiktiva 

fallföretag har valts att ta med kan påverka eftersom det är svårt att kontrollera graden av 

tillförlitlighet hos ett påhittat företag. Men i och med att vi utgått ifrån det verkliga företaget 

och inhämtad vägledning vid utformningen av de fiktiva företagen kan studien anses vara 

tillförlitlig. Även använda källor i studien påverkar tillförlitligheten. Vi valde att intervjua två 

personer på ett fastighetsbolag som nyligen gått över från enhetsavskrivning till att göra 

komponentavskrivning. I och med att de precis genomgått förändringen har respondenterna 

gett en tydlig bild av hur de påverkats och vad de tyckt om förändringen. Vidare har det 
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material som vi fått ta del av i form av avskrivningsplaner och finansiella rapporter nyligen 

framställts vilket gjort dem aktuella och tillförlitliga. Det är det materialet vi sedan utgått från 

när simuleringen av de fiktiva företagen ställts upp för att ge en så verklig bild som möjligt.  

I och med att kvalitativa undersökningar ofta fokuserar på specifika områden eller 

omständigheter är det svårt att påstå att resultatet skulle vara överförbart (Bryman & Bell 

2013, s. 403-404). I vår undersökning inser vi därför att det är av stor betydelse att samma 

omständigheter och faktorer föreligger i ett företag för att vårt resultat ska kunna överföras. 

Pålitligheten är en motsvarighet till reliabiliteten och begreppet mäter om det skapats en 

fullständig redogörelse för undersökningsprocessen. För att studien ska anses pålitlig krävs 

det att det resultat vi kommit fram till ska stämma överens med verkligheten och att resultatet 

skulle bli densamma om studien genomfördes på nytt. Begreppet är därmed att sätt att 

ifrågasätta undersökningens resultat och huruvida det påverkats av slumpmässiga eller yttre 

faktorer. (Bryman & Bell 2013, s. 405) Undersökningen kan styrkas och bekräftas genom att 

vi utgått från ett verkligt företag och det som respondenterna sagt.  

Bekräftelsekriteriet motsvarar objektivitet och innebär att den som utför undersökningen inte 

ska låta sig påverkas av personliga åsikter och värderingar (Bryman & Bell 2013, s. 405). Då 

en av oss har en relation till företaget sedan tidigare kan objektiviteten ifrågasättas. Vi ser det 

däremot som en fördel i och med att respondenterna kan känna viss trygghet till intervjuaren 

och på så sätt vara mer bekväm och öppen under intervjun. Att vi inte heller själva bestämt de 

omständigheter och faktorer som påverkar resultatet, såsom längden på nyttjandeperioderna, 

utan hämtat information från flera andra håll ökar även graden av bekräftelse. 

4.6. Etiskt ställningstagande 

För att undersökningen ska vara etiskt oklanderlig krävs det att det finns ett informerat 

samtycke, konfidentialitet samt att hänsyn ska tas till konsekvenserna av studien. Resultatet 

ska även förmedlas på ett vetenskapligt sätt och generera kunskap till potentiella läsare av 

studien. (Kvale 1997, s. 234-236) För att uppnå ett informerat samtycke har information 

skickats ut till respondenterna före intervjun där syftet med studien beskrivits. Att vi tänkt 

använda material från fallföretaget i jämförelsen med de fiktiva företagen har förklarats för 

företaget och de har gett sitt samtycke. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att både 

respondenterna och fallföretaget anonymiserats, då det inte är av betydelse för studien att de 

inblandade finns angivna. Hänsyn har även tagits till potentiella konsekvenser som kunnat 
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uppstå och för att undvika felaktigheter i studien har företaget fått läsa igenom och godkänna 

materialet innan studien publiceras. 
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5. Empiri 

Empirikapitlet består av två delar, först presenteras det som framkommit av intervjuerna sedan 

redovisas och förklaras de simuleringar som ställts upp. Slutligen ställs kostnaderna i relation mot 

företaget. 

5.1. Företag A  

Innan K3 blev gällande redovisade företaget enligt de vanliga redovisningsprinciperna. 

Fastigheterna delades upp i byggnad, markanläggning och mark skriver respondent 1, 

fastighetscontroller på företag A. Respondenten berättar även att de alltid bokfört 

avskrivningarna med lika belopp som de skattemässiga avskrivningarna. Skatteverkets 

typkoder har styrt vilken avskrivningsprocent de olika fastigheterna getts. Respondenten tar 

upp exemplet med att en bostadsfastighet vanligtvis skrevs av på 50 år, det vill säga med två 

procent per år.  Respondent 2, förvaltningsekonom på företag A, tillägger att det även skett 

avskrivningar med fem procent om det har gjorts någon investering i byggnaden. Det har varit 

tillämpbart om det till exempel gjorts en investering i kabel-tv. Då räknas det som en 

byggnadsinventarie som skrivs av på fem procent men för själva byggnaden gäller fortfarande 

den tvåprocentiga avskrivningen. 

5.1.1. K3 - Komponentmetod 
I och med att K3 nu är obligatorisk har företaget delat upp fastigheterna på tio komponenter 

skriver respondent 1. Dessa är: 

o Fasad  

o Fönster 

o Hiss 

o Inre ytskikt 

o Installationer 

o Stammar 

o Stomme 

o Tak 

o Kök och bad 

o Tvättstuga 

Vad gäller tak och fasad har företaget även ställt upp ett antal varianter beroende på material 

där till exempel en tegelfasad har en längre avskrivningsperiod än en träfasad. Företaget har 

tagit hjälp från den del av företaget som arbetar med bostadsproduktion för att kunna göra 

rimliga antaganden om komponenternas inbördes storlek. Uppdelningen av fastigheten sker 
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sedan utifrån kolumnen ”Andel av värde” (bilaga 7) och komponenterna tilldelas sina 

avskrivningstider. 

Respondent 1 förstår grundtanken med den nya metoden men anser att den är alltför 

tidskrävande, utan att egentligen ge särskilt mycket nytta. För företaget har arbetet 

underlättats något av att de tidigare upprättat underhållsplaner för sina fastigheter. 

Respondenten tillägger dock, i och med att K3 inte ger klara regler, att det är upp till företaget 

själva att avgöra vilken uppdelning och vilka nyttjandeperioder som de anser lämpliga. Det 

kan då innebära att en fastighet får en uppdelning medan fastigheten bredvid, med en annan 

fastighetsägare, får en helt annan trots att fastigheterna i stort sett är identiska. Respondent 1 

tror att det kommer att få många att fundera över jämförbarheten i bokföringen mellan olika 

företag. Vidare hoppas respondenten att det kommer att ske en utveckling av praxis som 

motverkar att ”alla nu fått sitta på sina egna kammare och fastställa egna principer”. 

Respondenten ser inte nyttan med reglerna så länge tolkning och tillämpning sker så brett som 

det gör nu. I praktiken är det ju möjligt att det finns lika många varianter som det finns 

fastighetsägande företag i Sverige.  

Vidare anser respondent 2, eftersom de tidigare redovisat fastigheterna som en enhet, att det 

nu kan vara svårt att få korrekta siffror vid de schematiska fördelningarna av komponenterna. 

När beräkningar sker på en nyproducerad fastighet är det mycket lättare eftersom värdet på 

taket, då det finns en kalkyl att gå efter, direkt framgår. Som det är nu blir det väldigt 

teoretiskt fördelat, på något annat sätt går det inte att göra. Respondenten anser även att det är 

för tidigt att ta ställning i frågan om komponentskrivning eftersom det är så nytt. Det kan vara 

en vettig metod men förändringen är svår och tidskrävande. När företaget väl kommit in i det 

nya tankesättet och arbetet kommer det nog att fungera bra. Vad gäller riktlinjer hoppas 

respondent 2 att det kommer att utvecklas mer vartefter metoden börjar användas fullt ut. 

Respondenten tillägger att förvaltningsfastigheter inte är företagets kärnverksamhet, men att 

det är en stor del av verksamheten i Linköping och tror därmed att riktlinjerna snart kommer 

att förändras även inom företaget.  

Respondent 2 förklarar att övergången till komponentavskrivning har medfört stora kostnader 

inom företaget eftersom de har behövt investera i ett nytt system som kan hantera den nya 

avskrivningsmetoden. Det har även tagit mycket tid att göra omläggning av alla tillgångar. 

Tidigare rullade allt på men nu blir det mer manuell hantering och eftersom systemen inte är 

synkade med varandra så tar allt mycket längre tid. Respondenten tillägger även att 
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förändringen till komponentavskrivning har inneburit en ökad avskrivning i Linköping. 

Avslutningsvis menar respondenten att övergången klart har inneburit merkostnader men att 

när de väl har kommit igång och fått ett bra system som stöttar ordentligt så blir det nog ingen 

större förändring eftersom det är samma information som ska läggas in.  

5.2. Nyttjandeperioder 

De båda fiktiva företagen Långa (L) och Kortas (K) fastigheter och komponenter har getts 

samma värden som företag A (bilaga 7). På så sätt har de tre företagen samma 

utgångspunkter. De båda fiktiva företagen har sedan tilldelats nyttjandeperioder baserade på 

insamlat material kring vad som kan anses lämpligt (bilaga 2). Det ena företaget, företag K, 

har givits så korta nyttjandeperioder som möjligt, med hänsyn utifrån vad som anses godkänt 

inom branschen. För företag L, som getts de längre nyttjandeperioderna, gäller samma 

kriterier. Företag A:s nyttjandeperioder har inte vi bestämt, utan det är de som gäller i det 

verkliga företag som företag A representerar. I och med att det är företag A:s 

nyttjandeperioder som räknas som ”rätta” avgör de när utbyten ska ske.  Företagens 

nyttjandeperioder för de olika komponenterna är följande: 

 Företag 

A 

Företag 

L 

Företag 

K 

Tak, plåt 35 75 30 

Tak, tegel 40 80 35 

Tak, papp 25 65 25 

Fasad, tegel 50 80 45 

Fasad, trä/plåt 40 70 35 

Fasad, puts 20 60 20 

Stammar 50 50 30 

Fönster och dörrar 40 50 25 

Hiss 20 30 15 

Inre ytskikt 12 12 12 

Kök och bad 20 40 20 

Tvättstuga 20 50 20 

Installation 30 55 20 

Stomme 90 100 75 
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5.3. Simulering 

Figur 11 visar ackumuleringen av de tre företagens totala kostnader, vilka inkluderar 

avskrivningar och nedskrivningar. Beräkningarna har gjorts med hänsyn till varje komponent 

var för sig och varje vald nyttjandeperiod för att se hur utvecklingen kommer att se ut under 

en 90-årsperiod, de specifika kostnaderna kan utläsas i bilaga 7. Enligt PwC:s bedömning bör 

hänsyn tas till varje fastighet och komponent i enlighet med individuell bedömning. Något 

annat, menar de, skulle stå i strid med principen om post-för-post. (Clemedtson 2013, s. 548) 

De årliga kostnaderna i bilaga 3 visar att skillnader uppstår under åren men figur 11 visar att 

de tre företagens kostnader kommer att summera till ett någorlunda lika belopp i slutet av 

perioden. De skillnader som finns kvar beror på att alla komponenters nyttjandeperioder inte 

avslutats vid periodens slut, det är en effekt av att de har införskaffats under brett skilda 

perioder. Figur 11 visar även den utjämningseffekt som blir konsekvensen av ett blandat 

innehav av komponenter med olika nyttjandeperioder och anskaffningsår. 

 

Figur 11. Totalkostnad (tkr). 

5.3.1. Förklaring av utjämningseffekten 
Nyttjandeperioder är vanligtvis baserade på hur lång tid komponenterna förväntas kunna 

användas för sitt ändamål. När nyttjandeperioden är slut bör komponenten bytas ut och 

ersättas av en ny enligt plan. Om komponenten inte anses vara förbrukad byter inte företagen 

ut komponenten bara för att planen säger så. Bytet sker istället det år när företaget anser att 

komponenten bör bytas ut, vilket kan vara både före och efter den utsatta nyttjandeperioden.  
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o För företag A innebär det att, i och med att bytet sker när det är redovisat att det ska 

ske, att komponenten har värdet noll när den byts. Avskrivningarna fortsätter därmed i 

samma takt efter som innan bytet. 

o I och med att företag L getts längre nyttjandeperioder än företag A har det under år 

med utbyten krävts nedskrivningar. Orsaken är att komponenterna inte hunnit skrivas 

av och att de därmed har ett värde som behöver nollställas. 

o För företag K, med kortare nyttjandeperioder än företag A, innebär redovisningen att 

komponenterna är avskrivna tidigare än de ska bytas ut. Konsekvensen har blivit att 

företag K inte redovisar någon avskrivning de år då nyttjandeperioden, enligt deras 

redovisning, är slut fram till dess att komponenten verkligen byts ut.  

Oavsett om komponenterna har getts verklighetstrogna, långa eller korta nyttjandeperioder 

leder ett blandat innehav till att de skilda kostnaderna konkurrerar ut varandra och ger en 

utjämning i prognosen. Utjämningseffekten ökar i takt med att fler fastigheter, och därmed 

komponenter, slås samman och i figur 11 visas därmed den totala effekten av utjämning för 

de tre behandlade företagen.  

5.3.2. Skillnader i redovisningen och kostnader i förhållande till företaget 
Trots att kostnaderna kommer att ackumuleras upp till relativt lika belopp i slutet av perioden 

är det intressant att se hur de årliga skillnaderna kommer att fördela sig under vägen dit och 

hur pass avgörande de är för redovisningen och resultatet. 

 

Figur 12 visar företag L respektive K:s de årliga, procentuella skillnader med företag som utgångspunkt. 

I och med att företag A valts som det företag som innehar grundförutsättningarna presenterar 

de två kurvorna i figur 12 hur företag L respektive K:s kostnader kommer att skilja sig från 
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företag A. De visar hur mycket högre respektive lägre kostnaderna kommer att vara. Som 

exempel kan påpekas att år 40 står för den största avvikelsen där företag L:s kostnader är 300 

procent högre än företag A:s avskrivning och uppgår till hela 62 410 tkr. Som figur 12 visar 

skiljer sig inte företag K:s kostnader något nämnvärt mot företag A. Det gör företags L:s 

kostnader upprepade gånger vilket gör att de är intressanta för fortsatt granskning. 

5.3.2.1. Företag A och L 

I figur 12 kan snabbt utläsas att de största avvikelserna uppstår under ”jämna” år som till 

exempel år 25, 35, 40 och 75. Orsaken till dessa toppar är att årtalen delvis sammanfaller med 

företag A:s nyttjandeperioder vilket innebär, för företag L, att det är under de åren 

nedskrivningar behöver göras. Ju fler och större nedskrivningar som sammanfaller under 

samma år desto större topp. Sedan bör nämnas det som även respondent 2 betonat, att 

komponentmetoden kommer att leda till högre årliga avskrivningar. För 2013, när de 

redovisade enligt enhetsmetoden, uppgick företag A:s avskrivningar till 12 512 tkr (bilaga 4). 

Beräkningarna har visat att företag A:s avskrivningar enligt komponentmetoden hädanefter 

kommer att ligga på en jämn nivå runt 15 500 tkr (bilaga 3) och det är därför det belopp som 

fortsättningsvis kommer att vara utgångspunkten i vidare jämförelse mot företag L. Övriga 

poster från 2013 i den ursprungliga resultaträkningen (bilaga 4) kommer fortsätta att vara 

desamma för båda företagen (bilaga 5 och 6) för att bäst kunna urskilja avskrivningarnas 

värde och påverkan. 

 

Figur 13. Företag L:s rörelseresultat respektive resultat före skatt (tkr). 

Medan företag A:s rörelseresultat och resultat före skatt kommer att ligga på kontinuerliga 

siffror runt 29 800 tkr respektive 17 900 tkr (bilaga 5) visar figur 13 hur företag L:s båda 
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resultatposter kraftigt kommer att variera från år till år. Figur 14 visar sedan i procent hur 

företag L skiljer sig från A. Även här kan år 40 tas upp som exempel. För år 40 kommer 

nämligen företag A:s båda resultatposter att vara negativa och uppgå till -16 655 tkr 

respektive -28 608 tkr (bilaga 6). Det motsvarar resultat som är 157 respektive 262 procent 

lägre än i företag A. Bilaga 6 visar ett antal exempel på hur stora skillnader som kan komma 

att uppstå i redovisningen under åren och ger mer konkreta siffror till vissa av topparna och 

dalarna i figurerna 12 och 13. 

 

Figur 14. Hur företag L:s rörelseresultat respektive resultat före skatt, i procent, skiljer sig mot företag A. 
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6. Analys 

I kapitlet analyseras den insamlade empirin, inklusive resultatet från de upprättade simuleringarna, 

utifrån några av de kvalitativa egenskaperna som presenterats i uppsatsen.  

6.1. Utveckling från tidigare avskrivningsmetod 

Det som tydligt präglat diskussionerna är argumenten kring bristande vägledning och alltför 

höga kostnader. Att det främst varit fastighetsbolag som stått i täten för argumenten är lätt att 

förstå. Komponentmetoden kommer nämligen att leda till högre avskrivningar och 

administrationskostnader och det är de som drabbats i störst utsträckning. 

Den tidigare enhetsmetoden låter bra i teorin och om idén om verklig återspegling i 

redovisningen hade fått en starkare inverkan skulle den kunnat fungera. Det har den dock inte 

gjort utan tidigare redovisning har gett skeva avbildningar och varit en metod för 

fastighetsbolagen att påverka resultatet.  

  

Figur 15. Bruttoresultat enligt enhetsmetoden respektive komponentmetoden (siffror från figur 6 respektive 7). 

De främsta effekterna som uppstått vid byte till komponentmetoden är att kostnaderna 

kommer att jämnas ut över åren istället för att belasta resultatet genom kostnadstoppar under 

de år då byten sker (figur 15). Att komponentmetoden ger ett jämnare resultat och bättre 

återspegling än enhetsmetoden står alltså klart. Att upprätta någon sorts förenklingsregel som 

bland annat SRF påpekat borde vara att gå tillbaka till det gamla systemet. Men i och med att 

K3 lämnar ett relativt brett tolkningsutrymme är frågan om hur pass bra den nya metoden 

kommer att fungera i praktiken. Simuleringarna har visat att det är möjligt att även enligt 

komponentmetoden styra redovisningen, och därmed resultatet, i en önskad riktning. I 

simuleringarna uppstod inte några större skillnader mellan det företag som använts som grund 
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(A) och det företag som hade korta nyttjandeperioder (K). Att välja kortare nyttjandeperioder 

än vad som uppfattas som verkliga är emellertid inget som vanligtvis borde önskas av 

företagen då de tidigare strävat efter att skriva av sina fastigheter på uppåt 100 år. För 

företaget (L) som strävat efter längre nyttjandeperioder uppstod det ofta mer eller mindre 

avgörande avvikelser (figur 16) vilka gjorde företaget intressant för den fortsatta 

undersökningen.  

 

Figur 16. Årliga avskrivningar (tkr). 

6.2. Påverkat resultat 

För de behandlade företagen har storleken på avskrivningarna visat sig vara relevanta. 

Simuleringarna har nämligen visat, i och med storleken på övriga intäkter och kostnader, att 

företaget inte kan bära upp de avskrivningar som uppstår vissa år. Under den period som 

simuleringarna upprättats varierade resultatet före skatt för företag L mellan cirka -29 000 tkr 

och 25 000 tkr (bilaga 6). För företag A låg samma resultat på jämna siffror runt 17 900 tkr 

under hela perioden (bilaga 5). Orsaken till variationerna i företag L är att de uppställda 

nyttjandeperioderna inte speglar verkligheten. För cirka 40 av de 90 behandlade åren skiljer 

resultatet före skatt mellan de två företagen sig endast åt med mindre än 20 procent. Här blir 

inte redovisningen nämnvärt påverkat och resultatet varierar då mellan cirka 16 800 tkr och 

11 900 tkr. Vi är dock av den meningen, vid en överblick av hela perioden, att 

avskrivningarna har en betydelse för ett fastighetsföretag av behandlad storlek. (figur 17)   
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Figur 17. Rörelseresultat före skatt (tkr) för företag L samt hur det, i procent, skiljer sig mot företag A. 

Frågan är sedan om den är relevant i den mening som föreställningsramen tar upp. Där 

handlar det nämligen mer om huruvida den är användarrelevant än om den är relevant för 

företaget i sig. Att den är relevant på så sätt att den återspeglar verkligheten stämmer men 

frågan om hur relevant avskrivningarna i grunden är för dess användare står sig fortfarande 

osagt i och med att uppfattningarna klart skiljer sig åt.  

I och med att K3 nu är obligatorisk spelar diskussionen om avskrivningens betydelse i det 

stora hela egentligen mindre roll då reglerna måste följas. Fokus här blir istället på att 

företagen behöver utreda i vilken omfattning den behöver tillämpas för att redovisningen i sig 

ska bli relevant. Respondenterna har uttalat att de inser att komponentavskrivningen på ett 

bättre sätt speglar fastigheternas faktiska förbrukning vilket innebär att metoden ger en bättre 

bild av värdeminskningen. En bättre bild av värdeminskningen bör, i grunden, vara relevant 

utifrån ett redovisningsperspektiv och som Nordlund (2004, s. 16-18) påpekat är det viktigare 

att kunna ge en mer tillförlitlig bild än att fokusera på detaljerna. Att göra felaktiga och 

vinklade beslut angående avskrivningarna för att uppnå önskat resultat ska inte accepteras 

utifrån argumentationen att redovisarna inte sett det som relevant eller väsentligt. 

6.3. Bättre återspegling 

De företag och organisationer som deltar i diskussionen har inte riktigt behandlat huruvida 

komponentmetoden ger en bättre och mer tillförlitlig bild av avskrivningen eller inte 

(Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011, s. 49-53). De betonar dock att företagens egna 

bedömningar kan leda till olika sätt att redovisa, vilket kan påverka tillförlitligheten. Men att 

skriva av fastigheterna i enlighet med tidigare reglering och praxis borde strida mot kriteriet. 
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Tillförlitlighetskriteriet innebär nämligen att för långa nyttjandeperioder, där de klart 

överstiger den period företaget förväntat sig nyttja tillgången, inte speglar verkligheten och att 

en sådan resultatpåverkan inte är berättigad. Vi anser därför att tillförlitlighetskriteriet, med 

dess tillhörande egenskaper såsom korrekt bild och neutralitet, är ett viktigt redskap och 

hjälpmedel i arbetet mot en konsekvent tillämpning. Trots att regleringen är ny bör det tas 

med i beräkningen att den inte förändrar de grunder och omständigheter som följer med en 

fastighet.  Delarna, och perioden för vilken en del är användbar för fastigheten, är desamma 

som innan vilket innebär att uppdelning och bestämmande av nyttjandeperioder egentligen 

inte är någon nyhet. Det är redovisningen som följer därefter som har förändrats. Kunniga 

inom branschen samt en kommande utveckling av branschpraxis borde därmed användas som 

medel för att motverka att alltför stora skillnader i tillämpningen uppstår. Som Artsberg 

(2005, s. 172) påpekat är redovisningen en återspegling av verkligheten. Avskrivningar är 

därmed inte tänkta att vara verktyg för att resultatpåverka den. 

Respondent 1 har påpekat, i och med avsaknaden av riktlinjer, att det kan krävas att 

information söks på annat håll för att uppfylla kriteriet. För att få ytterligare kunskap om 

komponenternas värden och nyttjandeperioder har de därmed tagit hjälp av avdelningen som 

arbetar med bostadsproduktionen. På så sätt har de arbetat för att minska de fel i 

uppskattningar och värderingar som kan uppstå och därmed ökat tillförlitligheten. Vidare 

kräver ÅRL en avskrivning som visar på den faktiska förbrukningen och det bör i princip inte 

bli en mer rättvisande och tillförlitlig bild av hur tillgången förbrukas än den som ges av 

komponentavskrivningen.  

En orsak till att så stora skillnader uppstått i simuleringarna är att de inte varit tillförlitliga. 

Nyttjandeperioderna är i grunden sådana som skulle kunna tilldelas komponenterna men i och 

med att företag A satts som utgångspunkt har vi varit medvetna om att de två andra företagens 

nyttjandeperioder inte speglat verkligheten. På så sätt har de inte varit ”rätta” utifrån de 

omständigheter som funnits. Meningen med simuleringarna var emellertid endast att visa 

vilka redovisningsmässiga skillnader som kan uppstå. Inte att klargöra vilka nyttjandeperioder 

som är rätt och fel.  

6.4. Jämförbarheten 

Genom intervjuerna har det framgått att respondenterna håller med övriga i branschen om att 

vägledningen för komponentindelningen har varit bristfällig. Respondent 1 menar att, i och 

med att K3 inte ger någon tydlig vägledning för hur värderingen av komponenternas 
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nyttjandeperioder ska göras, det är upp till företagen att ta ställning. Respondenten anser att 

jämförbarheten mellan olika företag minskar eftersom företagen kan ha värderat sina 

komponenter helt olika trots att de egentligen är identiska. Att grannfastighetens ägare har 

möjlighet att tolka och tillämpa reglerna på sitt sätt kommer leda till skillnader som inte borde 

uppstå när, i princip, samma förutsättningar föreligger. I och med att det krävs att 

bedömningar görs och att vissa beslut fattas kommer det antagligen alltid att uppstå 

skillnader. Bedömningar av vad som är väsentligt och vad som kan ses som verifierbart 

kommer inte alltid att stå klart. Föreställningsramen tar upp neutralitet som en av 

egenskaperna men som Marton (2013, s. 204) påpekat kommer det alltid finnas en risk för att 

det saknas objektivitet och att redovisningen därmed kommer att innehålla spår av individers 

uppfattningar och mål. Förhoppningsvis kommer dessa skillnader i verkligheten att vara små 

och inte leda till så stora följder i redovisningen som undersökningen visat. En utveckling av 

praxis samt att företagen själva redovisar så verkligt som möjligt kommer att motverka att 

större skillnader uppstår. 

6.5. Avvägningen mellan kostnad och nytta 

Vidare är respondenterna eniga om att de förstår grundtanken med den nya metoden men att 

de inte anser att nyttan är tillräcklig i jämförelse med den tid som lagts ned. Respondenterna 

nämner även de merkostnader som övergången har medfört i form av ökade 

administrationskostnader och kostnader för de nya system som krävs för att hantera 

övergången. Sådana kostnader bör även de tas med vid beräkningen. Det är av stor vikt att det 

sker noga övervägningar av vad företaget kan hantera rent ekonomiskt och administrativt 

samtidigt som de viktigaste kvalitativa egenskaperna, komponentavskrivningens syfte och den 

verkliga återspeglingen uppnås i största möjliga mån. Respondent 2 har nämnt att det 

antagligen handlar om större kostnader i början men att det sedan kommer att rulla på som 

tidigare utan att kräva alltför mycket resurser. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de kvalitativa kriterierna inte enbart är utformade just för 

komponentavskrivningens regler utan det är på dessa redovisningssystemet delvis bygger på 

för att försöka eliminera skillnader och tillföra en viss konsekvent användning. Kriterier 

såsom relevans och tillförlitlighet bör i princip alltid beaktas, vilket gör att särskilt stora 

skillnader i tillämpning och redovisning inte bör inträffa. Det är tänkt att redovisningen ska 

spegla verkligheten, oavsett redovisningsområde. Inom området för avskrivningar är det inte 

möjligt att komma med konkreta rekommendationer, då det föreligger olika omständigheter 

från fall till fall. Meningen med att lyfta fram vissa av de kvalitativa egenskaperna i analysen 
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har varit för att visa hur tankegången bör se ut. Kritiken som riktats mot ett principbaserat och 

tolkningsbart regelverk borde istället riktas mot de redovisare som ser det som en möjlighet 

att rättfärdiga resultatpåverkande och fördelaktiga handlingar. Genom att lägga fokus på de 

grundläggande egenskaperna såsom tillförlitlighet och relevans istället för att endast tänka på 

företagets intressen och resultat borde redovisningen bli mer verklighetstrogen och större 

skillnader bör därmed inte uppstå. 
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7. Slutsats 

I slutsatskapitlet presenteras de slutsatser vi kommit fram till, vilka avser besvara uppsatsens 

frågeställningar och syfte. Avslutningsvis redovisas förslag till vidare forskning samt uppsatsens 

eventuella bidrag till debatten. 

 

Syftet med uppsatsen var att skapa en bild av aktuella redovisningssituationer för att sedan 

ställa dem mot varandra och mot den normativa teorin. På så sätt har uppsatsen undersökt om 

de påståenden och konsekvenser för redovisningen som presenteras i problemdiskussionen 

har någon grund. Genom undersökningen har vi mer specifikt ämnat svara på vilka skillnader 

som kan uppstå i redovisningen på grund av komponentavskrivningsreglerna samt vilken 

redovisningsmässig betydelse dessa kan ha. 

o Simuleringarna har visat att tre olika företags totalkostnader för avskrivning och 

nedskrivning, med samma fastigheter som utgångspunkt, i slutet av en längre period 

kommer att summera till relativt lika belopp trots skilda nyttjandeperioder. 

 

o Trots samma totalsumma kommer det under perioden under enskilda år att föreligga 

skillnader, vilka har visat sig vara avgörande för resultatet i de företag som uppsatsen 

behandlat. Företagens övriga kostnader och intäkter är nämligen av den storlek att 

företaget emellanåt inte kommer att kunna bära upp avskrivningarna.  

 

o I och med att reglerna lämnar utrymme för viss valfrihet kan organisationer anpassa 

sin redovisning på ett sätt som både möter nyttan och användningen av informationen 

samt de resurser som finns tillgängliga för upprättandet av redovisningen. De 

kvalitativa kriterierna bör begränsa valfriheten och ge en någorlunda mer konsekvent 

tolkning och tillämpning inom branschen. Vi anser, genom att inte enbart fokusera på 

företagets intressen, att redovisningen bör förbättras genom att ta med egenskaperna i 

beräkningen. 

7.1. Förslag till vidare forskning 

I och med att undersökningen har visat att det kan uppstå avgörande skillnader i 

redovisningen skulle det vara intressant att, om några år, se hur tolkningen och tillämpningen 

har utvecklats. Kommer det att uppstå redovisningsmässiga skillnader i likhet med de som 

framkommit u uppsatsen. Har det skett en utveckling av praxis och föreligger det fortfarande 

ett starkt motstånd från fastighetsbolagen att upprätta komponentavskrivningen? 
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7.2. Uppsatsens bidrag 

Undersökningen har visat att en oklar redovisningsreglering som möjliggör skilda tolkningar, 

här rörande komponentavskrivningar, kan leda till stora skillnader i tillämpning och 

redovisning. Vi är emellertid medvetna om att resultatet inte går att applicera på vilket företag 

som helst i och med att det finns andra omständigheter och skillnader i bland annat 

redovisning och fastighetsinnehav som påverkar utfallet. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Frågor: 

- Hur redovisade ni innan K3 blev gällande? 

 

- Vad baserade ni avskrivningarna på innan? Följde ni branschpraxis/rekommendationer? I så 

fall vilka? 

 

- Har ni redan innan K3 blivit gällande tagit hänsyn till att det finns olika delar med olika 

nyttjandeperioder i en fastighet? 

 

- Vad anser du om komponentavskrivning? Svårt/tidkrävande/rimligt krav/bra? 

 

- Har ni hämtat ytterligare vägledning än den K3 ger? Vart tog ni råd ifrån? 

 

- Vilka komponenter har ni delat upp fastigheterna på, och vilka nyttjandeperioder används? 

Vad är värdet på de olika komponenterna? (här behövs siffror för att vi ska kunna ställa upp 

prognosen, gärna avskrivningsplaner eller liknande) 

 

- Kommer ni använda er av “typfastigheter”, dvs kommer ni göra beräkningar på en fastighet 

och sedan använda denna som underlag för liknande fastigheter? 

 

- Tror du att branschen kommer att utveckla mer specifikt hur komponentavskrivningar ska 

göras? dvs kommer det att ske en utveckling av praxis som motverkar osäkerheterna?...tankar 

inför framtiden! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. Material för tilldelning av nyttjandeperioder 

Källor till det insamlade materialet som legat till grund för fastställande av nyttjandeperioder  

o Årsredovisning från ett företag som delat upp sina fastigheter på komponenter (Dina 

Försäkring 2012, s. 23) 

 

o Nordlunds uppställning på vilka nyttjandeperioder en nyproducerad hyresbyggnads 

komponenter i princip bör ges (Nordlund 2004, s. 16-18).  

 

o Ytterligare en uppställning från Nordlund i en Rapport om avskrivningstider för 

byggnader (Nordlund 2010, s. 20) 

 

o SABO:s uppställda exempel på komponentredovisning (SABO 2014).  

 

o Årsredovisning från ett företag som redan år 2013 valde att börja tillämpa K3 och 

därmed komponentmetoden (Mölndals Bostäder 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3. Årliga kostnader 

År A Långa Korta År A Långa Korta 

1 15 508 793 8 220 505 18 857 133 46 15 381 812 14 878 476 15 351 400 

2 15 506 673 8 326 872 18 857 723 47 15 381 812 14 822 294 15 164 143 

3 15 506 673 8 728 353 18 586 313 48 15 381 812 14 492 534 15 506 122 

4 15 472 718 14 332 102 17 236 072 49 15 381 812 15 432 112 15 148 535 

5 15 553 868 9 884 955 17 814 961 50 15 381 812 27 857 439 15 562 208 

6 15 570 512 12 626 474 17 011 102 51 15 381 812 12 165 586 16 178 606 

7 15 620 993 13 350 376 16 596 490 52 15 381 812 13 603 026 16 178 607 

8 15 477 954 11 337 212 17 130 796 53 15 692 954 11 618 389 16 178 605 

9 15 511 428 11 523 972 16 789 503 54 15 692 954 12 648 308 16 311 759 

10 15 518 010 15 317 077 16 646 555 55 15 692 954 16 647 747 16 222 240 

11 15 646 356 9 824 337 16 607 326 56 15 692 954 10 376 216 16 158 835 

12 15 646 356 10 853 416 16 607 326 57 15 692 954 10 396 216 15 949 006 

13 15 649 176 9 827 370 16 697 858 58 15 692 954 10 396 216 15 949 007 

14 15 649 176 9 827 370 16 697 858 59 15 692 954 10 396 216 15 949 007 

15 15 649 176 13 007 231 16 312 209 60 15 692 954 20 631 655 15 899 813 

16 15 663 041 13 075 605 16 059 503 61 15 692 954 10 591 016 16 237 446 

17 15 663 041 10 157 221 16 059 503 62 15 692 954 10 447 455 16 237 446 

18 15 663 041 12 114 396 16 059 503 63 15 708 224 11 917 304 16 237 446 

19 15 639 757 13 220 741 160 59 503 64 15 708 224 26 231 643 16 237 446 

20 15 670 118 17 338 182 17 387 643 65 15 708 224 18 716 483 16 120 306 

21 15 640 587 9 998 474 16 808 070 66 15 730 224 17 499 477 15 934 837 

22 15 820 767 9 998 474 16 502 786 67 15 686 224 17 008 849 15 729 492 

23 15 820 767 11 468 323 16 277 402 68 15 708 224 14 307 977 15 934 837 

24 15 820 767 22 866 339 15 507 724 69 15 708 224 13 864 522 16 812 929 

25 15 783 907 29 033 239 16 348 217 70 15 708 224 26 281 879 15 934 837 

26 15 749 778 16 754 540 14 429 417 71 15 708 224 11 903 294 15 899 909 

27 15 749 778 14 898 599 14 242 160 72 15 708 224 12 090 666 16 232 892 

28 15 749 778 17 485 162 14 584 139 73 15 847 096 10 477 448 16 262 895 

29 15 749 778 13 835 936 14 226 552 74 15 846 592 10 477 448 16 086 117 

30 15 749 778 18 452 810 14 869 626 75 15 846 592 33 094 614 16 015 726 

31 15 753 131 11 757 378 14 266 704 76 15 846 592 15 414 212 14 435 999 

32 15 753 131 10 178 152 14 266 704 77 15 846 592 10 752 366 14 411 231 

33 15 753 131 10 178 152 14 266 704 78 15 846 592 12 682 670 14 411 232 

34 15 753 131 10 178 152 14 266 704 79 15 846 592 14 294 593 14 411 232 

35 15 753 131 29 726 476 14 361 203 80 15 846 592 26 897 371 14 411 232 

36 15 606 481 10 421 363 13 778 986 81 15 846 592 10 477 448 14 682 086 

37 15 606 481 10 144 384 13 778 986 82 15 846 592 10 477 488 14 682 087 

38 15 606 481 10 144 384 13 778 986 83 15 846 592 11 947 297 14 682 087 

39 15 606 481 10 144 384 13 494 208 84 15 846 592 23 430 958 14 682 087 

40 15 606 481 62 410 155 14 729 887 85 15 846 592 19 728 904 14 682 087 

41 15 381 812 10 343 500 16 173 981 86 15 846 592 15 368 191 14 533 947 

42 15 381 812 13 656 877 15 948 597 87 15 846 592 15 067 496 14 221 969 

43 15 381 812 13 429 041 16 173 981 88 15 846 592 17 797 759 14 563 948 

44 15 381 812 22 679 432 15 333 641 89 15 846 592 14 149 433 15 442 040 

45 15 381 812 15 458 363 16 049 043 90 15 846 592 41 248 356 14 232 207 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4. Resultaträkning (tkr) 

  2013 

 

2012 

Hyresintäkter + 119 635 117 713 

Fastighetskostnader - 74 290  69 839 

Driftnetto = 45 345 47 874 

    

Avskrivningar - 12 512 12 259 

Bruttoresultat = 32 833 35 615 

    

Central administration och marknadsföring  0 0 

Forsknings- och utvecklingskostnader  0 0 

Försäljning av fastigheter  0 0 

Nedskrivningar  0 0 

Övriga rörelseintäkter  0 0 

Övriga rörelsekostnader  0 0 

Rörelseresultat = 32 833 35 615 

    

Resultat från andelar i koncernföretag  0 0 

Resultat från andelar i intresseföretag  0 0 

Resultat från övriga värdepapper/fordringar som är AT  0 0 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter - 13 361 13 491 

Resultat efter finansiella poster = 19 472 22 125 

    

Extraordinära intäkter + 4 108 0 

Extraordinära kostnader  - 2 700 0 

Bokslutsdispositioner  0 0 

Resultat före skatt = 20 880 22 125 

    

Aktuell skatt   / / 

Uppskjuten skatt  / / 

Årets resultat  / / 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 5. Resultaträkning (tkr) för företag A enligt komponentmetoden 

  20xx 

 

Hyresintäkter + 119 635 

Fastighetskostnader - 74 290  

Driftnetto = 45 345 

   

Avskrivningar - 15 500 

Bruttoresultat = 29 845 

   

Central administration och marknadsföring  0 

Forsknings- och utvecklingskostnader  0 

Försäljning av fastigheter  0 

Nedskrivningar*  0 

Övriga rörelseintäkter  0 

Övriga rörelsekostnader  0 

Rörelseresultat = 29 845 

   

Resultat från andelar i koncernföretag  0 

Resultat från andelar i intresseföretag  0 

Resultat från övriga värdepapper/fordringar som är AT  0 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 

Räntekostnader och liknande resultatposter - 13 361 

Resultat efter finansiella poster = 16 484 

   

Extraordinära intäkter + 4 108 

Extraordinära kostnader  - 2 700 

Bokslutsdispositioner  0 

Resultat före skatt = 17 892 

   

Aktuell skatt   / 

Uppskjuten skatt  / 

Årets resultat  / 

 

 

 

 

 

 

 

* Nedskrivningar har i simuleringarna räknats ihop med avskrivningarna och därför ligger de samlade under 

posten Avskrivningar. 



 
 

Bilaga 6. Resultaträkning (tkr) för företag L enligt komponentmetoden 

  20xx 

(-35 %) 

20xx 

(+85 %) 

20xx 

(+110 %) 

20xx 

(+160 %) 

20xx 

(+300 %) 

Hyresintäkter + 119 635 119 635 119 635 119 35 119 635 
Fastighetskostnader - 74 290  74 290  74 290  74 290  74 290  

Driftnetto = 45 345 45 345 45 345 45 345 45 345 
       

Avskrivningar - 10 000 29 000 33 000 41 000 62 000 

Bruttoresultat = 45 345 16 345 12 345 4 345 - 16 655 

       

Central administration och 

marknadsföring 

 0 0 0 0 0 

Forsknings- och 

utvecklingskostnader 

 0 0 0 0 0 

Försäljning av fastigheter  0 0 0 0 0 

Nedskrivningar*  0 0 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter  0 0 0 0 0 

Övriga rörelsekostnader  0 0 0 0 0 

Rörelseresultat = 45 345 16 345 12 345 4 345 - 16 655 

       

Resultat från andelar i 

koncernföretag 

 0 0 0 0 0 

Resultat från andelar i 

intresseföretag 

 0 0 0 0 0 

Resultat från övriga 

värdepapper/fordringar som 

är AT 

 0 0 0 0 0 

Övriga ränteintäkter och 

liknande resultatposter 

 0 0 0 0 0 

Räntekostnader och 

liknande resultatposter 

- 13 361 13 361 13 361 13 361 13 361 

Resultat efter finansiella 

poster 

= 31 984 2 984 - 1 016 - 9 016 - 30 016 

       

Extraordinära intäkter + 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108 

Extraordinära kostnader  - 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 

Bokslutsdispositioner  0 0 0 0 0 

Resultat före skatt = 33 392 4 392 392 - 7 608 - 28 608 

       

Aktuell skatt   / / / / / 

Uppskjuten skatt  / / / / / 

Årets resultat  / / / / / 
 

De olika varianterna visar i siffror exempel på vad de olika topparna och dalarna i figur 13 motsvarar.   

 

* Nedskrivningar har i simuleringarna räknats ihop med avskrivningarna och därför ligger de samlade under 

posten Avskrivningar. 



 
 

 

Bilaga 7. Avskrivningsplan

Avskrivningtider per komponent:

TAK, plåt 35 FÖNSTER & DÖRRAR 40

TAK, tegel 40 HISS 20

TAK, papp 25 INRE YTSKIKT 12

FASAD, trä/plåt 40 KÖK & BAD 20

FASAD, tegel 50 TVÄTTSTUGA 20

FASAD, puts 20 INSTALLATION 30

STAMMAR 50 STOMME 90

Beräknad tot. Ber. återstående Andel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Papp 25 20 10% 1 853 530          -71 997 413 588 -            1 439 942          

FASAD Puts 20 20 20% 3 707 059          -180 183 103 397 -            3 903 662          

STAMMAR Plast 50 40 10% 1 853 530          -36 860 379 122 -            1 474 408          

FÖNSTER Trä/aluminium 40 25 5% 926 765             -23 284 344 656 -            582 108             

HISS Nej 20 0% -                      -                      -                      

INRE YTSKIKT 12 5 5% 926 765             -81 956 516 985 -            409 780             

KÖK & BAD 20 15 5% 926 765             -45 700 241 259 -            685 505             

TVÄTTSTUGA 20 0% -                      -                      -                      

INSTALLATION 30 30 5% 926 765             -30 892 -                      926 765             

STOMME 90 70 40% 7 414 118          -85 237 1 447 557 -         5 966 562          

Summa: 100% 18 535 296        -556 110 3 446 564 -         15 088 732        

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Papp 25 1 10% 2 853 287          117 294,0 -      2 735 993 -         117 294             

FASAD Tegel 50 40 20% 5 706 575          115 304,0 -      1 094 397 -         4 612 178          

STAMMAR Plast 50 10 10% 2 853 287          52 769,0 -        2 325 594 -         527 693             

FÖNSTER Trä/aluminium 40 30 5% 1 426 644          33 875,0 -        410 399 -            1 016 245          

HISS Nej 20 0 0% -                      -                  -                      -                      

INRE YTSKIKT 12 6 5% 1 426 644          123 774,0 -      683 998 -            742 645             

KÖK & BAD 20 7 5% 1 426 644          67 007,0 -        957 598 -            469 046             

TVÄTTSTUGA 20 5 5% 1 426 644          66 449,0 -        1 094 397 -         332 247             

INSTALLATION 30 25 5% 1 426 644          46 122,0 -        273 599 -            1 153 044          

STOMME 90 53 35% 9 986 506          110 991,0 -      4 103 990 -         5 882 516          

Summa: 100% 28 532 874        733 586,0 -      13 679 965 -       14 852 909        

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Tegel 40 25 10% 8 564 597          328 992 -         339 800 -            8 224 797          

FASAD Tegel 50 35 20% 17 129 194        489 406 -         -                      17 129 194        

STOMMAR Järn 50 25 10% 8 564 597          165 888 -         4 417 396 -         4 147 201          

FÖNSTER Trä 40 25 5% 4 282 299          103 332          1 698 998 -         2 583 300          

HISS Ja 20 10 5% 4 282 299          224 350 -         2 038 798 -         2 243 501          

INRE YTSKIKT 12 7 5% 4 282 299          320 500 -         2 038 798 -         2 243 501          

KÖK & BAD 20 4 5% 4 282 299          221 075 -         3 397 997 -         884 302             

TVÄTTSTUGA 20 8 5% 4 282 299          195 488 -         2 718 397 -         1 563 901          

INSTALLATION 30 19 5% 4 282 299          135 963 -         1 698 998 -         2 583 300          

STOMME 90 70 30% 25 693 791        143 757 -         15 630 785 -       10 063 006        

Summa: 100% 85 645 971        2 328 751 -      33 979 967 -       51 666 004        

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Tegel 40 40 10% 2 769 831          69 246 -           -                      2 769 831          

FASAD Tegel 50 40 20% 5 539 661          138 492 -         -                      5 539 661          

STAMMAR Järn 50 50 10% 2 769 831          55 397 -           2 769 831          

FÖNSTER Trä/aluminium 40 20 5% 1 384 915          30 047 -           783 984 -            600 932             

HISS Nej 20 0% -                      -                  -                      -                      

INRE YTSKIKT 12 12 5% 1 384 915          115 410 -         1 384 915          

KÖK & BAD 20 20 5% 1 384 915          69 246 -           1 384 915          

TVÄTTSTUGA 20 5 5% 1 384 915          57 468 -           1 097 577 -         287 338             

INSTALLATION 30 30 5% 1 384 915          46 164 -           1 384 915          

STOMME 90 50 35% 9 694 407          96 674 -           4 860 698 -         4 833 709          

Summa: 100% 27 698 306        678 141 -         6 742 259 -         20 956 047        

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Tegel 40 30 10% 5 879 418          146 045 -         1 498 056 -         4 381 362          

FASAD Trä 40 35 20% 11 758 836        293 165 -         1 498 056 -         10 260 780        

STAMMAR Gjutgärn 50 15 10% 5 879 418          112 324 -         4 194 557 -         1 684 861          

FÖNSTER Trä 40 15 5% 2 939 709          76 136 -           1 797 667 -         1 142 042          

HISS Nej 20 0 0% -                      -                  -                      -                      

INRE YTSKIKT 12 6 5% 2 939 709          240 276 -         1 498 056 -         1 441 653          

KÖK & BAD 20 3 5% 2 939 709          180 940 -         2 396 889 -         542 820             

TVÄTTSTUGA 20 20 5% 2 939 709          132 005 -         299 611 -            2 640 098          

INSTALLATION 30 12 5% 2 939 709          95 170 -           1 797 667 -         1 142 042          

STOMME 90 50 35% 20 577 963        111 948 -         14 980 559 -       5 597 404          

Summa: 100% 58 794 179        1 388 009 -      29 961 118 -       28 833 061        

Fastighetsbeteckning: A1

Fastighetsbeteckning: A2

Fastighetsbeteckning: A3

Fastighetsbeteckning: A4

Fastighetsbeteckning: A5



 
 

 

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Papp/plåt 35 10 10% 4 949 793 -126 963 -3 680 163 1 269 630

FASAD Tegel 40 40 20% 9 899 586 -237 805 -387 386 9 512 201

STAMMAR Järn 50 20 10% 4 949 793 -92 535 -3 099 085 1 850 708

FÖNSTER Trä 40 20 5% 2 474 897 -55 952 -1 355 850 1 119 047

HISS Ja 20 10 5% 2 474 897 -111 904 -1 355 850 1 119 047

INRE YTSKIKT 12 7 5% 2 474 897 -215 204 -968 464 1 506 433

KÖK & BAD 20 7 5% 2 474 897 -132 193 -1 549 542 925 354

TVÄTTSTUGA 20 7 5% 2 474 897 -132 193 -1 549 542 925 354

INSTALLATION 30 10 5% 2 474 897 -15 058 -2 324 314 150 583

STOMME 90 71 30% 14 849 380 -165 497 -3 099 085 11 750 295

Summa: 100% 49 497 932 -1 285 307 -19 369 280 30 128 652

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Papp 25 25 10% 15 966 474 -609 927 -718 298 15 248 176

FASAD Tegel 50 40 20% 31 932 948 -798 323 0 31 932 948

STAMMAR Järn 50 20 10% 15 966 474 -295 515 -10 056 173 5 910 302

FÖNSTER Trä/aliminium 40 20 5% 7 983 237 -183 672 -4 309 788 3 673 449

HISS Ja 20 15 5% 7 983 237 -388 556 -2 154 894 5 828 343

INRE YTSKIKT 12 4 10% 15 966 474 -1 298 000 -10 774 471 5 192 003

KÖK & BAD 20 4 10% 15 966 474 -759 277 -12 929 365 3 037 109

TVÄTTSTUGA 20 6 5% 7 983 237 -372 808 -5 746 384 2 236 853

INSTALLATION 30 10 5% 7 983 237 -223 685 -5 746 384 2 236 853

STOMME 90 50 20% 31 932 948 -250 778 -13 394 047 12 538 901

Summa: 100% 159 664 742 -5 180 544 -71 829 805 87 834 937

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Tegel 40 40 10% 5 192 100 -124 563 -209 549 4 982 551

FASAD Tegel 50 40 20% 10 384 200 -259 605 0 10 384 200

STAMMAR Järn 50 30 10% 5 192 100 -103 220 -2 095 494 3 096 606

FÖNSTER Trä 40 25 5% 2 596 050 -61 932 -1 047 747 1 548 303

HISS Nej 20

INRE YTSKIKT 12 7 5% 2 596 050 -221 186 -1 047 747 1 548 303

KÖK & BAD 20 7 5% 2 596 050 -131 379 -1 676 395 919 655

TVÄTTSTUGA 20 8 5% 2 596 050 -114 956 -1 676 395 919 655

INSTALLATION 30 10 5% 2 596 050 -91 965 -1 676 395 919 655

STOMME 90 50 35% 18 172 350 -132 942 -11 525 218 6 647 132

Summa: 100% 51 921 000 -1 241 751 -20 954 942 30 966 058

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Papp 25 25 10% 895 642 -34 086 -43 477 852 165

FASAD Tegel/trä 50 40 20% 1 791 284 -43 695 -43 477 1 747 807

STAMMAR Järn 50 10 10% 895 642 -15 652 -739 115 156 527

FÖNSTER Trä/aluminium 40 20 5% 447 821 -11 521 -217 387 230 434

HISS Nej 20

INRE YTSKIKT 12 5 5% 447 821 -37 391 -260 864 186 957

KÖK & BAD 20 5 5% 447 821 -20 000 -347 819 100 002

TVÄTTSTUGA 20 5 5% 447 821 -20 000 -347 819 100 002

INSTALLATION 30 1 5% 447 821 -13 047 -434 774 13 047

STOMME 90 50 35% 3 134 748 -24 434 -1 913 005 1 221 743

Summa: 100% 8 956 422 -219 830 -4 347 738 4 608 684

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Tegel 40 35 10% 6 794 147          -165 196 -1 012 272 5 781 875

FASAD Tegel/trä 50 40 20% 13 588 293        -263 786 -3 036 815 10 551 478

STAMMAR Järn 50 35 10% 6 794 147          -136 274 -2 024 544 4 769 603

FÖNSTER Trä/Aluminium 40 35 5% 3 397 073          -89 828 -253 068 3 144 005

HISS Nej 20

INRE YTSKIKT 12 6 10% 6 794 147          -541 865 -3 542 951 3 251 196

KÖK & BAD 20 9 10% 6 794 147          -333 125 -3 796 019 2 998 128

TVÄTTSTUGA 20 4 5% 3 397 073          -153 331 -2 783 747 613 326

INSTALLATION 30 10 5% 3 397 073          -111946 -2 227 611 1 119 462

STOMME 90 60 25% 16 985 367        -173 426 -6 579 766 10 405 600

Summa: 100% 67 941 467 -1 968 782 -25 306 794 42 634 673

Fastighetsbeteckning: A7

Fastighetsbeteckning: A8

Fastighetsbeteckning: A9

Fastighetsbeteckning: A10

Fastighetsbeteckning: A6



 
 

 

Avskrivningtider per komponent:

TAK, plåt 75 FÖNSTER & DÖRRAR 50

TAK, tegel 80 HISS 30

TAK, papp 65 INRE YTSKIKT 12

FASAD, trä/plåt 70 KÖK & BAD 40

FASAD, tegel 80 TVÄTTSTUGA 50

FASAD, puts 60 INSTALLATION 55

STAMMAR 50 STOMME 100

Beräknad tot. Ber. återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Papp 65 60 10% 1 853 530              -23 999 413 588 -          1 439 942           

FASAD Puts 60 60 20% 3 707 059              -65 061 103 397 -          3 903 662           

STAMMAR Plast 50 40 10% 1 853 530              -36 860 379 122 -          1 474 408           

FÖNSTER Trä/aluminium 50 35 5% 926 765                 -16 632 344 656 -          582 108              

HISS Nej 30 0% -                          -                   -                       

INRE YTSKIKT 12 4 5% 926 765                 -102 445 516 985 -          409 780              

KÖK & BAD 40 35 5% 926 765                 -19 586 241 259 -          685 505              

TVÄTTSTUGA 50 0% -                          -                   -                       

INSTALLATION 55 55 5% 926 765                 -16 850 -                   926 765              

STOMME 100 80 40% 7 414 118              74 582 1 447 557 -       5 966 562           

Summa: 100% 18 535 296            -206 851 3 446 564 -       15 088 732         

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Papp 65 41 10% 2 853 287              2 860,8 -          2 735 993 -       117 294              

FASAD Tegel 80 70 20% 5 706 575              65 888 -           1 094 397 -       4 612 178           

STAMMAR Plast 50 10 10% 2 853 287              52 769 -           2 325 594 -       527 693              

FÖNSTER Trä/aluminium 50 40 5% 1 426 644              25 406 -           410 399 -          1 016 245           

HISS Nej 30 0 0% -                          -                   -                       

INRE YTSKIKT 12 6 5% 1 426 644              123 774 -         683 998 -          742 645              

KÖK & BAD 40 27 5% 1 426 644              17 372 -           957 598 -          469 046              

TVÄTTSTUGA 50 35 5% 1 426 644              9 493 -             1 094 397 -       332 247              

INSTALLATION 55 50 5% 1 426 644              23 061 -           273 599 -          1 153 044           

STOMME 100 63 35% 9 986 506              93 373 -           4 103 990 -       5 882 516           

Summa: 100% 28 532 874            413 998 -         13 679 965 -     14 852 909         

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Tegel 80 65 10% 8 564 597              -126 535 339 800 -          8 224 797           

FASAD Tegel 80 65 20% 17 129 194            -263 526 -                   17 129 194         

STAMMAR Järn 50 25 10% 8 564 597              -165 888 4 417 396 -       4 147 201           

FÖNSTER Trä 50 35 5% 4 282 299              -73 809 1 698 998 -       2 583 300           

HISS Ja 30 20 5% 4 282 299              -112 175 2 038 798 -       2 243 501           

INRE YTSKIKT 12 7 5% 4 282 299              -320 500 2 038 798 -       2 243 501           

KÖK & BAD 40 24 5% 4 282 299              -36 846 3 397 997 -       884 302              

TVÄTTSTUGA 50 38 5% 4 282 299              -41 155 2 718 397 -       1 563 901           

INSTALLATION 55 44 5% 4 282 299              -58 711 1 698 998 -       2 583 300           

STOMME 100 80 30% 25 693 791            -125 788 15 630 785 -     10 063 006         

Summa: 100% 85 645 971            -1 324 933 33 979 967 -     51 666 004         

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Tegel 80 80 10% 2 769 831              34 623 -           2 769 831           

FASAD Tegel 80 70 20% 5 539 661              79 138 -           -                   5 539 661           

STAMMAR Järn 50 50 10% 2 769 831              55 397 -           2 769 831           

FÖNSTER Trä/aluminium 50 30 5% 1 384 915              20 031 -           783 984 -          600 932              

HISS Nej 30 0% -                          -                   -                       

INRE YTSKIKT 12 12 5% 1 384 915              115 410 -         1 384 915           

KÖK & BAD 40 40 5% 1 384 915              34 623 -           1 384 915           

TVÄTTSTUGA 50 35 5% 1 384 915              8 210 -             1 097 577 -       287 338              

INSTALLATION 55 55 5% 1 384 915              25 180 -           1 384 915           

STOMME 100 60 35% 9 694 407              80 562 -           4 860 698 -       4 833 709           

Summa: 100% 27 698 306            453 173 -         6 742 259 -       20 956 047         

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Tegel 80 70 10% 5 879 418              62 591 -           1 498 056 -       4 381 362           

FASAD Trä 70 65 20% 11 758 836            157 858 -         1 498 056 -       10 260 780         

STAMMAR Gjutgärn 50 15 10% 5 879 418              112 324 -         4 194 557 -       1 684 861           

FÖNSTER Trä 50 25 5% 2 939 709              45 682 -           1 797 667 -       1 142 042           

HISS Nej 30 0 0% -                          -                   -                       

INRE YTSKIKT 12 6 5% 2 939 709              240 276 -         1 498 056 -       1 441 653           

KÖK & BAD 40 23 5% 2 939 709              23 601 -           2 396 889 -       542 820              

TVÄTTSTUGA 50 50 5% 2 939 709              52 802 -           299 611 -          2 640 098           

INSTALLATION 55 37 5% 2 939 709              30 866 -           1 797 667 -       1 142 042           

STOMME 100 60 35% 20 577 963            93 290 -           14 980 559 -     5 597 404           

Summa: 100% 58 794 179            819 289 -         29 961 118 -     28 833 061         

Fastighetsbeteckning: L1

Fastighetsbeteckning: L2

Fastighetsbeteckning: L3

Fastighetsbeteckning: L4

Fastighetsbeteckning: L5



 
 

 

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Papp/plåt 65 40 10% 4 949 793 -31 741 -3 680 163 1 269 630

FASAD Tegel 80 80 20% 9 899 586 -118 903 -387 386 9 512 201

STAMMAR Järn 50 20 10% 4 949 793 -92 535 -3 099 085 1 850 708

FÖNSTER Trä 50 30 5% 2 474 897 -37 302 -1 355 850 1 119 047

HISS Ja 30 20 5% 2 474 897 -55 952 -1 355 850 1 119 047

INRE YTSKIKT 12 7 5% 2 474 897 -215 205 -968 464 1 506 433

KÖK & BAD 40 27 5% 2 474 897 -34 272 -1 549 542 925 354

TVÄTTSTUGA 50 37 5% 2 474 897 -25 010 -1 549 542 925 354

INSTALLATION 55 35 5% 2 474 897 -4 302 -2 324 314 150 583

STOMME 100 81 30% 14 849 380 -145 065 -3 099 085 11 750 295

Summa: 100% 49 497 932 -760 287 -19 369 280 30 128 652

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Papp 65 65 10% 15 966 474 -234 587 -718 298 15 248 176

FASAD Tegel 80 70 20% 31 932 948 -456 185 0 31 932 948

STAMMAR Järn 50 20 10% 15 966 474 -295 515 -10 056 173 5 910 302

FÖNSTER Trä/aliminium 50 30 5% 7 983 237 -122 448 -4 309 788 3 673 449

HISS Ja 30 25 5% 7 983 237 -233 134 -2 154 894 5 828 343

INRE YTSKIKT 12 4 10% 15 966 474 -1 298 001 -10 774 471 5 192 003

KÖK & BAD 40 24 10% 15 966 474 -126 546 -12 929 365 3 037 109

TVÄTTSTUGA 50 34 5% 7 983 237 -65 790 -5 746 384 2 236 853

INSTALLATION 55 35 5% 7 983 237 -63 910 -5 746 384 2 236 853

STOMME 100 60 20% 31 932 948 -208 982 -13 394 047 12 538 901

Summa: 100% 159 664 742 -3 105 098 -71 829 805 87 834 937

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Tegel 80 80 10% 5 192 100 -62 282 -209 549 4 982 551

FASAD Tegel 80 70 20% 10 384 200 -148 346 0 10 384 200

STAMMAR Järn 50 30 10% 5 192 100 -103 220 -2 095 494 3 096 606

FÖNSTER Trä 50 35 5% 2 596 050 -44 237 -1 047 747 1 548 303

HISS Nej 30

INRE YTSKIKT 12 7 5% 2 596 050 -221 186 -1 047 747 1 548 303

KÖK & BAD 40 27 5% 2 596 050 -34 061 -1 676 395 919 655

TVÄTTSTUGA 50 37 5% 2 596 050 -24 856 -1 676 395 919 655

INSTALLATION 55 35 5% 2 596 050 -26 276 -1 676 395 919 655

STOMME 100 60 35% 18 172 350 -110 786 -11 525 218 6 647 132

Summa: 100% 51 921 000 -775 249 -20 954 942 30 966 058

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Papp 65 65 10% 895 642 -13 110 -43 477 852 165

FASAD Tegel/trä 80 70 20% 1 791 284 -24 969 -43 477 1 747 807

STAMMAR Järn 50 10 10% 895 642 -15 653 -739 115 156 527

FÖNSTER Trä/aluminium 50 20 5% 447 821 -11 522 -217 387 230 434

HISS Nej 30

INRE YTSKIKT 12 5 5% 447 821 -37 391 -260 864 186 957

KÖK & BAD 40 25 5% 447 821 -4 000 -347 819 100 002

TVÄTTSTUGA 50 35 5% 447 821 -2 857 -347 819 100 002

INSTALLATION 55 26 5% 447 821 -502 -434 774 13 047

STOMME 100 60 35% 3 134 748 -20 362 -1 913 005 1 221 743

Summa: 100% 8 956 422 -130 366 -4 347 738 4 608 684

Beräknad tot. Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Tegel 80 75 10% 6 794 147              -77 092 -1 012 272 5 781 875

FASAD Tegel/trä 80 70 20% 13 588 293            -150 735 -3 036 815 10 551 478

STAMMAR Järn 50 35 10% 6 794 147              -136 274 -2 024 544 4 769 603

FÖNSTER Trä/Aluminium 50 45 5% 3 397 073              -69 867 -253 068 3 144 005

HISS Nej 30

INRE YTSKIKT 12 6 10% 6 794 147              -541 866 -3 542 951 3 251 196

KÖK & BAD 40 29 10% 6 794 147              -103 384 -3 796 019 2 998 128

TVÄTTSTUGA 50 34 5% 3 397 073              -18 039 -2 783 747 613 326

INSTALLATION 55 35 5% 3 397 073              -31 985 -2 227 611 1 119 462

STOMME 100 70 25% 16 985 367            -148 651 -6 579 766 10 405 600

Summa: 100% 67 941 467 -1 277 893 -25 306 794 42 634 673

Fastighetsbeteckning: L7

Fastighetsbeteckning: L8

Fastighetsbeteckning: L9

Fastighetsbeteckning: L10

Fastighetsbeteckning: L6



 
 

Avskrivningtider per komponent:

TAK, plåt 30 FÖNSTER & DÖRRAR 29

TAK, tegel 35 HISS 15

TAK, papp 25 INRE YTSKIKT 12

FASAD, trä/plåt 35 KÖK & BAD 19

FASAD, tegel 45 TVÄTTSTUGA 20

FASAD, puts 30 INSTALLATION 30

STAMMAR 45 STOMME 75

Beräknad tot.Ber. återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Papp 25 20 10% 1 853 530           -71 997 413 588 -          1 439 942               

FASAD Puts 30 30 20% 3 707 059           -130 122 103 397 -          3 903 662               

STAMMAR Plast 45 35 10% 1 853 530           -42 126 379 122 -          1 474 408               

FÖNSTER Trä/aluminium 29 14 5% 926 765              -41 579 344 656 -          582 108                  

HISS Nej 15 0% -                       -                    -                           

INRE YTSKIKT 12 5 5% 926 765              -81 956 516 985 -          409 780                  

KÖK & BAD 19 14 5% 926 765              -48 965 241 259 -          685 505                  

TVÄTTSTUGA 20 0% -                       -                    -                           

INSTALLATION 30 30 5% 926 765              -30 892 -                    926 765                  

STOMME 75 55 40% 7 414 118           -108 483 1 447 557 -       5 966 562               

Summa: 100% 18 535 296         -556 120 3 446 564 -       15 088 732             

Beräknad tot.Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Papp 25 1 10% 2 853 287           117 294,0 -      2 735 993 -       117 294                  

FASAD Tegel 35 25 20% 5 706 575           184 487,1 -      1 094 397 -       4 612 178               

STAMMAR Plast 45 5 10% 2 853 287           105 538,6 -      2 325 594 -       527 693                  

FÖNSTER Trä/aluminium 29 19 5% 1 426 644           53 486,6 -        410 399 -          1 016 245               

HISS Nej 15 0 0% -                       -                    -                           

INRE YTSKIKT 12 6 5% 1 426 644           123 774,2 -      683 998 -          742 645                  

KÖK & BAD 19 6 5% 1 426 644           78 174,3 -        957 598 -          469 046                  

TVÄTTSTUGA 20 5 5% 1 426 644           66 449,4 -        1 094 397 -       332 247                  

INSTALLATION 30 25 5% 1 426 644           46 121,8 -        273 599 -          1 153 044               

STOMME 75 38 35% 9 986 506           154 803,1 -      4 103 990 -       5 882 516               

Summa: 100% 28 532 874         930 129,0 -      13 679 965 -     14 852 909             

Beräknad tot.Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Tegel 35 15 10% 8 564 597           548 320 -         339 800 -          8 224 797               

FASAD Tegel 45 30 20% 17 129 194         570 973 -         -                    17 129 194             

STAMMAR Järn 45 20 10% 8 564 597           207 360 -         4 417 396 -       4 147 201               

FÖNSTER Trä 29 14 5% 4 282 299           184 521 -         1 698 998 -       2 583 300               

HISS Ja 15 5 5% 4 282 299           448 700 -         2 038 798 -       2 243 501               

INRE YTSKIKT 12 7 5% 4 282 299           320 500 -         2 038 798 -       2 243 501               

KÖK & BAD 19 3 5% 4 282 299           294 767 -         3 397 997 -       884 302                  

TVÄTTSTUGA 20 8 5% 4 282 299           195 488 -         2 718 397 -       1 563 901               

INSTALLATION 30 19 5% 4 282 299           135 963 -         1 698 998 -       2 583 300               

STOMME 75 55 30% 25 693 791         182 964 -         15 630 785 -     10 063 006             

Summa: 100% 85 645 971         3 089 557 -      33 979 967 -     51 666 004             

Beräknad tot.Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Tegel 35 35 10% 2 769 831           79 138 -           2 769 831               

FASAD Tegel 45 35 20% 5 539 661           158 276 -         -                    5 539 661               

STAMMAR Järn 45 45 10% 2 769 831           61 552 -           2 769 831               

FÖNSTER Trä/aluminium 29 9 5% 1 384 915           66 770 -           783 984 -          600 932                  

HISS Nej 15 0% -                       -                    -                           

INRE YTSKIKT 12 12 5% 1 384 915           115 410 -         1 384 915               

KÖK & BAD 19 19 5% 1 384 915           72 890 -           1 384 915               

TVÄTTSTUGA 20 5 5% 1 384 915           57 468 -           1 097 577 -       287 338                  

INSTALLATION 30 30 5% 1 384 915           46 164 -           1 384 915               

STOMME 75 35 35% 9 694 407           138 106 -         4 860 698 -       4 833 709               

Summa: 100% 27 698 306         795 773 -         6 742 259 -       20 956 047             

Beräknad tot.Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Tegel 35 25 10% 5 879 418           175 254 -         1 498 056 -       4 381 362               

FASAD Trä 35 30 20% 11 758 836         342 026 -         1 498 056 -       10 260 780             

STAMMAR Gjutgärn 45 10 10% 5 879 418           168 486 -         4 194 557 -       1 684 861               

FÖNSTER Trä 29 4 5% 2 939 709           285 511 -         1 797 667 -       1 142 042               

HISS Nej 15 0 0% -                       -                    -                           

INRE YTSKIKT 12 6 5% 2 939 709           240 276 -         1 498 056 -       1 441 653               

KÖK & BAD 19 2 5% 2 939 709           271 410 -         2 396 889 -       542 820                  

TVÄTTSTUGA 20 20 5% 2 939 709           132 005 -         299 611 -          2 640 098               

INSTALLATION 30 12 5% 2 939 709           95 170 -           1 797 667 -       1 142 042               

STOMME 75 35 35% 20 577 963         159 926 -         14 980 559 -     5 597 404               

Summa: 100% 58 794 179         1 870 063 -      29 961 118 -     28 833 061             

Fastighetsbeteckning: K1

Fastighetsbeteckning: K2

Fastighetsbeteckning: K3

Fastighetsbeteckning: K4

Fastighetsbeteckning: K5



 
 

 

Beräknad tot.Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Papp/plåt 28 3 10% 4 949 793 -423 210 -3 680 163 1 269 630

FASAD Tegel 35 35 20% 9 899 586 -271 777 -387 386 9 512 201

STAMMAR Järn 45 15 10% 4 949 793 -123 381 -3 099 085 1 850 708

FÖNSTER Trä 29 24 5% 2 474 897 -46 627 -1 355 850 1 119 047

HISS Ja 15 5 5% 2 474 897 -223 809 -1 355 850 1 119 047

INRE YTSKIKT 12 7 5% 2 474 897 -215 205 -968 464 1 506 433

KÖK & BAD 19 6 5% 2 474 897 -154 226 -1 549 542 925 354

TVÄTTSTUGA 20 7 5% 2 474 897 -132 193 -1 549 542 925 354

INSTALLATION 30 10 5% 2 474 897 -15 058 -2 324 314 150 583

STOMME 75 56 30% 14 849 380 -209 827 -3 099 085 11 750 295

Summa: 100% 49 497 932 -1 815 313 -19 369 280 30 128 652

Beräknad tot.Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Papp 25 25 10% 15 966 474 -609 927 -718 298 15 248 176

FASAD Tegel 35 25 20% 31 932 948 -1 277 318 0 31 932 948

STAMMAR Järn 45 15 10% 15 966 474 -394 020 -10 056 173 5 910 302

FÖNSTER Trä/aliminium 29 9 5% 7 983 237 -408 161 -4 309 788 3 673 449

HISS Ja 15 10 5% 7 983 237 -582 834 -2 154 894 5 828 343

INRE YTSKIKT 12 4 10% 15 966 474 -1 298 001 -10 774 471 5 192 003

KÖK & BAD 19 3 10% 15 966 474 -1 012 370 -12 929 365 3 037 109

TVÄTTSTUGA 20 6 5% 7 983 237 -372 809 -5 746 384 2 236 853

INSTALLATION 30 10 5% 7 983 237 -223 685 -5 746 384 2 236 853

STOMME 75 35 20% 31 932 948 -358 254 -13 394 047 12 538 901

Summa: 100% 159 664 742 -6 537 379 -71 829 805 87 834 937

Beräknad tot.Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Tegel 35 35 10% 5 192 100 -142 359 -209 549 4 982 551

FASAD Tegel 35 25 20% 10 384 200 -415 368 0 10 384 200

STAMMAR Järn 45 25 10% 5 192 100 -123 864 -2 095 494 3 096 606

FÖNSTER Trä 29 14 5% 2 596 050 -110 593 -1 047 747 1 548 303

HISS Nej 15

INRE YTSKIKT 12 7 5% 2 596 050 -221 186 -1 047 747 1 548 303

KÖK & BAD 19 6 5% 2 596 050 -153 276 -1 676 395 919 655

TVÄTTSTUGA 20 8 5% 2 596 050 -114 957 -1 676 395 919 655

INSTALLATION 30 10 5% 2 596 050 -91 966 -1 676 395 919 655

STOMME 75 35 35% 18 172 350 -189 918 -11 525 218 6 647 132

Summa: 100% 51 921 000 -1 563 486 -20 954 942 30 966 058

Beräknad tot.Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Papp 25 25 10% 895 642 -34 087 -43 477 852 165

FASAD Tegel/trä 45 35 20% 1 791 284 -49 937 -43 477 1 747 807

STAMMAR Järn 45 35 10% 895 642 -4 472 -739 115 156 527

FÖNSTER Trä/aluminium 29 9 5% 447 821 -25 604 -217 387 230 434

HISS Nej 15

INRE YTSKIKT 12 5 5% 447 821 -37 391 -260 864 186 957

KÖK & BAD 19 4 5% 447 821 -25 001 -347 819 100 002

TVÄTTSTUGA 20 5 5% 447 821 -20 000 -347 819 100 002

INSTALLATION 30 1 5% 447 821 -13 047 -434 774 13 047

STOMME 75 35 35% 3 134 748 -34 907 -1 913 005 1 221 743

Summa: 100% 8 956 422 -244 446 -4 347 738 4 608 684

Beräknad tot.Beräknad återståendeAndel av Bokfört Årlig avskrivning Avskrivning Restvärde

Komponent Typ livslängd livslängd värde 2012-12-31 enligt K3 fördelad

TAK Tegel 35 30 10% 6 794 147           -192 729 -1 012 272 5 781 875

FASAD Tegel/trä 45 35 20% 13 588 293         -301 471 -3 036 815 10 551 478

STAMMAR Järn 45 5 10% 6 794 147           -953 921 -2 024 544 4 769 603

FÖNSTER Trä/Aluminium 29 24 5% 3 397 073           -131 000 -253 068 3 144 005

HISS Nej 15

INRE YTSKIKT 15 9 10% 6 794 147           -361 244 -3 542 951 3 251 196

KÖK & BAD 19 8 10% 6 794 147           -374 766 -3 796 019 2 998 128

TVÄTTSTUGA 20 4 5% 3 397 073           -153 332 -2 783 747 613 326

INSTALLATION 30 10 5% 3 397 073           -111 946 -2 227 611 1 119 462

STOMME 75 45 25% 16 985 367         -231 236 -6 579 766 10 405 600

Summa: 100% 67 941 467 -2 811 644 -25 306 794 42 634 673

Fastighetsbeteckning: K7

Fastighetsbeteckning: K8

Fastighetsbeteckning: K9

Fastighetsbeteckning: K10

Fastighetsbeteckning: K6


