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Abstract  

The following essay looks into the new depreciation method, “component depreciation”, 

which has received significant attention in the recent past, due to the development of the 

regulatory framework, “K-regelverket”. The component depreciation method will be required 

for companies which choose to report their financial statement according to K3. This could 

mean a major change for real estate, in particular housing associations, because of the shift 

from current practices to a whole new approach. At present, a composite method is used for 

the depreciation of an entire building, which means that all the assets comprising a building 

are depreciated as a whole rather than individually (as known as the component method). A 

transition to component depreciation has perceived to be a major challenge for many housing 

associations, as the decision whether or not to report according to K3 has to be made in the 

near future. This essay investigates who among various “stakeholders” in the housing 

associations have a significant impact on the decision making process. In addition, the 

purpose of this study is to investigate whether their choice of depreciation method, 

particularly component depreciation, is based on accounting qualitative characteristics or 

other explanations.  

 

Through a qualitative study of conducting interviews to seven respondents with extensive 

knowledge in the management and audit of housing associations, the results indicate that the 

various stakeholders’ - the board of director, “economic managers” and auditors - have a 

significant role in the decision making process. Additionally, their choice of deprecation 

methods is not based on the accounting qualitative characteristics; instead the decision is 

affected by the board of director’s self-interest to maximize their own utility. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förkortningar 

 

BFL  Bokföringslagen 

BFN   Bokföringsnämnden 

BRL    Bostadsrättslagen  

FAR  Föreningen Auktoriserade Revisorer  

GRAP  Generally Recognised Accounting Practice 

IASB   International Accounting Standards Board 

IAS  International Accounting Standards 

IFRS   International Financial Reporting Standards 

IFRS for SMEs International Financial Reporting Standards for Small and 

Medium- sized Entities  

K1  Kategori 1 

K2  Kategori 2  

K3  Kategori 3  

K4  Kategori 4 

RR   Redovisningsrådet 

ÅRL   Årsredovisningslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

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

1.2. Problemdiskussion ............................................................................................................... 1 

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

1.4. Frågeställningar ................................................................................................................... 3 

1.5. Bidrag .................................................................................................................................. 4 

2. Referensram ..................................................................................................................................... 5 

2.1. Bostadsrättsföreningar ......................................................................................................... 5 

2.2. Periodiseringsproblematiken ............................................................................................... 6 

2.3. Avskrivningar – Materiella anläggningstillgångar .............................................................. 7 

3. Teoretisk referensram ...................................................................................................................... 9 

3.1. Komponentavskrivning - tidigare forskning ........................................................................ 9 

3.2. Aktörers funktion............................................................................................................... 10 

3.3. Kvalitativa egenskaper ...................................................................................................... 11 

3.4. Positiv redovisningsteori ................................................................................................... 13 

3.5. Analysmodell ..................................................................................................................... 14 

4. Metod............................................................................................................................................. 16 

4.1. Ämnesval ........................................................................................................................... 16 

4.2. Artikel och litteratursökning .............................................................................................. 16 

4.3. Forskningsansats ............................................................................................................... 16 

4.4. Metodval ............................................................................................................................ 17 

4.5. Urval av företag/respondenter ........................................................................................... 18 

4.6. Datainsamling .................................................................................................................... 18 

4.7. Dataanalys ......................................................................................................................... 20 

5. Empiri ............................................................................................................................................ 22 

5.1. Aktörernas påverkan i beslutsprocessen ............................................................................ 22 

5.2. Kvalitativa egenskaperna ................................................................................................... 23 

5.3. Aktörernas syn på komponentavskrivning ........................................................................ 25 

6. Analys ............................................................................................................................................ 27 

6.1. Aktörernas påverkan i beslutsprocessen ............................................................................ 27 

6.2. Kvalitativa egenskaper ...................................................................................................... 28 

6.3. Vad påverkar aktörernas val av avskrivningsmetod? ........................................................ 30 

7. Slutsats........................................................................................................................................... 32 

8. Diskussion ..................................................................................................................................... 34 

8.1. Förslag till vidare forskning .............................................................................................. 34 

9. Källförteckning .............................................................................................................................. 35 

10. Bilagor ....................................................................................................................................... 40 

10.1. Företag/Respondenter ........................................................................................................ 40 

10.2. Intervjufrågor ..................................................................................................................... 43 



1 

 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Bokföringsnämnden (BFN) har sedan år 2004 arbetat med att ta fram förenklade regler för 

onoterade företag i Sverige som benämns K-projektet. Det är ett samlat regelverk som 

omfattar fyra olika kategorier (K1, K2, K3, K4) baserat på företagsform- och storlek. 

Framtagandet av K3 grundas bland annat på IFRS for SMEs utformat av IASB, som dessutom 

kommer att bli huvudregelverket för onoterade företag i Sverige. (Marton et al, 2010) Det 

betyder i sin tur att komponentavskrivning kommer att bli ett krav för de företag som väljer 

att tillämpa K3 i sin redovisning från och med år 2014 (Drefeldt, 2011; Nordlund, 2004). 

Komponentavskrivning innebär att en byggnad delas upp i komponenter med olika 

avskrivningstider som är anpassade till respektive komponents förväntade nyttjandeperiod 

(Hagestoft, Kristiansson & Pagrotsky, 2011). Idag har svenska företag valmöjligheten att 

tillämpa komponentavskrivning, vilket Redovisningsrådets rekommendation RR 12 

materiella anläggningstillgångar uppmuntrar företagen till utan något strikt krav (Drefeldt, 

2011; Nordlund, 2004).  

Den bransch som påverkas i större utsträckning av komponentavskrivning är 

fastighetsbranschen, i synnerhet bostadsrättsföreningar. Detta på grund av att föreningar 

tillämpar prestandahöjandesatsen vilket innebär att hela byggnaden ses som en enda tillgång. 

En byggnad skall istället ses som olika delar varav varje separat del har en begränsad 

nyttjandeperiod. (Drefeldt, 2011) Den avskrivningsmetod som är mest förekommande idag i 

nyproducerade bostadsrättsföreningar är en progressiv avskrivning, som innebär att låga 

avgifter dras de första åren vilket underlättar försäljning av bostadsrätter. Dock medför denna 

metod ökade årsavgifter med tiden för att täcka framtida kostnader för bland annat underhåll. 

(Arques, 2012; Davidsson, Götehed och Holmström, 2013)  

 

Enligt nuvarande tolkning saknas stöd i K3-regelverket gällande tillämpning av progressiva 

avskrivningar på byggnader (Götehed, 2012; Lundström och Nordlund, 2012). I K3 ges 

endast stöd till linjära, degressiva och produktionsberoende avskrivningsmetoder (K3, p. 

17.20). Då progressiva avskrivningar inte är möjligt enligt K3 kan K2 istället vara ett 

alternativ för nyare bostadsrättsföreningar som använder progressiva avskrivningsplaner. 

Dock är det oklart om den progressiva avskrivningsmetoden kommer att vara möjlig att 

tillämpa enligt K2. För äldre föreningar som står inför större renoveringar kan K3 istället vara 

ett relevant alternativ. Detta på grund av att K2 inte ger utrymme för aktivering av 

tillkommande utgifter vilket betyder att utgifterna ska kostnadsföras. (Götehed, 2012) 

Beroende på vilken tolkning som gäller när K-projektet blir obligatoriskt år 2014 kommer det 

att påverka bostadsrättsföreningars val av regelverk.  

 

1.2. Problemdiskussion 

Avskrivningar på byggnader är idag ett av de mest omtalade och även problemfyllda 

områdena inom redovisningen. Problematiken kring avskrivningar har diskuterats i 
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fastighetsbranschen och berör även bostadsrättsföreningar. Enligt Nordlund och Lundqvist 

(2010) skriver svenska fastighetsföretag av sina byggnader med alltför låga procentsatser. 

Detta kan medföra att Årsredovisningslagen (ÅRL) inte följs och därmed bidrar det till att 

redovisningen inte är förenlig med god redovisningssed.  Då avskrivningsmetoden skall visa 

hur tillgångar inom en bostadsrättsförening förbrukas är det viktigt att de kvalitativa 

egenskaperna beaktas. Detta för att föreningens redovisningsinformation skall vara användbar 

för intressenterna. De kvalitativa egenskaperna omfattar relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet 

och rättvisande bild.  

  

Det finns olika avskrivningsmetoder som bostadsrättsföreningar kan använda för att fördela 

det avskrivningsbara beloppet över nyttjandeperioden (BFN, 1999). Som tidigare nämnt är 

den progressiva avskrivningsmetoden mest förekommande bland nyproducerade föreningar. 

För att bostadsrättsföreningar ska åstadkomma ett jämnt avgiftsuttag och undvika kraftiga 

avgiftshöjningar i samband med återinvesteringar görs avskrivningar samt avsättningar till 

underhållsfond (Davidsson, Götehed och Holmström, 2013). Då avskrivningsmetoden kan 

skilja sig beroende på vilken typ av bostadsrättsförening det är ökar svårigheterna för 

intressenterna att jämföra föreningarnas underhållsambition (Averbo och Benfatto, 2012). Om 

föreningarna istället tillämpar komponentavskrivning innebär det att samtliga föreningar 

använder liknande avskrivningsmetod vilket underlättar en jämförelse.    

 

Den avskrivningsmetod som väljs ska återspegla hur tillgångens ekonomiska värde i 

föreningen förbrukas (BFN, 1999; Drefeldt, 2013). Komponentavskrivning underlättar för 

bostadsrättsföreningar att uppnå en rättvisande bild då metoden visar den faktiska 

förbrukningen för respektive del i en byggnad. Dock är det svårare att påvisa den faktiska 

förbrukningen för en byggnad med en progressiv avskrivningsplan (Nordlund och Lundqvist, 

2010). För att den progressiva avskrivningsmetoden ska kunna användas är det viktigt att den 

påvisar att nyttan förbrukas progressivt. Om detta inte är möjligt är den progressiva 

avskrivningsmetoden inte förenlig med ÅRL och god redovisningssed vilket innebär att 

metoden inte kan användas (Lundström och Nordlund, 2012). Frågan är då huruvida berörda 

aktörer inom bostadsrättsföreningar tar hänsyn till de kvalitativa egenskaperna vid val av 

avskrivningsmetod. Om de kvalitativa egenskaperna inte är av huvudsaklig betydelse, vad är 

det då som påverkar valet?   

Trots att styrelsen har det yttersta ansvaret i bostadsrättsföreningar gällande beslutsfattning 

samt ställningstaganden i olika frågor, är det vanligt förekommande att styrelsen anlitar 

ekonomiska förvaltare för att sköta föreningens ekonomi. Det finns även ett krav på att ha 

minst en revisor som ska granska föreningens ekonomi och förvaltning. (Lundén, 2011) En 

styrelses aktiva medlemmar är en strategisk resurs för föreningen, men besitter en 

bostadsrättsförenings styrelse den kompetens som krävs för att ta beslut om diverse 

normgivningar på egen hand? Då olika aktörer (förvaltare och revisorer) är involverade i den 

löpande verksamheten finns en risk att dessa har ett större inflytande på de beslut som fattas 

av styrelsen. Därför vore det intressant att klargöra vilken påverkan förvaltarna och 

revisorerna har på styrelsens beslut. 
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I tidigare studier har det undersökts hur olika remissinstanser till K3 ser på 

komponentavskrivning samt beskrivits för- och nackdelar med metoden. Detta studerades 

utifrån remissvaren som de berörda aktörerna skickade in till BFN. Le och Safdari (2012) 

behandlade i sin studie både komponentavskrivning och upplysningskrav för verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter medan Jäderlund och Sondell (2012) analyserade olika aktörers åsikter 

ur ett kostnads- och värdeperspektiv. Trots tidigare studier kring komponentavskrivning är 

kunskapen inom detta område fortfarande mycket begränsad då fokus endast varit på 

remissvaren till K3. I studien ”Periodiseringar av utgifter i bostadsrättsföreningar” beskriver 

Averbo och Benfatto (2012) problematiken kring periodiseringar av utgifter samt belyser de 

problem som uppkommer när bostadsrättsföreningar ska spara pengar för framtida underhåll. 

Av denna anledning vore det givande att studera om komponentavskrivning är en möjlig samt 

rimlig avskrivningsmetod för bostadsrättsföreningar.  

Idag pågår otaliga diskussioner kring komponentavskrivning då det kommer att införas som 

krav från och med år 2014 för de företag som väljer att tillämpa huvudregelverket K3. Som 

tidigare nämnt är det fastighetsbranschen, i synnerhet bostadsrättsföreningar som berörs i 

större utsträckning av komponentansatsen. Därför kommer en studie med fokus på endast 

bostadsrättsföreningar att göras. Vi har med denna studie möjlighet att bygga på kunskapen 

inom området genom att klargöra om redovisningens kvalitativa egenskaper (relevans, 

tillförlighet, jämförbarhet och rättvisande bild) ligger till grund för val av avskrivningsmetod. 

Denna studie skiljer sig från tidigare undersökningar i det att den även tar hänsyn till vilken 

påverkan berörda aktörer har i beslutsprocessen gällande avskrivningsmetoder samt hur dessa 

aktörer ställer sig till komponentavskrivning. 

 

1.3. Syfte  

Syftet med denna studie är att klargöra om berörda aktörer inom bostadsrättsföreningar 

beaktar redovisningens kvalitativa egenskaper vid val av avskrivningsmetod. Detta genom att 

förklara vilka kvalitativa egenskaper som är viktiga samt om dessa ligger till grund när en viss 

avskrivningsmetod väljs framför en annan. Vidare avser vi i denna studie att söka en 

förklaring till val av avskrivningsmetod om inte de kvalitativa egenskaperna ligger till grund 

för valet. Studien avser även att klargöra vilken påverkan berörda aktörer har i 

beslutsprocessen gällande avskrivningsmetoder samt hur dessa aktörer ställer sig till 

komponentavskrivning i bostadsrättsföreningar.  

 

1.4. Frågeställningar 

 Vilken påverkan har berörda aktörer i beslutsprocessen gällande avskrivningsmetoder 

i bostadsrättsföreningar? 

 Ligger redovisningens kvalitativa egenskaper till grund för aktörernas val av 

avskrivningsmetod? Om inte, vad påverkar valet? 

 Hur ställer sig berörda aktörer till komponentavskrivning? 
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1.5. Bidrag 

Studien har för avsikt att förklara huruvida berörda aktörer tar hänsyn till de kvalitativa 

egenskaperna vid val av avskrivningsmetod samt hur de ställer sig till komponentavskrivning. 

Det har inte gjorts några tidigare studier med samma inriktning och vårt potentiella bidrag är 

att fylla kunskapsluckan inom området. Detta genom att klargöra om de kvalitativa 

egenskaperna ligger till grund för val av avskrivningsmetod i bostadsrättsföreningar. Det är 

därför viktigt att förtydliga vilken påverkan de berörda aktörerna har i beslutsprocessen. Det 

praktiska bidraget kan vägleda berörda aktörers beslutfattande vid val av K-regelverk 

(beroende på vilken avskrivningsmetod som efterfrågas) i bostadsrättsföreningar.  
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2. Referensram  

 

Detta avsnitt används för att ge läsaren en bredare förståelse på centrala delar i studien. Här 

presenteras allmän fakta om bostadsrättsföreningar och avskrivningar på materiella 

anläggningstillgångar. En grundläggande beskrivning om vilka typer av avskrivningsmetoder 

det finns att tillämpa samt vad dessa innebär kommer att belysas.   

 

2.1. Bostadsrättsföreningar 

2.1.1. Allmänt om bostadsrättsföreningar 

”Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske till nyttjande mot ersättning och utan 

tidsbegränsning. Endast bostadsrättsföreningar får upplåta sådan nyttjanderätt” 

                     Bostadsrättslag (1991:614)  

 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan ett vinstdrivande syfte. Föreningen har 

till syfte att på obegränsad tid upplåta lägenheter med bostadsrätt till sina medlemmar. Det 

krävs minst tre fysiska eller juridiska personer för att bilda en bostadsrättsförening och 

föreningen betraktas då som en självständig juridisk person. Föreningen har även som krav att 

överlåta minst tre lägenheter med bostadsrätt.  (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2009) 

 

Medlemmar som innehar en bostadsrätt kallas för bostadsrättsinnehavare (Lundén, 2011). 

Enligt BRL (1991:614) 1 kap 3§ måste den boende vara medlem i bostadsrättsföreningen för 

att kunna inneha en bostadsrätt. Att köpa en bostadsrätt innebär juridiskt sett inte att 

bostadsrättsinnehavaren köper sin lägenhet utan innehavaren äger endast en andel i 

föreningen, det vill säga rätten att nyttja lägenheten (Isacsson, 2006). Dock kan 

bostadsrättsinnehavaren sälja sin bostadsrätt och överlåta nyttjanderätten för lägenheten till 

andra. I samband med överlåtelsen upphör den boendes medlemskap i föreningen. 

Medlemmarna i föreningen ansvarar normalt för det inre underhållet som exempelvis 

reparation och byte av kök. Föreningen har däremot ansvaret för det yttre underhållet som 

omfattar renovering av fasad, yttertak samt gemensamma ytor som trapphus, hissar, tvättstuga 

etcetera. (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2009) 

 

I en bostadsrättsförening är föreningsstämman det högsta beslutande organet. Medlemmar i en 

bostadsrättsförening utövar sitt inflytande genom att närvara samt rösta vid den årliga 

föreningsstämman. På föreningsstämman har varje medlem en röst där även styrelsen 

bestående av mins tre ledamöter ska utses. (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2009) 

Styrelsen har under alla omständigheter det yttersta ansvaret för föreningens löpande 

verksamhet. Detta gäller även om styrelsen anlitar utomstående revisorer samt förvaltare som 

har hand om fastighetsförvaltningen. (Lundén, 2011) 
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2.1.2. Föreningens ekonomi  

En viktig angelägenhet för alla bostadsrättsinnehavare är information om föreningens 

ekonomi på både kort och lång sikt. På kort sikt är den boende intresserad av årsavgiftens 

storlek då det är önskvärt med så låga årsavgifter som möjligt. På lång sikt handlar det främst 

om priset som medlemmarna får ut för sitt boende i samband med försäljningen. Bostadsrätter 

med låga avgifter bidrar till ett högre pris vid försäljning men däremot blir priset lägre om 

föreningen har dålig ekonomi. De flesta köpare har svårt att bilda sig en god uppfattning om 

föreningens ekonomi genom årsredovisningen. Detta till skillnad från årsavgiftens storlek som 

är lättare att förstå. (Lundén, 2011)  

 

Som tidigare nämnt strävar inte en bostadsrättsförening efter att gå med vinst eller uppvisa 

goda resultat. Däremot är föreningens främsta syfte att främja medlemmarnas ekonomiska 

intresse. Årsavgifter som tas ut av medlemmarna sätts därmed efter en självkostnadsprincip 

vilket innebär att avgifterna tillsammans med andra intäkter ska täcka kostnader för att 

bedriva och underhålla föreningens fastighet. Av denna anledning väljer många föreningar att 

ta fram en underhållsplan. Detta för att se över när underhållsåtgärder uppkommer samt vad 

det kostar för att sedan göra en korrekt omföring till den yttre fonden för framtida underhåll. 

Detta för att kunna upprätthålla en långsiktig och uthållig ekonomi i föreningen och minska 

risken för oförutsedda höjningar av årsavgifter. Underhållsplanen utgör alltså ett viktigt 

verktyg för styrelsen som ska fastlägga en så korrekt årsavgift som möjligt. Posten 

underhållsfond placeras under bundet eget kapital och skall motsvara de framtida 

underhållsåtgärderna som finns i underhållsplanen. (Lundén, 2011) 

 

2.1.3. Lagar och normer  

Enligt bestämmelser i bostadsrättslagen (1991:614) ska bostadsrättsföreningar följa lagen om 

ekonomiska föreningar och ÅRL. Bostadsrättsföreningar är även skyldiga att följa BFL då det 

är BFN:s allmänna råd som skall tillämpas. Varje år har föreningarna en skyldighet att 

upprätta en årsredovisning oberoende av dess storlek. Årsredovisningen ska göras enligt god 

redovisningssed med avseende på uttalanden från BFN och andra branschorgan. I BRL finns 

regler om bostadsrättsföreningars löpande verksamhet samt medlemmars rättigheter och 

skyldigheter. (Lundén, 2011) 

 

2.2. Periodiseringsproblematiken  

Företag fördelar totala inkomster och utgifter på olika perioder i sin redovisning. En 

periodisering innebär att inkomsterna och utgifterna justeras till intäkter och kostnader på 

bokslutsdagen. (Falkman 2001; Gröjer, 2002) De intäkter företagen haft under perioden 

subtraherat med de kostnader som uppkommit för att erhålla intäkterna ger periodens resultat. 

Det är viktigt att intäkter och kostnader redovisas i rätt period för att uppvisa en rättvisande 

bild. Det uppkommer en mängd inkomster och utgifter för ett företag under en 

redovisningsperiod. Dock kan vissa av dessa inte räknas till den period de uppkommit i. Ett 

exempel som belyser detta är när en kund betalar i förskott, år ett, för en prestation som skall 

utföras år två. Förskottsbetalningen redovisas som en inkomst år ett och därefter som en intäkt 
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år två då prestationen utförs. Detta gäller även utgifter då exempelvis en anläggningstillgång 

anskaffas år ett men förbrukas flera år framåt. Detta innebär att tillgången redovisas som en 

kostnad under de åren den förbrukas. Det kan dock uppstå problem vid beräkning av resultatet 

då vissa tillgångar förbrukas över flera år, såsom fastigheter. Detta för att det uppstår 

svårigheter vid bedömning av tillgångens livslängd och därmed kostnaden för tillgångens 

förbrukning under redovisningsperioden. (Gröjer, 2002) Periodiseringsprocessen handlar om 

att analysera inkomster och utgifter för att få ett underlag till resultat- och balansräkningen. 

Då en tillgångs livslängd har värderats ska anskaffningsvärdet för tillgången skrivas av under 

dess nyttjandeperiod. Detta medför att avskrivningarna ses som en kostnad som därmed 

hamnar i resultaträkningen. (Falkman, 2001; Gröjer, 2002)   

 

2.3. Avskrivningar – Materiella anläggningstillgångar 

”Den avskrivningsmetod som används skall återspegla hur tillgångens värde för företaget 

successivt förbrukas” (BFN, 1999).  

Avskrivning betyder en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp 

över dess nyttjandeperiod (Lundén, 2011). Det är alltså den tid som företaget har för avsikt att 

använda tillgången. Om en materiell anläggningstillgång har en begränsad nyttjandeperiod 

ska dessa skrivas av. Avskrivning av en materiell anläggningstillgång påbörjas när tillgången 

kan tas i bruk. (BFN, 1999) I samband med avskrivningar fördelas anskaffningsvärdet som en 

kostnad till de perioder då tillgången förbrukas i enlighet med matchningsprincipen. 

Tillgångar såsom mark antas ha ett bestående värde och är därmed inte föremål för 

värdeminskning. Det innebär att endast den del som avser byggnad ska skrivas av vid förvärv 

av en fastighet.  (Lundén, 2011; Marton et al, 2010)  

Det avskrivningsbara beloppet utgör grunden för avskrivningar och består av skillnaden 

mellan en tillgångs anskaffningsvärde och dess restvärde. Restvärdet förekommer om ett 

företag avser att sälja tillgången efter nyttjandeperiodens slut. (Marton et al, 2010)  

2.3.1. Linjär avskrivning 

Vid linjär avskrivning innebär det att tillgången skrivs av lika mycket varje år. Med denna 

metod förväntas en anläggningstillgång minska i värde enligt en jämn takt med tiden. En 

linjär avskrivning beräknas som anläggningstillgångens värde dividerat med den ekonomiska 

livslängden. Om nyttjandeperioden är exempelvis 10 år skriver du alltså av med 10 % per år. 

Är den 50 år blir avskrivningen istället 2 % per år. Fördelen med metoden är att det 

underlättar för den redovisningsskyldige att räkna ut hur stora avskrivningsbeloppen ska bli, 

då lika stor avskrivning ska upprättas varje år. (Braekonomi, 2013-03-14; Lundén, 2011)  

2.3.2. Progressiv avskrivning 

Progressiv avskrivning betyder att beloppen är små i början och ökar därmed successivt över 

avskrivningstiden. Detta medför att avskrivningarna är som störst i slutet av tillgångens 

livslängd.  Denna metod anses vara lämplig för tillgångar med lång livslängd och förutsätter 

att de intäkter som är sammankopplade till tillgången ökar med tidens gång. (Lundén, 2011) 

Dock är denna metod mest användbar för leasingföretag (Braekonomi, 2013-03-14; Drefeldt, 

2013).  
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2.3.3. Degressiv avskrivning 

Degressiv avskrivning är motsatsen till den progressiva avskrivningsmetoden. Med denna 

metod är avskrivningarna störst under de första åren och mindre i slutet (Lundén, 2011). 

Metoden används på de tillgångar som ger störst nytta i början och som därmed leder till att 

nyttan minskar ju äldre tillgången blir. Den degressiva avskrivningsmetoden är mest lämplig 

för bland annat industrimaskiner som innehar stora beräknade underhållskostnader under 

senare delen av maskinens livslängd. (Braekonomi, 2013-03-14)  

2.3.4. Produktionsberoende avskrivning  

Produktionsberoende avskrivning betyder att avskrivningsbeloppet bestäms av förväntad 

användning eller produktion.  (BFN, 1999) 

2.3.5. Komponentavskrivning  

Komponentavskrivning är en avskrivningsmetod för materiella anläggningstillgångar och 

kännetecknas av att en tillgång, exempelvis byggnader delas upp i komponenter med olika 

avskrivningstider, som var för sig skrivs av över sin respektive nyttjandeperiod (Marton et al, 

2010). Detta innebär att de redovisas och skrivs av separat, även om tillgången anskaffades 

som en enda enhet. Dock avser detta att varje väsentlig komponent ska ha ett 

anskaffningsvärde som är betydande i förhållande till hela tillgångens anskaffningsvärde. 

(Marton et al, 2010; Hagestoft, Kristiansson & Pagrotsky, 2011) Då en komponent ersätts 

betraktas det som en reinvestering som därmed aktiveras i balansräkningen och därefter skrivs 

av under den förväntade nyttjandeperioden (Hagestoft, Kristiansson & Pagrotsky, 2011). 

”Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande delar 

vara väsentlig ska tillgångens anskaffningsvärde fördelas på dessa delar. Varje del ska 

skrivas av separat över dess nyttjandeperiod. I annat fall ska tillgången skrivas av som en 

helhet över nyttjandeperioden”. (K3, p. 17.13) 

Avskrivning för varje komponent ska beräknas med utgångspunkt från bedömt 

anskaffningsvärde, nyttjandeperiod och restvärde (Marton et al, 2010).  Ett flygplan delas 

exempelvis upp i skrov och motorer, varav motorn redovisas som en separat komponent och 

skrivs av över sin förväntade nyttjandeperiod (tillskillnad från flygplanet i övrigt) (Marton et 

al, 2010; Scheepers, 2003). Då motorn byts ut redovisas utgifterna för den nyinköpta som en 

tillgång och det eventuella restvärdet för den utbytta motorn kostnadsförs.  Detta bidrar till en 

jämnare resultatfördelning mellan åren samt medför en bättre avspegling över hur olika 

tillgångar förbrukas. (Marton et al, 2010)  

Komponentavskrivning bidrar till att balansräkningen ger en bättre bild av byggnadens värde 

då insatser i fastigheten leder till högre bokfört värde. Även resultaträkningen blir mer 

rättvisande eftersom endast årets värdeminskning ses som en kostnad och inte hela 

underhållsutgiften som i det nuvarande systemet. (Hagestoft, Kristiansson & Pagrotsky, 2011) 

Då Komponentansatsen bidrar till en ökad förståelse för företagets anläggningstillgångar i 

balansräkningen kan en högre beslutrelevans uppnås (Oleson, 2003).  
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3. Teoretisk referensram  

3.1. Komponentavskrivning - tidigare forskning  

Som tidigare nämnt är komponentavskrivning ett relativt nytt område inom redovisningen 

som på senaste tiden fått uppmärksamhet i och med att K -regelverket kommer i bruk år 2014. 

Olika studier har lyft fram både för- och nackdelar med komponentavskrivning samt redogjort 

de komplikationer som kan uppkomma då metoden ska tillämpas. Stor fokus har emellertid 

legat på nyttan med komponentavskrivning då det diskuterats om nyttan verkligen överstiger 

kostnaderna för att tillämpa metoden.   

Colyvas (2009) diskuterar i sin studie betydelsen av komponentavskrivning i Sydafrika då 

IAS 16 Materiella anläggningstillgångar blev ett krav för onoterade företag som tillämpar 

IFRS i sin redovisning. Även standarden GRAP 17 Materiella anläggningstillgångar har ett 

krav på komponentavskrivning. Att dela upp sina tillgångar i väsentliga delar har resulterat i 

stora förändringar för företagen då svårigheter uppkommer vid uppdelning av komponenter. 

Colyvas (2009) framhåller att de flesta företag väljer en livslängd på sina tillgångar som är 

bekväm för beskattningsändamål. Dock saknas en eftertanke på framtiden vid beräkning av 

tillgångars livslängd.  

Enligt Colyvas (2009) anser många revisorer att avskrivningar på anläggningstillgångar är ett 

stort och pågående problem för de flesta företagen då de görs på olika sätt. Colyvas (2009) 

visar i sin studie hur företag kan rekonstruera tillgångarnas register med hjälp av 

komponentavskrivning då brist på tillräcklig dokumentation existerar. För att få en mer rättvis 

och förståelig bild av tillgångars livslängd måste de brytas ner i väsentliga delar med 

varierande nyttjandeperiod. Detta styrks även av Tagesson (2006) som betonar att 

komponentavskrivning underlättar för den redovisningsskyldige att uppfylla kraven på 

jämförbar redovisning, god redovisningssed samt en rättvisande bild.  

Komponentavskrivning är en avskrivningsmetod som redovisningsstandarder rekommenderar. 

Dock saknar företag en förståelse för hur metoden ska hanteras i praktiken då det endast är 

antaganden som görs när en tillgång delas upp i komponenter. Även Carthy (2008) och 

Scheepers (2003) styrker detta uttalande i sina studier och menar att det är upp till företagen 

själva att bedöma vad som anses vara en betydande del av en materiell anläggningstillgång. 

Detta anses vara väldigt komplicerat för många företag. Colyvas (2009) menar att 

uppskattningen av en tillgångs nyttjandeperiod är en bedömningsfråga som bygger på 

erfarenheter av företaget med liknande tillgångar. Detta medför ett ökat arbete för företagen 

men också ökade kostnader då de tar hjälp av revisorer när tillgångar ska delas upp i 

väsentliga delar. Det är därför viktigt att revisorerna är informerade och engagerade i 

processen, särskilt när betydande kostnader uppkommer vid korrigeringar för företagen. Dock 

är komponentmetoden enligt Colyvas (2009) värd kostnaderna som uppkommer då metoden 

fungerar som ett verktyg för företag vid budgetering, resursplanering samt att hålla reda på 

och skydda ett företags tillgångar. Det är alltså viktigt att i förväg komma överens om hur 

komponentavskrivning ska tillämpas samt förhållningssätt då förståelse och tolkningar skiljer 

sig mellan företaget, leverantören och revisorn.   
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I en annan studie jämför Stárová och Čermáková (2010) effekten av komponentmetoden med 

de traditionella metoderna för redovisning av materiella anläggningstillgångar på resultatet. 

Detta på grund av att valet av redovisningsmetod påverkar storleken på avskrivning och även 

redovisad vinst respektive förlust varje år. I denna studie har författarna utformat tabeller som 

jämför de olika avskrivningsmetoderna och visar vilka effekter respektive metod får på 

resultatet.  Vid utläsandet av tabellerna klargörs det att komponentavskrivning är en lämplig 

metod för redovisning av tillgångar som består av ett antal väsentligt skilda delar då metoden 

återspeglar det faktiska slitaget av respektive tillgång. I jämförelse mellan de olika 

avskrivningsmetoderna konstaterar Stárová och Čermáková (2010) att komponentmetoden 

presenterar information på ett mer rättvist sätt till skillnad från traditionella 

avskrivningsmetoder där storleken på avskrivning varje år fortfarande är något missvisande. 

 

3.2. Aktörers funktion  

3.2.1. Revisorer 

En revisor ses som en länk mellan kunden och dess intressenter vars huvudsakliga uppgift är 

att granska redovisningen samt hur styrelsen förvaltar den organisation de företräder (FAR, 

2013). Förutom att revisorn fungerar som en extern granskare är dennes roll att fungera som 

rådgivare för kunderna (Duska, 2005; FAR, 2013). Av denna anledning är det viktigt att 

revisorn hålls uppdaterad med de senaste reglerna inom revision, redovisning och skatt för att 

redogöra hur kunden kan förbättra sina rutiner. (FAR, 2013) Revisorn ser ett företags problem 

samt möjligheter med andra glasögon och kan på så sätt ge framåtriktade förslag till 

förändringar (Revisionsbyrå, 2013-05-09). Dock är det viktigt att revisorns opartiskhet samt 

självständighet inte får äventyras genom rådgivningen som ges (Duska, 2005; FAR, 2013).  

Revisorn granskar redovisningen för att kunna bedöma att den är korrekt samt ger en 

rättvisande bild av företagets information samt utveckling. Det är även viktigt att ledningen 

förvaltar företaget på ett tillförlitligt sätt. (Revisionsbyrå, 2013-05-09) Detta styrks även av 

Duska (2005) som i sin studie betonar att det är revisorns ansvar att granska att den 

ekonomiska informationen ger en tillförlitlig bild av verksamheten samt presenteras på ett 

rättvist sätt. Då redovisningen uppfattas som språket i en verksamhet är det revisorns uppgift 

att se till att granska hur språket används (Duska, 2005).   

För att revisorn ska kunna lämna en revisionsberättelse är det viktigt att redovisningen är 

förenlig med god redovisningssed. Olika intressenter såsom banker, potentiella investerare 

eller leverantörer kan ta del av rapporterna som bestyrks av revisorn. Revisionen utgör en 

kvalitetsstämpel gentemot tredje part. (Duska, 2005; FAR, 2013)  

3.2.2. Ekonomer/Förvaltare 

Ekonomens uppgift kan vara av olika slag. Somliga arbetar med analys av bokslut i företag 

och organisationer medan andra arbetar med budgetering och ekonomisk planering, 

marknadsföring, etcetera. Ekonomer finns inom olika branscher och är utbildade för att förstå 

samt analysera komplexa ekonomiska sammanhang. (Saco, 2013-05-09) Detta bekräftas av 

Carlson (1996) som menar att ekonomer har en viktig roll i att understödja företag med 
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välgrundade affärsbeslut. Genom att identifiera problem samt utvärdera alternativa lösningar 

kan ekonomen föreslå lösningar för att förbättra verksamheten. Även Casson (1996) 

framhåller i sin studie att ekonomer bidrar med viktig information för företagen vid planering 

samt beslutsfattande. Detta ökar i sin tur företagens förmåga att övervinna problem samt 

hantera ekonomiska förändringar som kan uppkomma.  

Många förvaltningsbolag tillhandahåller paketlösningar med olika typer av förvaltning och en 

förvaltares arbetsuppgifter kan därför variera beroende på vad föreningen är i behov av. Vissa 

har endast hand om den ekonomiska förvaltningen vilket innebär att förvaltaren i huvudsak 

hjälper styrelsen med den ekonomiska delen i föreningen. Andra förvaltare har hand om såväl 

den ekonomiska som den tekniska förvaltningen vilket omfattar hantering av både ekonomin 

samt fastighetsskötseln. Dock arbetar en förvaltare enbart på uppdrag av styrelsen. 

(Bostadsrättsägarna, 2013-05-09) 

 

3.3. Kvalitativa egenskaper 

Den externa redovisningen har som funktion att tillgodose mottagaren med användbar 

information om företagets finansiella ställning och resultat. Informationen om företagets 

ekonomi bör vara användbar vid beslutsfattande för olika intressenter. (Sundgren, Nilsson och 

Nilsson, 2009; Van der Tas, 1988). Det är därför viktigt att företagen beaktar redovisningens 

kvalitativa egenskaper för att informationen skall vara användbar (IASBs föreställningsram 

p.24).  

3.3.1. Relevans 

”Informationen i en finansiell rapport är relevant när den påverkar användarnas beslut 

genom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom 

att bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar” (BFN:s allmänna råd, p. 2.10). 

 

Huvudkriterier för redovisningsinformationen är att den skall vara relevant (Smith, 2006). Det 

finns två olika typer av relevans – prognosrelevans och återföringsrelevans. Dessa avser 

redovisningens användbarhet för beslut. Prognosrelevans används som underlag för att 

prognostisera framtida kassaflöde för exempelvis köp- och säljbeslut. Detta innebär att 

informationen är relevant om den minskar osäkerheten om framtida utfall. Vid 

återföringsrelevans används informationen för att få en ökad kunskap om redan tagna beslut.  

Denna kunskap ligger därmed till grund för återkommande beslut av likartad karaktär. 

(Marton et al, 2010; Smith, 2006) För att informationen skall vara relevant för intressenterna 

är det viktigt att den finns tillgänglig vid rätt tidpunkt. Informationen förlorar sin relevans då 

den presenteras sent och har därmed inget värde för framtida handlingar. (Marton et al, 2010)  

 

3.3.2. Tillförlitlighet  

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

väsentliga fel” (BFN:s allmänna råd, p. 2.9).  
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Tillförlitlighet handlar alltså om redovisningens ”avbildningsförmåga”, det vill säga förmågan 

att avbilda en ekonomisk verklighet i företaget (Smith, 2006). Begreppet tillförlitlighet 

används huvudsakligen när något skall mätas. Skulle brister i processen förekomma bidrar det 

till att informationen inte kan betraktas som tillförlitlig. (Marton et al, 2010) För att uppnå 

tillförlitlighet är det viktigt att redovisningsinformationen avbildar rätt aspekter av 

verkligheten genom att undvika att göra det på ett alltför osäkert sätt. Dessa aspekter kan 

fångas upp av begreppen validitet och verifierbarhet. (Smith, 2006) En annan viktig egenskap 

som leder till att redovisningen betraktas som tillförlitlig är att den också ska vara neutral. 

Detta betyder att informationen inte får väljas och presenteras på ett sådant sätt att redovisaren 

medvetet försöker påverka beslutsfattandet i en viss given riktning. (Artsberg, 2005)  

Redovisningsinformationen förlorar sin relevans ju längre tiden går mellan en händelse och 

dess redovisning. Detta innebär även att företagen emellertid måste vänta innan en 

affärshändelse kan mätas tillförlitligt.  Därför anses det vara nödvändigt för företagen att göra 

avvägningar mellan egenskaperna, det vill säga att balansera kravet på ökad tillförlitlighet i 

informationen mot minskad relevans. (Artsberg, 2005)  

3.3.3. Jämförbarhet  

”Begrepp och principer samt värderingsgrunder ska tillämpas på ett likformigt sätt för 

liknande transaktioner och andra händelser, dels i ett och samma företag under en längre tid, 

dels i olika företag” (BFN:s allmänna råd, p. 2.3).  

Jämförbarhet är en grundläggande egenskap för att ge användarna möjlighet att forma en 

uppfattning om trender i företagets resultat och finansiella ställning (Sundgren, Nilsson och 

Nilsson, 2009) Det är alltså en grundläggande egenskap som beaktar det som krävs för att 

informationen skall bli användbar. Den principiella betydelsen av jämförbarhet är att ”lika 

händelser och tillstånd skall redovisas på samma sätt” (Smith, 2006). Jämförbarhet kan 

uppnås via två olika aspekter – dels jämföra företagen över tid och dels göra jämförelser 

mellan företag. Dock är det viktigt att normgivarna skapar enhetliga regler gällande 

jämförelser mellan företag. Det måste alltså finnas regler som behandlar lika händelser på ett 

likartat sätt. (Artsberg, 2005)  

3.3.4. Rättvisande bild 

”De finansiella rapporterna skall ge en rättvisande bild av företagets finansiella ställning, 

resultat och kassaflöde” (RR 22, p. 8).  

 

Begreppet rättvisande bild behandlas inte i IASBs Föreställningsram för utformning av 

finansiella rapporter. Dock ger de finansiella rapporterna en rättvisande bild om de uppfyller 

redovisningens kvalitativa egenskaper som beskrivs i föreställningsramen. (IASBs 

föreställningsram p. 46) En förutsättning för att skapa en rättvisande bild av företagets 

finansiella ställning och resultat är att redovisningsinformationen skall vara tillförlitlig. För att 

redovisningsinformationen skall vara tillförlitlig är det viktigt att affärshändelser- och 

transaktioner redovisas på ett korrekt sätt och att informationen ger en relevant bild av 

företagets verksamhet. (Alexander och Eberhartinger, 2009; Sundgren, Nilsson och Nilsson, 

2009) Avsikten med rättvisande bild är att sätta användarna av redovisningsinformationen i 
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fokus för att därmed undvika att de vilseleds (Alexander och Eberhartinger, 2009). För att 

företagets ska uppfylla kravet på rättvisande bild är det därför viktigt att resultat- och 

balansräkningen samt noter bedöms som en helhet. Om tilläggsupplysningar behövs för att 

uppnå en rättvisande bild ska även dessa lämnas. (Artsberg, 2005) Dock kan det uppkomma 

problem vid uppfyllande av rättvisande bild då företagen upplever svårigheter vid 

identifiering av transaktioner eller att hitta olika mätmetoder och presentationstekniker som 

kan tillämpas. (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2009) 

 

3.4. Positiv redovisningsteori  

Positiv redovisningsteori avser att förklara och förutsäga praxis för att förstå varför företag 

och involverade aktörer väljer att redovisa enligt särskilda redovisningsmetoder i förhållande 

till andra (Watts och Zimmerman, 1986). Teorin fokuserar på relationen mellan olika aktörer 

och tar även hänsyn till hur redovisning kan användas till att understödja samspelet mellan 

dessa aktörer som förhåller sig till ett företag (Deegan och Unerman, 2006).  

Denna studie avser att förklara om de kvalitativa egenskaperna ligger till grund för aktörers 

val av avskrivningsmetod. Om dessa inte ligger till grund för valet kan den positiva 

redovisningsteorin ge en förklaring till varför aktörer inom bostadsrättsföreningar väljer att 

tillämpa en viss avskrivningsmetod framför andra tillgängliga alternativ. I en 

bostadsrättsförening är det inte enbart styrelsen som sköter föreningens redovisning utan även 

ekonomiska förvaltare och revisorer är inblandade vid upprättande av de finansiella 

rapporterna. Med hjälp av den positiva redovisningsteorin kan även samspelet mellan 

aktörerna inom en bostadsrättsförening förklaras.  

Den positiva redovisningsteorin bidrar med en förklaring till konsekvenserna av olika beslut 

som fattas av skilda aktörer gällande redovisningsprinciper (Watts och Zimmerman, 1986). 

Dock klargör inte teorin vilken metod ett företag bör använda utan avser endast att förklara 

och förutsäga vilka företag som väljer/väljer inte att använda en viss redovisningsmetod. Ett 

grundläggande antagande i denna teori är att de berörda aktörer som rekommenderar eller 

väljer redovisningsmetoder agerar på ett opportunistiskt sätt för att gynna sitt egenintresse. 

Detta innebär att aktörerna väljer en särskild redovisningsmetod som maximerar deras 

egennytta. (Watts och Zimmerman, 1986; Deegan och Unerman, 2006)  

Watts och Zimmerman (1986; 1990) skildrar tre antaganden där företag väljer 

redovisningsprinciper som ökar respektive minskar den aktuella periodens resultat för att 

maximera egennyttan. I företag med bonusprogram kommer företagsledningen sannolikt att 

välja redovisningsprinciper som ökar den aktuella periodens resultat. Ett sådant val leder 

normalt till högre ersättning, i form av bonus. Beattie et al (1994) skriver i sin studie att 

företag i Storbritannien tenderar att välja redovisningsmetoder som jämnar ut inkomsterna. 

Detta genom att tillämpa redovisningsmetoder som ökar respektive minskar inkomsterna, så 

kallad income smoothning, för att maximera sitt egenintresse. Då företagsledningen erhåller 

bonus som baseras på företagets redovisade resultat har de incitament att öka företagets 

kassaflöde samt värde. 
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Företag väljer även intäktsökande redovisningsprinciper för att uppvisa ett bättre resultat samt 

säkerställa att låneavtalen efterföljs (Beatty och Webber, 2003; Watts och Zimmerman, 1990). 

Företag vill inte hamna på obestånd och därför väljs redovisningsmetoder som bidrar till ökad 

soliditet och som därmed sänker skuldsättningsgraden. Detta medför att företagen skapar ett 

bättre förtroende hos bland annat banker och underlättar deras möjligheter till att få lån i 

framtiden. (Watts och Zimmerman, 1986; 1990) Även Waweru et al (2012) har i sin studie 

visat att det finns ett starkt samband mellan intäktsstrategier och val av redovisningsmetod 

bland noterade företag i Tanzania. Resultatet visar att företagets storlek samt intern 

finansering är positivt relaterat till intäktsstrategier.  

Vidare är större företag mer benägna att välja redovisningsmetoder som leder till en minskad 

vinst jämfört med små företag (Watts och Zimmerman, 1986;1990). Detta på grund av att 

stora företag, med höga vinster, ofta blir föremål för politisk påverkan. Lobbying förekommer 

vanligen bland grupper av väljare som kämpar för förändringar inom vissa branscher. 

Väljarnas påtryckning ger politiker incitament att föreslå aktioner gentemot dessa branscher. 

Detta genom att införa reglering och skatter, så kallade politiska kostnader, som förflyttar 

pengar ut ur företagen. Politiska kostnader är således starkt relaterat till ett företags storlek. 

(Watts & Zimmerman, 1978) 

I bostadsrättsföreningar väljer inte styrelsen redovisningsprinciper som ökar respektive 

minskar resultatet på basis av vinst. Detta på grund av att en bostadsrättsförening inte har ett 

vinstdrivande syfte eller avsikt att uppvisa goda resultat. En förenings främsta syfte är således 

att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Styrelsen kommer troligtvis att redovisa enligt 

särskilda redovisningsmetoder, i detta fall avskrivningsmetoder som gynnar egennyttan. 

Medlemmar i en bostadsrättsförening är på kort sikt intresserad av storleken på årsavgiften då 

det är önskvärt med så låga avgifter som möjligt. (Lundén, 2011) Detta ger alltså styrelsen 

incitament att välja den avskrivningsmetod som bidrar till låga avskrivningar och därmed 

minskade kostnader. Dock kan för låga avskrivningar i bostadsrättsföreningar bidra till att 

kostnader vältras över på framtiden genom höjda avgifter. Den positiva redovisningsteorin 

kan således förklara om styrelsen i bostadsrättsföreningar agerar på ett opportunistiskt sätt för 

att gynna sitt egenintresse vid val av avskrivningsmetod.  

 

 

3.5. Analysmodell  

I redovisningen utgör de kvalitativa egenskaperna en viktig funktion för att uppnå en 

kvalitetsstämpel. I denna studie kommer därför de kvalitativa egenskaperna att beaktas för att 

förklara om dessa ligger till grund för aktörernas val av avskrivningsmetod. Skulle däremot de 

kvalitativa egenskaperna inte ha en avgörande påverkan på valet kan den positiva 

redovisningsteorin ge en förklaring av aktörernas val gällande avskrivningsprinciper. Figuren 

nedan illustrerar två skilda antaganden varav någon av dessa kan förklara aktörernas val av 

avskrivningsmetod.  
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Figur 1: Egen bearbetning – ”Redovisningens kvalitativa egenskaper eller den positiva 

redovisningsteorin påverkan på aktörers val av avskrivningsmetod.” 
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4. Metod  

4.1. Ämnesval  

För att få inspiration om ämnen och aktuella problem som råder valde vi att läsa artiklar från 

tidningsskriften Balans via Far Komplett. Genom dessa artiklar erhölls en kännedom om vilka 

debatterade ämnen som var aktuella och därmed kunde vi hitta ett intressant område att basera 

vårt uppsatsarbete på. Ett väl debatterat ämne i Balans som har orsakat otaliga diskussioner 

och som därmed fångade vårt intresse är problematiken kring komponentavskrivning. Vi 

valde även att rikta in oss på fastighetsbranschen, i detta fall endast bostadsrättsföreningar då 

den typen av ekonomisk förening berörs i större utsträckning av komponentavskrivning. Dock 

är antalet studier som behandlar komponentavskrivning väldigt begränsat. Då Avarbos och 

Benfattos (2012) studie behandlade problematiken kring periodiseringar av utgifter i 

bostadsrättsföreningar samt belyser problemen som uppkommer vid sparande för framtida 

underhåll fick vi idén att genomföra en studie om komponentavskrivning i 

bostadsrättsföreningar. Med denna studie har vi möjlighet att bygga på kunskapen inom 

området då vi klargör om redovisningens kvalitativa egenskaper ligger till grund för 

aktörernas val av avskrivningsmetod samt hur de ställer sig till komponentavskrivning. 

Studien klargör även vilken påverkan aktörerna har i beslutsprocessen gällande 

avskrivningsmetoder.   

 

4.2. Artikel och litteratursökning 

Flera artiklar har varit föremål för studiens informationsinsamling kring det aktuella området. 

Artiklar i tidskriften Balans har främst använts som underlag för uppsatsens 

problemformulering. Därutöver ligger vetenskapliga artiklar till grund för uppsatsens 

teoretiska del. Örebro universitetsbibliotekets databaser Summon, ABI/Inform och FAR 

komplett har använts vid sökandet efter relevanta artiklar relaterat till uppsatsens ämne. 

Summon och ABI/Inform, har huvudsakligen använts vid sökandet efter vetenskapliga 

artiklar. Vi har använt oss av sökord såsom positive accounting theory, accrual depreciation, 

property, plant and equipment, component depreciation och true and fair view. För att kunna 

ge en mer grundlig samt objektiv uppfattning kring problematiken med komponentmetoden, 

har vi vid artikelsökningarna försökt att hitta flera olika författare som behandlar samma 

ämne. Många vetenskapliga artiklar diskuterar kring komplikationer med metoden i allmänhet 

utan några vidare kopplingar till bostadsrättsföreningar. Därför har litteratur rörande 

bostadsrättsföreningar använts för att komplettera den avsaknade kunskapen inom området. 

Detta för att öka källornas relevans utifrån studiens syfte (Eriksson & Wiedersheim-Paul 

2006). Litteratur som har sökts via Örebro Universitetsbiblioteket har använts för att skapa en 

bättre kunskapsgrund kring problematiken i bostadsrättsföreningar.  

 

4.3. Forskningsansats 

Denna studie kommer att testa ”befintlig teori”, det vill säga om de kvalitativa egenskaperna 

ligger till grund för berörda aktörers val av avskrivningsmetod (Bryman och Bell, 2005; 
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Dubois och Gadde, 2002). Om redovisningens kvalitativa egenskaper inte ligger till grund för 

aktörers val av avskrivningsmetod kan den positiva redovisningsteorin ge en förklaring till 

valet. Vidare klargörs vilken påverkan aktörerna har i beslutsprocessen gällande 

avskrivningsmetoder samt hur de ställer sig till komponentavskrivning. Detta har gjorts med 

hjälp av empiriskt material som samlats in genom intervjuer från berörda aktörer inom 

bostadsrättsföreningar.  

 

4.4. Metodval 

Studiens forskningsfråga är av förklarande karaktär. En förklarande studie söker i första hand 

sambandet mellan olika variabler, med utgångspunkt i en viss situation. (Patel och Davidson, 

2011). En kvalitativ undersökning ansågs vara mest lämpad för studiens syfte då vi inte var 

intresserade av ett kvantitativt och statistiskt resultat utan snarare att finna nya insikter, 

upptäckter samt tolkningar för att erhålla en förklaring av studiens frågeställningar. (Saunders 

et al. 2009) Genom kvalitativa forskningsmetoder ges möjligheten att gå på djupet med ett 

problem samtidigt som rikare information erhålls. Dock bör man ha i åtanke att denna metod 

kan vara subjektiv då analysen är tolkande (Patel och Davidson, 2011).  

 

Kritik har emellertid riktats mot den kvalitativa forskningsmetoden på grund av dess 

subjektivitet då metoden är beroende av forskarens uppfinningsrikedom och subjektiva 

bedömningar kring vad som är viktigt samt betydelsefullt (Bryman och Bell, 2005). Dock ser 

vi det som en fördel med metoden eftersom att undersökningen är utformad på så sätt att 

endast relevant information erhålls i denna studie. Därtill är det sällan möjligt att replikera en 

kvalitativ undersökning då forskningsmetoden i regel är ostrukturerad, något som har 

kritiserats många gånger (Bryman och Bell, 2005). Dock, med hänsyn taget till studiens syfte, 

är det inte alltid nödvändigt att resultatet ska vara möjligt att replikera (Saunders et al. 2009). 

Komponentavskrivning är ett relativt nytt område som med tiden har blivit mer aktuellt i och 

med att K-regelverket blir obligatoriskt år 2014. Eftersom området är så pass nytt är det högst 

troligt att resultatet kan komma att förändras om en upprepning av denna studie skulle 

genomföras vid ett senare tillfälle. Av den anledningen anser vi att studiens trovärdighet inte 

hade ökat ifall det hade varit möjligt att replikera studien. 

4.4.1. Typ av intervju 

Datainsamlingen i denna studie har genomförts via intervjuer. Vi har därför valt att 

genomföra semistrukturerade intervjuer hos olika aktörer som berör en bostadsrättsförenings 

årsredovisning. Enligt Saunders et al (2009) är semistrukturerade intervjuer den mest 

förekommande intervjumetoden för studier av förklarande karaktär. Anledningen till att vi 

valde denna intervjumetod är för att undvika att begränsa oss själva samt respondenten till de 

intervjufrågor som hade formulerats. Vi ville istället ge respondenten utrymme att tala utifrån 

sin kunskap och erfarenhet. (Bryman och Bell, 2005) Genom att använda denna typ av 

intervjumetod hade vi möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten för att få en djupare 

förståelse vilket är nästintill omöjligt att göra i exempelvis en enkät. Detta gynnade oss då 

rikare information från respondenternas svar erhölls genom att följfrågor uppkom. Till 

samtliga intervjuer medtogs en lista med ämnen och frågor dock hade respondenterna stor 
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frihet att utforma svaren på sitt sätt. Vid intervjuer finns alltså möjligheten till förklarande, 

förtydligande samt utvecklande.  

 

4.5. Urval av företag/respondenter 

Från och med år 2014 blir det obligatoriskt för företag/föreningar som väljer K3-regelverket 

att tillämpa komponentavskrivning i sin redovisning (Nordlund, 2004; Drefeldt, 2011). Detta 

kan komma att beröra bostadsrättsföreningar på grund av att prestandahöjandesatsen tillämpas 

idag, det vill säga att hela byggnaden ses som en enda tillgång. Tillämpningen av 

komponentmetoden innebär en förändrad avskrivningsmetod då varje identifierad komponent 

är en tillgång och skrivs av över sin respektive nyttjandeperiod (Drefelt, Nordlund och 

Pramhäll, 2013).  

 

Då styrelsen anlitar ekonomiska förvaltare och revisorer som sköter respektive granskar 

föreningens ekonomi och förvaltning har dessa aktörer därför valts i denna studie. De företag 

som har studerats är HSB, Riksbyggen, Deloitte och LJL Redovisning. Anledningen till att 

dessa företag har valts är att de sköter den ekonomiska förvaltningen i bostadsrättsföreningar 

och kan därmed ha en påverkan på styrelsens val av avskrivningsmetod. De revisorer som har 

valts kommer från Borevision, KPMG och LR-revision och utgör en viktig roll för 

bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning. Samtliga företag som valts anser vi är 

relevanta för studien då de har hand om en stor mängd bostadsrättsföreningar och besitter 

därmed en bred kunskap inom området.   

4.5.1. Bortfall  

Ett stort hinder under studiens gång var att hitta intervjupersoner som hade möjlighet att ställa 

upp. Vi både ringde och mejlade till ett flertal företag som normalt hanterar redovisningen i 

bostadsrättsföreningar och som kunde bidra till en ökad kunskap inom området. De företag 

som inte hade möjlighet att ställa upp av olika anledningar var Egeryds Fastighetsförvaltning 

AB, Prubor Förvaltning AB, HCJ Redovisning AB och LRF Konsult.  

 

4.6. Datainsamling  

4.6.1. Förberedelser inför intervjuer 

Vi tog kontakt med respektive företag tätt intill med att urvalet av respondenter hade 

genomförts. I samband med detta valde vi att förse företagen med information gällande 

studiens syfte samt frågeställningar. Detta för att kunna bli hänvisade till relevanta personer 

som besitter mest kunskap inom området. Ett skäl till varför företagen informerades var för att 

studiens trovärdighet skulle öka då endast respondenter som var mest insatta inom området 

söktes upp (Saunders et. al 2009). Genom dessa samtal fastställdes tider för telefon- eller 

besöksintervjuer med insatta respondenter inom respektive företag. Inför intervjuerna 

förberedde vi en intervjuguide som skulle anpassas till ekonomiska förvaltare och revisorer 

som sedan skickades ut till de respondenter som ville ta del av intervjufrågorna. Vid varje 

intervju förberedde vi inspelningar för att undvika att förlora väsentlig information. 
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Företag Respondent Position 

HSB, Mälardalen Karolina Widar Enhetschef/ ekonom 

Riksbyggen, Örebro Stefan Eriksson Ekonomisk förvaltare 

Deloitte, Östersund Pelle Bergstrand Ekonomisk förvaltare 

LJL Redovisning, 

Karlskoga 

Elsie-Marie 

Arvidsson 

Ekonomisk förvaltare 

/ Redovisningskonsult 

KPMG; Örebro Åsa Axell Auktoriserad revisor 

BoRevision, Stockholm Erik Davidsson VD/ Revisor 

LR-revision, Örebro Jens Forneng Revisorassistent   

 

 

En kvalitativ undersökning, särskilt intervjuer, har normalt ett litet antal respondenter till 

skillnad från kvantitativa forskningsmetoder (Bryman & Bell, 2005). Att vi valde att intervjua 

ett fåtal respondenter uppfattas inte som en nackdel då de respondenter som valts besitter mest 

kunskap inom området. Med intervjuer får vi dessutom möjlighet att klargöra problemet på 

djupet. Under studiens gång har vi läst på om komponentavskrivning samt 

bostadsrättsföreningar i olika artiklar samt litteratur. Detta för att skapa en bättre grund för 

utformning av intervjufrågor men även för att kunna följa med i resonemangen som förts 

under intervjuerna.  

4.6.2. Utformade av intervjufrågor 

Vid utformningen av studiens intervjuguide valde vi att formulera öppna och icke ledande 

frågor för att undvika att styra respondenternas svar (Patel och Davidson, 2011; Saunders et 

al, 2009). Detta innebär även att intervjun är öppen för följdfrågor för att erhålla rikare 

information från samtliga respondenter. Intervjun inleddes med att vi berättade för respektive 

respondent studiens syfte och därefter fick de berätta kort om sin arbetsbakgrund. Samtliga 

intervjuer har grundat sig på samma intervjuguide för att besvara studiens syfte. Dock har 

vissa frågor anpassats till respektive tjänsteman för att få svar på vilken påverkan de har i 

beslutsprocessen. Vissa teoretiska begrepp som användes i intervjufrågorna förklarades för 

respondenterna för att undvika missförstånd. Intervjuguiden utformades med hänsyn taget till 

studiens frågeställningar för att få en förståelse av varför berörda aktörer inom 

bostadsrättsföreningar väljer en avskrivningsmetod framför andra samt bedöma vikten av de 

kvalitativa egenskaperna vid deras val.  

4.6.3. Besöksintervju och telefonintervju  

Både besöksintervjuer och telefonintervjuer valdes, då vissa respondenter fanns belägna i en 

annan stad eller hellre föredrog en telefonintervju. Detta påverkade inte studien negativt då vi 

fortfarande hade möjlighet till följdfrågor samt ge respondenten utrymme att svara fritt. 

Besöksintervjuerna skedde hos KPMG, Riksbyggen och LR-revision i Örebro, medan 

resterande företag genomgick en telefonintervju. De intervjuer som genomfördes på 

respektive företagskontor hölls i avskilda konferensrum för att undvika störningar. Både 

besöks- och telefonintervjuerna spelades in med respondenternas godkännande. Anledningen 

till att inspelningar gjordes var för att underlätta viss koncentration på respondenternas svar 

samt för att kunna ställa följdfrågor. Om vi endast förde anteckningar skulle koncentrationen 

försämras och därmed skulle värdefull information gå förlorad (Patel och Davidson, 2011). 



20 

 

Dessa inspelningar underlättade vid sammanställningen av intervjuerna på grund av att vi 

kunde lyssna flertalet gånger för att försäkra att svaren uppfattades rätt. Då informationen inte 

ansågs vara tillräcklig för studiens empiriska del, kontaktades respondenterna via telefon för 

att få svar på kompletterande intervjufrågor. Vi har under hela intervjuprocessen försökt att 

agera objektivt för att undvika att påverka studiens utfall. 

 

Fördelar med telefonintervjuer är att vi sparar både tid och pengar som vi annars hade behövt 

spendera på att åka och uppsöka respondenten (Bryman och Bell, 2005).  Med tanke på att 

vissa respondenter befann sig i andra städer ansågs en telefonintervju vara mer 

kostnadseffektivt. En annan fördel med telefonintervjuer är att respondenten kan fritt besvara 

frågorna utan att påverkas av intervjuarens personliga egenskaper såsom etnisk bakgrund, kön 

etcetera (Bryman och Bell, 2005). Detta kan medföra att respondenten avstår från att ge viss 

information för att undvika att påverka intervjuarens personliga egenskaper och ger endast 

sådana svar som de förmodar att vi uppskattar. Dock underlättar personliga intervjuer 

möjligheten att se respondentens ansiktsuttryck i fråga om osäkerhet eller undran vilket är 

omöjligt vid telefonintervjuer. 

 

4.7. Dataanalys 

Allt material som samlades in under intervjuerna transkriberades för att få en lättöverskådlig 

bild över samtalen. Detta gjordes även för att underlätta vår möjlighet att bearbeta samt 

sammanställa materialet till studiens empiriavsnitt. Respondenterna fick sedan en möjlighet 

att korrigera eventuella missuppfattningar som hade gjorts i samband med 

sammanställningen. Det sammanställda materialet skickades ut för att försäkra att ingen 

felaktig information återges i empirin.  

Materialet delades i sin tur upp efter studiens frågeställningar varav en del av materialet som 

inte besvarade på frågeställningarna sållades bort. Vidare kategoriserades materialet för 

respektive frågeställning i tre steg, med hänsyn till studiens teoretiska referensram. I det första 

steget kategoriserades svaren som respondenterna hade uttryckt på samma sätt, det vill säga 

återkommande ord samt fraser som uppträdde i svaren. Men även sådana fraser som var av 

betydelse för respektive frågeställning. I det andra steget sammanfördes kategorier bestående 

av ord och fraser med samma innebörd som formulerats på olika sätt av respondenterna. I 

kategoriseringsprocessens sista steg sammanfördes kategorierna ytterligare en gång. 

(Jacobsen, 2002) Studiens första frågeställning som ger svar på vilken påverkan berörda 

aktörer har i beslutsprocessen gällande avskrivningsmetoder i bostadsrättsföreningar 

resulterade i en kategori. Den andra frågeställningen resulterade i fyra kategorier som 

besvarar om de kvalitativa egenskaperna ligger till grund för aktörers val av 

avskrivningsmetod. Studiens tredje och sista frågeställning besvarar hur berörda aktörer 

ställer sig till komponentavskrivning och resulterade i en kategori.  

Det kategoriserade materialet från samtliga intervjuer och studiens teoretiska referensram 

utgjorde underlag för studiens analys. Gällande studiens första frågeställning har hänsyn tagits 

till aktörernas funktion för att klargöra vilken påverkan de har i beslutsprocessen. Vidare har 

redovisningens kvalitativa egenskaper legat i fokus för att möjliggöra en analys av hur 
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berörda aktörer i bostadsrättsföreningar förhåller sig till dessa. Detta har gjorts genom att 

ställa det insamlade materialet från intervjuerna mot innebörden av de kvalitativa 

egenskaperna. Gällande hur berörda aktörer ställer sig till komponentavskrivning har hänsyn 

tagits till tidigare forskning om komponentavskrivning för att kunna utläsa deras 

ställningstaganden, vilket framkom under intervjuerna. De viktigaste ståndpunkterna samt 

resonemangen som lyfts fram i den teoretiska referensramen och empirin har bidragit till 

studiens analysavsnitt.   
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5. Empiri  

 

I följande avsnitt redogörs det empiriska materialet som har samlats in genom intervjuer från 

sju företag: HSB, Riksbyggen, Deloitte, LJL-Redovisning, BoRevision, KPMG och LR-

Revision. Studiens frågeställningar ligger till grund för avsnittets disposition. Empirin som 

presenteras utgör en sammanslagning av samtliga respondenters svar.  

Intervjufrågorna som användes under samtliga intervjutillfällen finns i bilagan och likaså 

fakta om samtliga företag och dess respondenter. 

 

I de bostadsrättsföreningar som samtliga företag har hand om förekommer både linjära och 

progressiva avskrivningar. Dock har Bergstrand (Deloitte) och Arvidsson (LJL Redovisning) 

endast hand om föreningar med linjära avskrivningsplaner. Samtliga respondenter, bortsett 

från Bergstrand (Deloitte) och Arvidsson (LJL Redovisning), är ense om att den progressiva 

avskrivningsplanen är mest förekommande bland nyproducerade föreningar. Den linjära 

avskrivningsmetoden är å andra sidan mer förekommande bland gamla bostadsrättsföreningar. 

Nyttjandeperioden kan variera mellan 50-100 år vilket motsvarar 1-2 procent avskrivning per 

år, varav 100 år är den vanligaste livslängden för majoriteten av föreningarna. Gällande den 

progressiva avskrivningsplanen räknas progressiviteten upp med en annuitetsfaktor uppemot 2 

procent (procentsatsen är lägre i början och ökar i takt med tiden). 

 

5.1. Aktörernas påverkan i beslutsprocessen 

Samtliga respondenter, det vill säga både förvaltarna samt revisorerna är överens om att 

styrelsen har det yttersta ansvaret i bostadsrättsföreningar och ska därmed fatta de slutgiltiga 

besluten gällande avskrivningar. Dock framhåller samtliga respondenter att styrelsen oftast tar 

hjälp av ekonomiska förvaltare på grund av att större kompetens besitts. Förvaltarna ger råd 

kring vilka regler samt redovisningsmetoder som passar in på respektive bostadsrättsförening. 

Davidsson (BoRevision), Axell (KPMG), Bergstrand (Deloitte) och Arvidsson (LJL-

Redovisning) delar samma åsikt och anser att de ekonomiska förvaltarna har inflytande på de 

beslut som styrelsen fattar, i detta fall gällande den avskrivningsmetod som väljs. Detta på 

grund av att styrelsen i större utsträckning inte besitter den kompetens som krävs för att fatta 

besluten på egen hand. Dock är det styrelsen som i slutändan ansvarar för sin produkt även 

om ekonomiska förvaltare är med och medverkar till utformning av årsredovisningen. Vidare 

tillägger Arvidsson (LJL-Redovisning) att det är viktigt att förvaltarna är medvetna om att det 

slutgiltiga beslutet ska ligga hos styrelsen.  

 

De ekonomiska förvaltarna rådfrågar sina interna respektive utomstående revisorer som 

normalt fungerar som ”bollplank”. Samtliga revisorer som deltagit i studien rekommenderar 

samt för diskussioner med sina förvaltare gällande vilka normer samt avskrivningsmetoder 

som är lämpliga för bostadsrättsföreningar. Eriksson (Riksbyggen) och Bergstrand (Deloitte) 
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betonar att förvaltarna i slutändan är beroende av revisorer för att få sina revisionsberättelser 

påskrivna. Det är därför viktigt att revisorerna godkänner det arbetssätt och praxis som väljs.  

 

Det pågår otaliga diskussioner kring vilket K-regelverk som ska tillämpas i en 

bostadsrättsförening dock har varken revisorerna eller förvaltarna tagit någon ställning till 

valet mellan K2 och K3. Revisorerna har heller inte fört några diskussioner kring 

komponentavskrivning med förvaltarna.  Enligt revisorerna har inte styrelsen eller förvaltarna 

i större utsträckning den kompetens som krävs för att göra valet på egen hand. Revisorernas 

roll kommer därför vara att informera både styrelsen och förvaltarna om vilka konsekvenser 

som kan uppkomma om ett val görs framför ett annat. Axell (KPMG) framhåller att ett 

”Quick-Scan paket” som granskar föreningarnas räkenskaper kommer att utvecklas. Detta för 

att kunna ta fram ett handlingsalternativ som påvisar effekterna med K2 samt K3 för 

respektive förening. Därefter får styrelsen i varje förening avgöra vilket regelverk som passar 

bäst. 

Samtliga aktörer är ense om att det i dagsläget saknas en fungerande modell för 

bostadsrättsföreningar och därför har ingen ställning till komponentavskrivning tagits. 

Bostadsrättsföreningar är i behov av ett anpassat regelverk då det saknas vägledning gällande 

hur komponentavskrivning ska tillämpas samt vilka väsentliga komponenter en byggnad ska 

delas upp i. Dock är samtliga revisorer samt Widar (HSB) nästan övertygade om att 

branschorganisationer kommer att ta fram riktlinjer/schabloner för hur komponentavskrivning 

ska hanteras. Om detta inträffar kommer Davidsson (BoRevision) samt Widar (KPMG) att 

rekommendera komponentmetoden till sina kunder. Däremot kommer inte Forneng (LR-

Revision) personligen att rekommendera metoden till sina kunder då det innebär en ökad 

administration.  

 

5.2. Kvalitativa egenskaperna  

Samtliga respondenter tar hänsyn till de kvalitativa egenskaperna vid bedömning respektive 

val av avskrivningsmetod. Både de ekonomiska förvaltarna och revisorerna anser att 

avskrivningsmetoden ska ge en rättvisande bild av föreningens ställning och resultat, det vill 

säga att byggnadens livslängd beräknas på ett relevant sätt som motsvarar det faktiska 

förbrukningen. Aktörerna är eniga om att det ska finnas en överensstämmelse mellan 

avskrivningsplan och verklighet då det främst handlar om att avskrivningsmetoden ska spegla 

det slitage som faktiskt finns. Bergstrand (Deloitte) tillägger att förvaltarna inte exakt kan 

mäta slitaget och därför blir alla avskrivningsplaner mer eller mindre felaktiga. Huruvida en 

viss avskrivningsplan är mer korrekt eller inte, bör alltid bedömas utifrån objektet ifråga. 

Samtliga kvalitativa egenskaper är viktiga för aktörerna men framförallt ska 

avskrivningsmetoden ge en tillförlitlig samt rättvisande bild av bostadsrättsföreningars 

redovisning. Jämförbarhet å andra sidan kan vara svårare att uppfylla enligt Axell (KPMG), 

Eriksson (Riksbyggen) och Forneng (LR-Revision) då varje förening är unik på sitt sätt, det 

vill säga tillämpar olika metoder samt olika tider på sina avskrivningar. Widar (HSB) och 

Bergstrand (Deloitte) anser däremot att jämförbarheten mellan åren är lättare att uppnå då 
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förvaltarna tittar på vad som aktiverats tidigare i samtliga föreningar. Det är därför viktigt att 

förvaltarna har en långsiktig avskrivningsplan för respektive bostadsrättsförening. 

Widar (HSB), Eriksson (Riksbyggen), Axell (KPMG) och Forneng (LR-Revision) anser att de 

kvalitativa egenskaperna kan uppnås med den progressiva avskrivningsplanen som 

nyproducerade bostadsrättsföreningar främst använder idag. Detta kan endast uppnås om 

progressiviteten är anpassad efter inflationen. Eftersom att avskrivningstiden sker under en så 

pass lång tid anser man att en progressiv avskrivningsplan hålls i takt med realvärdet. I reala 

termer avbildar metoden den ekonomiska verkligheten. Axell (KPMG) och Forneng (LR- 

Revision) menar att en krona idag är värd mer än en krona imorgon. Vidare tillägger Eriksson 

(Riksbyggen) att den progressiva avskrivningsplanen passar bäst i bostadsrättsföreningar på 

grund av att kostnaderna ökar med åren och därför anses det vara billigare att renovera de 

första åren. Dock avviker Davidsson (BoRevision) från detta resonemang och anser att den 

förbrukningen som en progressiv plan innebär inte återspeglar den faktiska förbrukningen. 

Den progressiva metoden är i grunden produktionsbaserad och egentligen inte tillämplig på 

fastigheter. Trots detta har metoden fått ett genomslag i fastigheter och bostadsrättsföreningar.  

 

Enligt Eriksson (Riksbyggen) kommer inte kostnader att vältras på framtiden med den 

progressiva avskrivningsplanen då nuvarande medlemmar är med och betalar under åren de 

bor i lägenheten. Däremot tillägger Axell (KPMG) och Forneng (LR-Revision) att om 

avskrivningarna är alltför låga och understiger inflationstakten bidrar detta till att föreningarna 

måste höja avgifterna för medlemmarna. Detta kommer även att påverka de potentiella 

medlemmarna då kostnaderna vältras över på framtiden. Även Davidsson (BoRevision) anser 

att den progressiva avskrivningsmetoden leder till att föreningarna skjuter på problemen i 

framtiden. Därför anses den linjära avskrivningsmetoden vara bättre då den återspeglar den 

faktiska förbrukningen som sker i en byggnad. Även Bergstrand (Deloitte) och Arvidsson 

(LJL Redovisning) styrker detta resonemang.  

 

Samtliga respondenter är ense om att komponentmetoden bidrar till en tillförlitlig och 

rättvisande bild då metoden avspeglar det ekonomiska slitaget bättre än om byggnaden skrivs 

av som en enda tillgång. Detta på grund av att byggnaden delas upp i olika komponenter som 

skrivs av separat efter respektive uppskattad nyttjandeperiod. På så sätt blir föreningens 

redovisning mer noggrann samt förståelig. Komponentavskrivning är ett redskap, en metod 

för att ”ge totalt mer rättvisande bild”. Dock är inte Bergstrand (Deloitte), Eriksson 

(Riksbyggen) och Widar (HSB) säkra på om komponentavskrivning ger en betydligt mer 

rättvisande bild än nuvarande avskrivningsmetod så som det ser ut idag. Dels för att 

avskrivningstiden kan bli längre än vad komponenten håller, dels för att 

bostadsrättsföreningar gör avsättningar till underhållsfond för att bibehålla värdet på 

fastigheten. Det som kan påverka den rättvisande bilden med nuvarande avskrivningsmetod är 

längden på avskrivningarna då de ibland är alltför långa. Davidsson (BoRevision) och Widar 

(HSB) betonar att det är viktigt att komponentavskrivning beaktar både underhållsfonden 

samt det inre underhållet för att metoden ska ge en mer rättvisande bild än nuvarande 

avskrivningsmetod.  
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Vidare framhåller Axell (KPMG), Forneng (LR-Revision), Widar (HSB) och Eriksson 

(Riksbyggen) att högre beslutsrelevans gällande årsavgifter uppnås med komponentansatsen. 

Trots detta tillägger Eriksson (Riksbyggen) att metoden inte anses vara nödvändig då 

styrelsen vill ha så låga avskrivningar som möjligt. Däremot anser inte Davidsson 

(BoRevision) att komponentavskrivning i förhållande till de andra avskrivningsmetoderna 

bidrar till en bättre beslutsrelevans. För oavsett vilken avskrivningsplan föreningen har, ska 

det styra vilka avgifter som behöver tas ut av medlemmarna.  

 

5.3. Aktörernas syn på komponentavskrivning  

Varken förvaltarna eller revisorerna har någon bostadsrättsförening som idag använder 

komponentavskrivning fullt ut. Däremot används en typ av komponentavskrivning i samtliga 

bostadsrättsföreningar vid nyinvesteringar/fastighetsförbättringar. Ska exempelvis fönstren 

bytas ut ses en del av denna investering som värdehöjande och därmed aktiveras den 

värdehöjande delen separat med en egen avskrivningsplan. Dock blir det inte en renodlad 

komponentavskrivning då endast den värdehöjande delen av investeringen ska aktiveras. 

Vidare anser samtliga aktörer att komponentavskrivning är onödig samt komplicerad i 

bostadsrättsföreningar. Dels för är att föreningar inte har samma syn på avskrivningar som ett 

aktiebolag då det endast ses som en siffra på pappret. Dels för att kunskap saknas kring 

fördelning av komponenter på grund av att metoden är allmänt ny i föreningar. En fastighet 

köps som en helhet och inte delar för sig och därför är det lättare att veta värdet på hela 

fastigheten med prestandahöjandesatsen. Widar (HSB) och Arvidsson (LJL Redovisning) 

menar att det endast är antaganden som förvaltaren tillsammans med styrelsen och revisorn 

gör då byggnaden delas in i komponenter. Förvaltarna från HSB, Riksbyggen och Deloitte 

betonar att komponentmetoden inte efterfrågas av bostadsrättsföreningar då medlemmarna 

saknar intresse för vilka komponenter en byggnad delas in på. Medlemmarna fokuserar mer 

på underhållsbehov, likviditet samt föreningens kostnader som bland annat lån och 

avgiftsnivån.  

Förvaltarna och revisorerna är ense om att komponentavskrivning kommer leda till en ökad 

administration samt kostnad. Förvaltarna från samtliga företag menar att kostnaden kommer 

att öka för att fler avskrivningsplaner måste göras för samtliga bostadsrättsföreningar då 

byggnader delas upp i x antal komponenter. Widar (HSB) anser att metoden kommer leda till 

högre avskrivningar då vissa komponenter har kortare avskrivningstider. Detta kommer i sin 

tur att påverka föreningarna kostnadsmässigt. Detta styrks även av Axell (KPMG) men som 

däremot tillägger att föreningarna kan få en jämnare kostnadsfördelning på grund av att 

underhållskostnaderna blir lägre då investeringarna aktiveras fullt ut. Eriksson (Riksbyggen), 

Davidsson (BoRevision) och Forneng (LR-Revision) anser däremot att komponentmetoden 

bidrar till att hyresavgiften höjs på grund av att fler avskrivningsplaner görs och detta är en 

kostnad som kommer att påverka föreningen. För bostadsrättsföreningar som har en 

progressiv avskrivning kan ett byte till komponentmetoden bidra till högre avskrivningar. 

Däremot kommer inte föreningar med en linjär avskrivningsmetod att påverkas i större 

utsträckning av metoden. Skulle föreningarna ha för låga avskrivningar kommer det att 

medföra högre avskrivningar i samband med komponentansatsen.  
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Vidare betonar Eriksson (Riksbyggen) och Bergstand (Deloitte) att det är lätt hänt att 

styrelsen tittar på sin egen ekonomi vid val av avskrivningsmetod. Då styrelsen fattar de 

slutgiltiga besluten handlar det oftast om en ”plånboksfråga”. Även Forneng (LR-Revision) 

instämmer och menar att styrelsen inte alltid tänker på framtiden utan fokuserar istället på det 

som är bäst för tillfället vid val av avskrivningsmetod.   
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6. Analys 

6.1. Aktörernas påverkan i beslutsprocessen 

Som kan utläsas i empirin är samtliga respondenter överens om att styrelsen har det yttersta 

ansvaret i bostadsrättsföreningar. Detta är en självklarhet då det är styrelsens plikt under alla 

omständigheter att ansvara för föreningens löpande verksamhet (Lundén, 2011). Fyra av sju 

respondenter som intervjuats är ense om att de ekonomiska förvaltarna har inflytande på de 

beslut som styrelsen fattar, särskilt i fråga gällande vilken avskrivningsmetod som ska 

tillämpas. Orsaken bakom detta är att styrelsen inte besitter den kompetens som krävs för att 

fatta beslut på egen hand. Visst är samtliga respondenter medvetna om att styrelsen ska fatta 

de slutgiltiga besluten i en förening, ändå är det lätt hänt att detta åsidosätts indirekt då 

förvaltarna med den kunskap som besitts har en påverkan på de beslut som fattas av styrelsen. 

Även om förvaltaren är delaktig i föreningens ekonomiska förvaltning samt har ett inflytande 

på de beslut som fattas är det styrelsen som i slutändan ansvarar för sin produkt. Detta styrks 

även av Arvidsson (LJL-Redovisning) som betonar att förvaltarna måste vara medvetna om 

att de slutgiltiga besluten ska ligga hos styrelsen och inte hos någon annan.  

 

Förvaltarna som intervjuats är ense om att de har en påverkan i beslutsprocessen på grund av 

att råd ges gällande vilka normer samt redovisningsprinciper som ska tillämpas i en 

bostadsrättsförening. Även Carlson (1996) styrker detta resonemang och menar att ekonomer 

hjälper företag/föreningar med alternativa lösningar som förbättrar verksamheten. Dock 

betonar två av förvaltarna att det vanligtvis handlar om en ”plånboksfråga” från styrelsens 

sida vid val av avskrivningsmetod. Forneng (LR-Revision) instämmer och menar att styrelsen 

tänker kortsiktigt utan någon tanke på framtiden. Detta kan kopplas till Colyvas (2009) som 

menar att företag/föreningar väljer den avskrivningsmetod respektive avskrivningstakt på sina 

tillgångar som verkar rimlig i nuläget utan någon tanke på framtiden.  

 

Trots att förvaltarna arbetar efter styrelsens villkor är samtliga ense om att hänsyn måste tas 

till revisorernas åsikter. Två av förvaltarna betonar att man i slutändan är beroende av 

revisorerna för att få sina revisionsberättelser påskrivna. De arbetssätt samt praxis som väljs 

av förvaltaren måste alltså godkännas av revisorn. Samtliga revisorer ser sig själva som 

”bollplank” då de rekommenderar samt för diskussioner med sina förvaltare gällande vilka 

normer samt avskrivningsmetoder som är relevanta i bostadsrättsföreningar. Detta styrks även 

av Duska (2005) som menar att bortsett från revisorernas roll som extern granskare är dennes 

uppgift att fungera som rådgivare för kunderna. Dock har inga diskussioner förts kring K-

regelverket eller komponentavskrivning mellan aktörerna. Då varken förvaltarna eller 

styrelsen har kännedom om K-regelverket kommer revisorns roll att vara betydande. 

Revisorerna kommer därför att informera om K-regelverket och dess konsekvenser samt 

utbilda förvaltarna och styrelsen om komponentavskrivning då det i dagsläget saknas 

vägledning. Detta är i enlighet med Colyvas (2009) som menar att det är brist på tillräcklig 

dokumentation kring vilka komponenter en tillgång kan delas upp i. Dock tror fyra av sju 

respondenter att branschorganisationer kommer att ta fram riktlinjer/schabloner för hur 

metoden ska hanteras. 
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6.2.  Kvalitativa egenskaper 

För att ett företags respektive en förenings information skall vara användbar är det viktigt att 

redovisningens kvalitativa egenskaper, det vill säga relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och 

rättvisande bild beaktas (IASBs föreställningsram p.24). Samtliga respondenter som 

intervjuats är ense om att hänsyn bör tas till de kvalitativa egenskaperna vid val av 

avskrivningsmetod. Dock väger inte samtliga kvalitativa egenskaper lika på grund av att vissa 

utmärks mer framför andra. 

6.2.1. Relevans 

För att påverka användarnas beslut är det viktigt att föreningarnas redovisningsinformation är 

relevant (Smith, 2006). Av samtliga sju respondenter ansåg fyra av dessa att en högre 

beslutsrelevans gällande årsavgifter uppnås med komponentavskrivning. Även Oleson (2003) 

framhåller i sin studie att komponentansatsen bidrar till att en högre beslutsrelevans uppnås på 

grund av att en ökad förståelse för föreningens anläggningstillgångar erhålls. Dock avviker en 

av revisorerna från detta resonemang och menar att oavsett vilken avskrivningsmetod som 

tillämpas, ska det styra vilka avgifter som behöver tas ut av medlemmarna. Trots att 

komponentavskrivning underlättar styrelsens beslutsfattande gällande årsavgifter anses 

metoden inte vara nödvändig då styrelsen vill ha så låga avskrivningar som möjligt.  

6.2.2. Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om förmågan att avbilda en ekonomisk verklighet i föreningen (Smith, 

2006). Den avskrivningsmetod som väljs i en bostadsrättsförening måste således avbilda den 

ekonomiska verkligheten. Fyra av samtliga respondenter anser att informationen blir 

tillförlitlig med en progressiv avskrivningsmetod om progressiviteten är anpassad efter 

inflationen. Då en progressiv avskrivningsplan hålls i takt med realvärdet avbildar metoden 

den ekonomiska verkligheten. Dock avviker en av revisorerna från detta resonemang och 

menar att den progressiva avskrivningsmetoden inte är tillämplig på fastigheter då metoden i 

grunden är produktionsbaserad. Metoden bidrar även till att föreningarna skjuter på 

problemen till framtiden. Detta argument motsägs av en av förvaltarna som menar att 

nuvarande medlemmar är med och betalar för de kostnader som uppkommer under perioden 

de bor i lägenheten. Däremot anser de resterande två revisorerna att kostnader endast vältras 

över på framtiden om avskrivningarna är alltför låga och understiger inflationen. Detta 

innebär i sin tur att informationen inte kan betraktas som tillförlitlig (avbildningsförmågan 

försämras) då avskrivningarna understiger inflationen.  

 

Vidare är samtliga respondenter ense om att tillförlitlighet uppnås med komponentavskrivning 

då metoden avbildar det ekonomiska slitaget (ekonomiska verkligheten) bättre än om 

byggnaden skrivs av som en enda tillgång. Detta kan kopplas till Stárová och Čermáková 

(2010) som betonar att komponentavskrivning jämfört med andra avskrivningsmetoder 

återspeglar det faktiska slitaget av anläggningstillgångar. Detta på grund av att byggnaden 

delas upp i olika komponenter som skrivs av separat efter respektive uppskattad 

nyttjandeperiod. På så sätt blir föreningens redovisning mer noggrann samt förståelig. Dock 

har varken förvaltarna eller revisorerna någon bostadsrättsförening som använder 
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komponentavskrivning fullt ut förutom vid nyinvesteringar/fastighetsförbättringar (då den 

utbytta tillgången redovisas separat).  

6.2.3. Jämförbarhet 

För att uppnå jämförbarhet måste lika händelser redovisas på samma sätt (Smith, 2006). 

Jämförbarhet kan dels uppnås över tid och dels mellan föreningar.  I en bostadsrättsförening 

kan det vara svårare att uppnå jämförbarhet, främst mellan föreningar, på grund av att olika 

avskrivningsmetoder används. Enligt tre respondenter är jämförbarhetskriteriet svårt att uppnå 

då varje förening är unik på sitt sätt. Däremot anser två andra respondenter att jämförbarhet 

mellan åren kan uppnås då förvaltarna tittar på vad som aktiverats tidigare i samtliga 

föreningar.  

6.2.4. Rättvisande bild 

En förutsättning för att skapa en rättvisande bild enligt Alexander och Eberhartinger (2009) är 

att affärshändelser och transaktioner ska redovisas på ett korrekt sätt samt att informationen 

ska ge en relevant bild av verksamheten. Rättvisande bild handlar även om att avbilda den 

ekonomiska verkligheten. Förvaltarna och revisorerna är eniga om att det ska finnas en 

överensstämmelse mellan avskrivningsplan och verklighet då det främst handlar om att 

avskrivningsmetoden ska spegla det slitage som faktiskt finns. Däremot tillägger en av 

förvaltarna att det kan vara svårt att exakt mäta en byggnads faktiska slitage vilket bidrar till 

att avskrivningsplanen blir mer eller mindre felaktig. Detta kan i sin tur påverka föreningens 

möjlighet att uppnå en rättvisande bild, som även bekräftas av Sundgren, Nilsson och Nilsson 

(2009).  

 

Tillförlitlighet och rättvisande bild värdesätts lika vid val av avskrivningsmetod. Samtliga 

respondenter är ense om att en rättvisande bild uppnås med komponentavskrivning då varje 

enskild komponent skrivs av separat över sin respektive nyttjandeperiod. Detta leder till att 

informationen blir mer tillförlitlig då komponentavskrivning speglar det slitage som faktiskt 

finns i en byggnad. Detta är i enlighet med Colyvas (2009) som menar att en tillgångs 

livslängd måste brytas ner i väsentliga delar med varierande nyttjandeperiod för att få en mer 

förståelig samt rättvisande bild. Trots att komponentavskrivning kännetecknas som en metod 

för att ”ge totalt mer rättvisande bild” är tre respondenter tveksamma till om metoden 

verkligen ger en mer rättvisande bild än nuvarande metod. Detta har att göra med att 

avskrivningstiden kan bli längre än vad respektive komponent håller men även för att 

bostadsrättsföreningar gör avsättningar till underhållsfond för att bibehålla värdet på 

fastigheten. För att komponentavskrivning ska bidra till en mer rättvisande bild jämfört med 

nuvarande metod är det därför viktigt att både underhållsfond samt inre underhåll beaktas.  

 

Som kan utläsas ovan är samtliga respondenter medvetna om att komponentavskrivning 

uppfyller redovisningens kvalitativa egenskaper, trots detta föredras inte metoden. Fastän 

komponentavskrivning kännetecknas som en metod för att ”ge totalt mer rättvisande bild” 

föredras den nuvarande avskrivningsmetoden. Detta påvisar att de kvalitativa egenskaperna 

inte ligger till grund för aktörernas val av avskrivningsmetod. Om de kvalitativa egenskaperna 

var avgörande vid valet hade aktörerna prefererat komponentmetoden.  
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6.3. Vad påverkar aktörernas val av avskrivningsmetod?  

Trots att samtliga företag beaktar de kvalitativa egenskaperna vid val och bedömning av 

avskrivningsmetod, är det inte dessa som är avgörande vid valet. Då de kvalitativa 

egenskaperna inte ligger till grund för aktörernas val av avskrivningsmetod kommer den 

positiva redovisningsteorin användas för att ge en förklaring till deras val. Som tidigare nämnt 

förklarar denna teori varför berörda aktörer i bostadsrättsföreningar väljer att redovisa enligt 

särskilda avskrivningsmetoder, i förhållande till andra (Watts och Zimmerman, 1986).    

Watts och Zimmerman (1986) framhåller i sin studie att den positiva redovisningsteorin 

förklarar konsekvenserna av olika beslut som fattas av skilda aktörer gällande 

redovisningsprinciper. Som kan utläsas i empirin kan den progressiva avskrivningsmetoden 

under vissa omständigheter ge en missvisande bild av den ekonomiska verkligheten. 

Konsekvensen av detta är att redovisningsinformationen inte längre kan betraktas som 

tillförlitlig. Däremot är samtliga respondenter ense om att komponentsatsen bidrar till en mer 

tillförlitlig och rättvisande bild, trots detta föredras den nuvarande avskrivningsmetoden i 

större utsträckning. Dels för att metoden uppfattas som onödig samt komplicerad då 

föreningar endast ser avskrivningar som en siffra på pappret. Dels för att 

komponentavskrivning bidrar till en ökad administration samt kostnad. Detta på grund av att 

fler avskrivningsplaner måste göras för samtliga bostadsrättsföreningar då byggnader delas 

upp i x antal komponenter. Detta kan kopplas till Colyvas (2009) som menar att 

komponentavskrivning medför ett ökat arbete samt kostnad på grund av att föreningar tar 

hjälp av utomstående aktörer (då kunskap saknas) när tillgångar ska delas upp i väsentliga 

delar. Då progressiv avskrivning är mest förekommande i bostadsrättsföreningar kommer ett 

byte till komponentavskrivning att bidra till högre avskrivningar (då vissa komponenter har 

kortare avskrivningstider) likaså om föreningen har för låga avskrivningar. Hyresavgiften 

kommer i sin tur att höjas på grund av att fler avskrivningsplaner görs vilket påverkar 

medlemmarna. Däremot påverkas inte föreningar med en linjär avskrivningsmetod i samma 

grad. 

Det är vanligt förekommande att styrelsen tittar på sin egen ekonomi vid val av 

avskrivningsmetod då det oftast handlar om en ”plånboksfråga”.  Styrelsen väljer alltså den 

avskrivningsmetod som gynnar dem för tillfället och tänker sällan på framtiden. Deegan och 

Unerman (2006) betonar att berörda aktörer, i detta fall styrelsen, väljer en avskrivningsmetod 

som maximerar egennyttan. Detta kan kopplas till styrelsens val av avskrivningsmetod då den 

progressiva avskrivningsmetoden är mest förekommande bland nyproducerade 

bostadsrättsföreningar. Metoden bidrar till låga kostnader de första åren och ökar därefter 

successivt med åren. En ytterligare konsekvens av den progressiva avskrivningsmetoden är att 

framtida medlemmar kan utsättas för höjda avgifter (om progressiviteten understiger 

inflationstakten). Detta tyder på att styrelsen som tidigare nämnt inte tänker på framtiden utan 

agerar alltså efter egenintresse vid beslutsfattande. Då styrelsen har det yttersta ansvaret samt 

fattar de slutgiltiga besluten är det förvaltarnas skyldighet att anpassa sig efter styrelsens 

villkor. Fastän förvaltarna skulle tycka att en viss avskrivningsmetod är bättre jämfört med 

andra tycks valet styras av styrelsens plånbok och inte av det som redovisningen faktiskt 

förespråkar.  
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Vidare bidrar den positiva redovisningsteorin till en förståelse för hur samspelet mellan 

aktörerna inom bostadsrättsföreningar fungerar. Deegan och Unerman (2006) menar att teorin 

fokuserar på relationen mellan olika aktörer för att understödja samspelet mellan dessa. Då 

styrelsen saknar den kompetens som krävs klargörs det tydligt att styrelsen är i behov av 

förvaltarnas samt revisorernas åsikter vid val av avskrivningsmetod. Som tidigare nämnt är 

det lätt hänt att förvaltarna har en påverkan på de beslut som fattas på grund av att större 

kompetens besitts. För att samspelet mellan dessa aktörer ska fungera är det viktigt att 

styrelsen under alla omständigheter (trots bristande kompetens) är involverade i diskussioner 

kring K-regelverket samt vilken avskrivningsmetod som är mest relevant i respektive 

förening.  Det är således viktigt att samtliga aktörer för diskussioner med varandra för att rätt 

beslut skall kunna fattas av styrelsen.   
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7. Slutsats  

Studiens syfte var att förklara vilken påverkan berörda aktörer (förvaltare och revisorer) har i 

beslutsprocessen gällande avskrivningsmetoder i bostadsrättsföreningar. Vidare var avsikten 

med studien att klargöra om redovisningens kvalitativa egenskaper ligger till grund för val av 

avskrivningsmetod samt hur de ställer sig till komponentavskrivning. Avsikten var även att 

söka en förklaring till aktörers val av avskrivningsmetod om inte de kvalitativa egenskaperna 

ligger till grund för valet.  

I en bostadsrättsförening har styrelsen det yttersta ansvaret för den löpande verksamheten 

samt fattar de slutgiltiga besluten gällande bland annat redovisningsmetoder. Dock finns det 

många bostadsrättsstyrelser som anlitar ekonomiska förvaltare och externa revisorer som 

medverkar till utformningen av de finansiella rapporterna. I dessa föreningar har förvaltarna 

en påverkan på beslutsfattandet då de har hand om förvaltningen samt ger råd kring vilka 

redovisningsmetoder som är relevanta i respektive förening. Detta på grund av att styrelsen 

saknar den kompetens som krävs för att kunna fatta beslut på egen hand. 

Trots att förvaltarna besitter en stor kunskap finns ett behov av revisorers åsikter samt 

godkännande. Bortsett från att granska föreningens redovisning fungerar revisorerna som 

rådgivare då de rekommenderar samt för diskussioner med sina förvaltare gällande vilka 

normer samt avskrivningsmetoder som är relevanta i bostadsrättsföreningar. Det klargörs 

tydligt att bortsett från styrelsen har även förvaltarna och revisorerna en påverkan i 

beslutsprocessen på grund av den kompetens som besitts. 

För att en bostadsrättsförenings redovisningsinformation skall vara användbar är det viktigt att 

de kvalitativa egenskaperna beaktas, i detta fall vid val av avskrivningsmetod. Dock väger 

inte samtliga kvalitativa egenskaper lika då vissa utmärks mer framför andra. De egenskaper 

som väger mest för samtliga respondenter är tillförlitlighet samt rättvisande bild. Det är alltså 

viktigt att den avskrivningsmetod som väljs avbildar den ekonomiska verkligheten i en 

bostadsrättsförening samt att informationen ger en relevant bild av verksamheten. Då den 

progressiva avskrivningsmetoden används i större utsträckning anses metoden endast avbilda 

den ekonomiska verkligheten om progressiviteten är anpassad efter inflationen. Vidare anser 

samtliga respondenter att en tillförlitlig samt rättvisande bild uppnås med komponentmetoden. 

Då en byggnad delas upp i olika komponenter avbildar metoden den ekonomiska verkligheten 

(slitaget) bättre än om byggnaden skrivs av som en enda tillgång. Dessutom anser fyra av 

samtliga respondenter att informationen blir användbar som beslutsunderlag (gällande 

årsavgifter) vid tillämpning av komponentavskrivning i bostadsrättsföreningar. Dock är det 

svårare att uppfylla jämförbarhetskriteriet (främst mellan föreningar) då det används olika 

avskrivningsmetoder beroende på vilken typ av förening det är.   

Trots att majoriteten av samtliga respondenter är ense om att komponentavskrivning bidrar till 

en bättre redovisning föredras den progressiva avskrivningsmetoden, som även har 

accepterats av revisorerna. Detta på grund av att komponentavskrivning anses onödig då den 

bidrar till en ökad administration samt kostnad. Det betyder alltså att redovisningens 

kvalitativa egenskaper inte ligger till grund för aktörernas val av avskrivningsmetod. Vad som 

däremot kan ge en förklaring till aktörernas val är den positiva redovisningsteorin. Det 
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klargörs tydligt att styrelsen oftast tittar på sin ”plånbok” vid val avskrivningsmetod. 

Styrelsen vill alltså ha så låga avskrivningar (kostnader) som möjlig och väljer därför den 

avskrivningsmetod som maximerar egennyttan. Då styrelsen sällan fokuserar på framtiden 

anses den progressiva avskrivningsmetoden vara mest gynnsamt på grund av att låga 

avskrivningar erhålls de första åren. Även om förvaltarna har andra åsikter styrs valet av 

styrelsens plånbok och inte av redovisningens kvalitativa egenskaper.  
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8. Diskussion 

Syftet med komponentavskrivning är att underlätta för den redovisningsskyldige samt 

företag/föreningar att åstadkomma en rättvisande bild i redovisningen. Detta genom att dela 

upp en byggnad i komponenter som skrivs av över sin respektive nyttjandeperiod vilket 

medför att avskrivningar för respektive komponent återspeglar den faktiska förbrukning som 

sker i byggnaden. Trots att de intervjuade respondenterna var ense om att en mer rättvisande 

bild erhålls vid tillämpning av komponentavskrivning tycks samtliga i högre grad föredra den 

nuvarande avskrivningsmetoden som används i respektive förening. Då de kvalitativa 

egenskaperna utgör en kvalitetsstämpel i redovisningen är det förvånande att den nuvarande 

avskrivningsmetoden föredras av aktörerna trots att komponentavskrivning ger en bättre 

redovisning. Flertalet respondenter är även ense om att den linjära avskrivningsmetoden 

återspeglar den faktiska förbrukningen bättre än den progressiva avskrivningsmetoden. Trots 

detta föredras progressiva avskrivningar i större utsträckning.  

 

Vidare väcker detta funderingar gällande den progressiva avskrivningsmetoden som fått 

genomslag i bostadsrättsföreningar. En av revisorerna var kritisk mot metoden då den inte 

avbildar den ekonomiska verkligheten eller är tillämpningsbar på fastigheter. Fastän det råder 

tveksamheter om nyttan förbrukas progressivt har revisorer accepterat metoden i 

bostadsrättsföreningar. Det är revisorernas ansvar att granska att föreningens information 

presenteras på ett rättvist sätt. Vi har därför svårt att begripa varför den progressiva 

avskrivningsmetoden föredras trots att en felaktig bild kan ges av den ekonomiska 

verkligheten.  Enligt oss är det en självklarhet att välja den avskrivningsmetod som avbildar 

den ekonomiska verkligheten. Det framförs även tydligt i ÅRL att den avskrivningsmetod 

som bäst återspeglar hur tillgångens värde förbrukas ska tillämpas.  

 

Då K-regelverket blir obligatoriskt år 2014 är valet mellan K2 och K3 aktuellt i 

bostadsrättsföreningar. Varken styrelsen eller förvaltarna har den kompetens som krävs för att 

göra valet på egen hand. Det kommer därför vara revisorernas uppgift att utbilda förvaltarna 

och styrelsen kring regelverken då högre kompetens besitts. Samtliga revisorer föreslår att 

företag/föreningar skall vara ute i god tid vid val av regelverk. Dock har inga av revisorerna 

som intervjuats fört några diskussioner med sina förvaltare eller styrelsen trots att det i 

dagsläget är aktuellt. Det är hög tid att förvaltarna samt styrelsen utbildas för att de ska erhålla 

kännedom om skillnaderna mellan regelverken. Detta för att styrelsen skall kunna fatta rätt 

beslut för bostadsrättsföreningar.  

 

8.1. Förslag till vidare forskning  

Då K-regelverket blir obligatoriskt år 2014, skulle det vara av intresse att undersöka vilket val 

av regelverk styrelsen i bostadsrättsföreningar har gjort och vad som legat till grund för valet. 

Om K3-regelverket valts kan det vara intressant att studera om aktörernas ställning gentemot 

komponentavskrivning förändrats samt vilken påverkan metoden har på föreningarnas 

redovisning.    
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10.  Bilagor  

10.1. Företag/Respondenter 
 

HSB 

HSB är en kooperativ medlemsorganisation som arbetar med bosparande, byggande och 

förvaltning. HSB är även Sveriges största bostadskooperation med cirka 3 900 

bostadsrättsföreningar, 31 regionala HSB-föreningar samt cirka 548 000 medlemmar. 

Tidigare stod HSB för Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening, men nu används 

endast förkortningen. (HSB, 2013-04-14) 

Intervju med Karolina Widar, HSB Mälardalen   

Widar är enhetschef för administrativförvaltning i HSB Mälardalen sedan 2.5 år samt arbetat 

som ekonom. Widar har studerat till civilekonom på Mälardalens högskola. Widar nämner att 

HSB Mälardalen förvaltar cirka 220 bostadsrättsföreningar.  

 

 

Riksbyggen 

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar boendemiljöer i nyproduktion. 

Riksbyggen arbetar med fastighetsförvaltning och byggadministration samt utsedd som en av 

Sveriges största fastighetsförvaltare. Företagets kunder är bostadsrättsföreningar samt 

kommersiella och offentliga fastighetsägare. Riksbyggen har cirka 300 kontor spridda över 

hela Sverige med 350 000 boende samt 28 000 bosparare. (Riksbyggen, 2013-04-15)  

Intervju med Stefan Eriksson, Riksbyggen i Örebro  

Erikssons position i Riksbyggen är kundansvarig som kännetecknas av att man antingen 

arbetar med teknisk förvaltning eller ekonomisk förvaltning. Eriksson arbetar med både 

teknisk förvaltning (exempelvis underhåll) och ekonomisk förvaltning. Eriksson har arbetat på 

Riksbyggen sedan 1990 och som fastighetsekonom sedan 1995. Eriksson har studerat 

ekonomiprogrammet på Örebro universitet samt läst en del fristående kurser. Riksbyggen har 

50 bostadsrättsföreningar varav 15 av dessa föreningar har Eriksson hand om.  

 

Deloitte 

Deloitte tillhandahåller tjänster inom revision, redovisning och skatterådgivning. Tiotusentals 

fristående redovisningsfirmor världen över går under varumärket Deloitte. Varje 

medlemsfirma i Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) erbjuder tjänster inom ett viss 

geografisk område, där de följer nationella lagar samt regler i sitt verksamhetsområde. DTTL 

tillhandahåller alltså inte redovisningstjänster till sina kunder, utan samordnar aktiviter för 

alla firmor som är medlemmar. (Deloitte, 2013-04-13) 

Intervju med Pelle Bergstrand, Deloitte i Östersund  

Bergstrand arbetar i Deloitte och är ansvarig för den ekonomiska delen på fastigheter. 

Bergstrand arbetar med att tillhandahålla ekonomitjänster för fastighetsägda då det framförallt 
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gäller ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar som även är Deloittes största nisch. 

Bergstrand är i grunden civilekonom och juristkandidat. Bergstrand har tidigare arbetat med 

ekonomifrågor i storkoncerner men har år 2006 arbetat på Deloitte. Antalet 

bostadsrättsföreningar i Deloitte är 300 stycken varav Bergstrand har totalansvar för alla.  

 

LJL Redovisning  

LJL Redovisning AB är idag en av Värmlands största redovisningsbyråer som grundades av 

Lars Jonas Lundquist år 1979. LJL är ett familjeföretag med lång erfarenhet av 

redovisningstjänster i bostadsrättsföreningar. Företaget bedriver ekonomitjänster i Karlstad, 

Karlskoga och Kristinehamn. (LJL Redovisning, 2013-04-12)  

Intervju med Elsie-Marie Arvidsson, LJL Redovisning i Karlskoga  

Arvidsson är auktoriserad redovisningskonsult samt kontorsansvarig för Karlskoga och 

Kristinehamn. En längre tid tillbaka studerade Arvidsson till diplomerad redovisningskonsult 

som pågick i fyra år. Arvidsson gick även på en utbildning inom det största 

redovisningsförbundet för att bli auktoriserad redovisningskonsult. Arvidsson startade ett eget 

företag år 1984 men som därefter såldes till LJL Redovisning år 2008. Arvidsson satt tidigare 

i styrelsen inom LJL Redovisning men har på grund av pensionsåldern dragit sig tillbaka. 

Arvidsson sköter den ekonomiska förvaltningen på åtta bostadsrättsföreningar som även 

motsvarar samtliga föreningar som LJL Redovisning i Karlskoga har hand om.  

 

BoRevision 

BoRevision är ett revisionsföretag som har arbetat med revision i mer än 80 år och erbjuder 

även tjänster inom redovisning och skatterådgivning. Det är det enda revisionsföretaget som 

specialiserar sig på revision och utredningar inom fastighetsbranschen, främst på 

bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar. BoRevision är ett rikstäckande företag 

som har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Örebro och Sundsvall. (BoRevision, 2013-04-

14) 

 

Intervju med Erik Davidsson, BoRevision i Stockholm   

Davidsson är revisor för ett stort antal ekonomiska föreningar samt bostadsrättsföreningar och 

har arbetat med bostadsrättsföreningar i över sex år. Davidsson sitter i ledningsgruppen och är 

en av de tre delägarna i BoRevision. Sedan en längre tid tillbaka har Davidsson arbetat med 

revision i största allmänhet. Innan dess studerade Davidsson på Handelshögskolan i 

Stockholm. Davidsson arbetade även med riskkapitala investeringar i några år samt gjort en 

del forskningar under ett par år. Därefter hoppade Davidsson på revisionsbanan och har 

stannat där sedan dess. BoRevision har cirka 4 500 bostadsrättföreningar varav Davidsson är 

revisor i drygt ett hundratal föreningar.  
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KPMG  

KPMG är ett kunskapsföretag som erbjuder branschspecifika och kompetenta tjänster inom 

revision, skatt och rådgivning. KMPG är ett av Sveriges samt världens ledande 

kunskapsföretag med 152 000 specialister i 156 länder. I Sverige har KPMG 1 600 

medarbetare på 60 orter. De kunder KPMG består av är nationella och internationella 

storföretag, offentlig verksamhet, mindre, medelstora och ägarledda företag samt ideella och 

icke vinstdrivande organisationer. (KPMG, 2013-04-15) 

 

Intervju med Åsa Axell, KPMG i Örebro  

Axell har studerat civilekonomprogrammet på Örebro universitet som omfattade fyra år och 

gick ut universitetet år 1993. Axell började arbeta på en skola i ungefär ett år på grund av 

lågkonjunktur, därefter arbetade hon på en redovisningsbyrå i cirka ett år. Efter dessa arbeten 

började Axell på KPMG och har arbetat där i 18 år, varav som auktoriserad revisor de senaste 

11 åren. Axell har följt interna utbildningsprogram på KPMG och under den tiden Axell blev 

auktoriserad revisor var man tvungen att skriva tre prov som FAR arrangerade. Idag behöver 

man endast skriva två prov som Revisornämnden arrangerar. Axell ha hand om cirka 70 

bostadsrättsföreningar och är även den enda revisorn i Örebro som reviderar mest på just 

bostadsrättsföreningar.  

 

LR-revision  

LR Revision & Redovisnings delägarföretag består av lokalt ägda revisionsbyråer med över 

50 kontor runtom hela Sverige. Inom företaget arbetar revisorer, redovisningskonsulter, 

skatteexperter och företagsrådgivare med att ge råd och stöd till främst små och medelstora 

företag. Samtliga delägarföretag samarbetar genom ett gemensamt ägt bolag, LR Revision & 

Redovisning Sverige AB, där de har tillgång till specialister och all insamlad information och 

kompetens som finns i nätverket. (LR-revision, 2013-04-11) 

Intervju med Jens Forneng, LR-revision i Örebro  

Forneng arbetar på LR-revision och ska inom kort göra ett test för att bli godkänd revisor. 

Tidigare studerade Forneng ekonomi i fyra år på Örebros Universitet. Forneng har även 

arbetat som revisor på Skatteverket i cirka två år. LR-revision i Örebro reviderar cirka 70 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Forneng har inte skrivit under någon 

revisionsberättelse men har däremot arbetat med cirka 40 bostadsrättsföreningar.  
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10.2. Intervjufrågor  

10.2.1.  Ekonomiska förvaltare  

 

Inledande frågor  

 Går det bra för er om vi spelar in intervjun? Det skulle underlätta för oss då vi vill 

undvika att gå förlorad om viktig information.  

 

 Går det bra om vi använder ert namn i vår studie?  

 

 Berätta lite kort om dig och din bakgrund (exempelvis befattning, tidigare studier)  

 

Roll 

 Har ni hand om några bostadsrättsföreningar? Om ja, hur många?  

 

 Vem/Vilka är det som bestämmer vilka normer och regler som ska tillämpas i en 

bostadsrättsförening?  

 

 Är styrelsen med och påverkar? Hur ser deras roll ut (bortsett från att de har det 

yttersta ansvaret)?  

 

 Vilka är det som utbildar er kring de nya K-regelverken?  

 

Avskrivning  

 Vilken avskrivningsmetod använder era bostadsrättsföreningar? Varför tillämpas just 

den metoden? 

 

 Vad grundar ni er på/Vad tar ni hänsyn till när val av avskrivningsmetod görs? 

  

 Vilken avskrivningsmetod anser du passar bostadsrättsföreningar? Varför?  

 

 Hur har ni resonerat kring byggnadens nyttjandeperiod? Vilken avskrivningstakt är 

den mest förekommande? 

 

Komponentavskrivning  

 Har ni stött på bostadsrättsföreningar som tillämpar komponentavskrivning?  

 

 Om inte komponentavskrivning används, hur redovisar ni när en betydande del av en 

byggnad byts ut?  

 

 Vad har ni för åsikter gällande komponentavskrivning? (Om bostadsrättsföreningar 

väljer K3, blir det ett krav att tillämpa metoden) 
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 Om ni övergår till komponentavskrivning, kommer det att påverka era nuvarande 

normer och praxis (dvs. er nuvarande redovisningsmetod)?  

 

 Varför bör företag använda komponentavskrivning enligt er? Eller varför inte? 

 

 Hur förhåller sig komponentavskrivning till redovisningens kvalitativa egenskaper 

jämfört med andra avskrivningsmetoder? (Relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och 

rättvisande bild)  

 

 Anser ni att begripligheten ökar inom redovisningen vid tillämpning av 

komponentavskrivning? På vilket sätt i så fall?  

 

 Det sägs att komponentavskrivning ger en rättvis bild av årsredovisningen. Kan detta 

vara ett motiv för bostadsrättsföreningar att tillämpa metoden? Varför/Varför inte?  

 

 Hur skiljer sig komponentavskrivning från er nuvarande avskrivningsmetod som 

tillämpas av bostadsrättsföreningarna? 

 

 Har era revisorer rekommenderat komponentavskrivning idag? 

 

 

Tack för Er medverkan! 
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10.2.2. Revisorer  

 

Inledande frågor  

 Går det bra för er om vi spelar in intervjun? Det skulle underlätta för oss då vi vill 

undvika att gå förlorad om viktig information.  

 

 Går det bra om vi använder ert namn i vår studie?  

 

 Berätta lite kort om dig och din bakgrund (exempelvis befattning, tidigare studier)  

 

Roll 

 Har ni hand om några bostadsrättsföreningar? Om ja, hur många?  

 

 Vem/Vilka är det som bestämmer vilka normer och regler som ska tillämpas i en 

bostadsrättsförening? 

 

 Är styrelsen med och påverkar? Hur ser deras roll ut (bortsett från att de har det 

yttersta ansvaret)?  

 

 Vad har revisorer för roll i samband med bostadsrättsföreningars val av K-regelverk? 

 

Avskrivning  

 Vilken avskrivningsmetod använder de bostadsrättsföreningar som ni reviderar? Vad 

anser ni om den valda metoden? 

 

 Vad beaktar ni vid bedömning av bostadsrättsföreningars val av avskrivningsmetod?  

 

 Vilken avskrivningsmetod anser du passar bostadsrättsföreningar? Varför?  

 

 Hur har ni resonerat kring byggnadens nyttjandeperiod? Vilken avskrivningstakt är 

den mest förekommande? 

 

Komponentavskrivning  

 BFN och RR 12 rekommenderar komponentavskrivning av materiella 

anläggningstillgångar idag och har inget strikt krav på det. Har ni stött på 

bostadsrättsföreningar som tillämpar komponentavskrivning?  

 

 Vad har ni för åsikter gällande komponentavskrivning?  (Om bostadsrättsföreningar 

väljer K3, blir det ett krav att tillämpa metoden) 

 

 Anser du att kravet på komponentavskrivning ger en bättre redovisning?  

Varför/Varför inte?  
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 Kommer ni att rekommendera komponentavskrivning till era bostadsrättsföreningar? 

Varför/Varför inte?  

 

 Varför bör bostadsrättsföreningar använda komponentavskrivning enligt er? Eller 

varför inte? 

 

 Hur förhåller sig komponentavskrivning till redovisningens kvalitativa egenskaper 

jämfört med andra avskrivningsmetoder? (Relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och 

rättvisande bild)  

 

 Anser ni att begripligheten ökar inom redovisningen vid tillämpning av 

komponentavskrivning? På vilket sätt i så fall?  

 

 Det sägs att komponentavskrivning ger en rättvis bild av årsredovisningen. Kan detta 

vara ett motiv för bostadsrättsföreningar att tillämpa metoden? Varför/Varför inte?  

 

 

Tack för Er medverkan! 

 

 


