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Background and problem: 
Swedish companies were recently introduced to component depreciation methods which 
required implementation in organizations. Component methods are widely discussed amongst 
property managers whereas the need of these accounting standards is questioned. 
Nevertheless, firms have to make adjustments in order to obey the law which requires 
translation of new ideas and concepts on an organizational level. 
 
Purpose: 
The purpose of this report is to investigate the organizational translation of new regulations in 
accounting standards. The report covers large property managers in a Swedish municipality 
and compare the results of organizational theories regarding translation of new ideas. 
 
Method: 
The proceedings of this report were found by interviewing property managers and gathering 
relevant information through literature, annual reports, scientific articles and experts in the 
field. The empirical data provided by the interviews was schematically analyzed through an 
analytical model deriving from the theoretical framework introduced in the report. 
 
Conclusion: 
This report concludes that organizational translation differs between two large property 
managers in a Swedish municipality, even though the firms had many similar factors. The 
main factors affecting the outcome of applying the new accounting regulations were the 
organization’s attitude towards change, what kind of property the organization possesses and 
lastly the communication between internal and external operators. 
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1. Inledning 
Det inledande avsnittet ger läsaren en bakgrund inom aktuell problematik som ämnas att 
studeras i denna studie. 
 

1.1 Bakgrund 
Redovisning i ekonomisk mening syftar på intern- och externredovisning där 
externredovisning omfattas av de externa rapporter företag ger ut. Dessa rapporter innefattar 
exempelvis balans- och resultaträkningar, kassaflödesanalyser, förvaltningsberättelser samt 
noter. Externa rapporter som ges ut av företag förhåller sig till regelverk och 
rekommendationer i syfte att ge en rättvisande, sann och enhetlig bild av företaget åt 
företagets intressenter. Denna information ligger sedan till grund för intressenternas 
ekonomiska beslut (Frostensson, 2015). 
 
En av de viktigaste redovisningsprinciperna som företag förhåller sig till är principen om 
rättvisande bild. Denna princip innebär att företag måste porträttera sin verksamhet så att 
detta porträtt avspeglar företagets verklighet, det vill säga en rättvisande bild av vad som 
händer under organisationens räkenskapsår. Definitionen av rättvisande bild innebär att all 
redovisning ska ge en ärlig bild av företagets ekonomiska ställning vilket ter sig vara 
tämligen komplext att utföra i ett par få rader (Frostensson, 2015). I och med att företag är 
avsevärt olika på flera sätt gör att varje enskilt företag har varierande lösningar på hur de ska 
framföra sin redovisning i enlighet med principen om rättvisande bild. 
 
År 2010 skickade bokföringsnämnden, BFN, ut ett förslag om ett nytt regelverk till aktörer 
inom Sverige (Bokföringsnämnden, 2010). Det nya regelverket K3 skulle komma att medföra 
en hel del förändringar för företag som blev tvungna eller självmant valde att redovisa enligt 
det nya regelverket. Företag i Sverige förhåller sig till principen om rättvisande bild såväl 
som god redovisningssed med hjälp av bokföringsnämnden. Denna nämnd är en statlig 
myndighet under finansdepartementet som ansvarar för utvecklandet av rekommendationer 
och riktlinjer till svenska företags bokföring. Bokföringsnämnden, BFN, är statens 
expertorgan på normgivning inom redovisningsområdet (Bokföringsnämnden, 2015). 
 

1.2 Problembakgrund 
Enligt Bo Nordlund (2004) kom bokföringsnämndens nya förslag att medföra vissa 
implikationer för fastighetsbolag med omfattande anläggningstillgångar. En implikation var 
att företag behövde bokföra enligt komponentmetoden istället för den tidigare 
avskrivningsmetoden “prestandahöjandeansatsen”. Implikationer som uppkommer vid 
komponentavskrivning kan vara att fastighetsbolagen måste införa nya rutiner och regler för 
att hantera det nya synsättet (Nordlund, 2004). Från en annan synvinkel förklarar Ingemar 
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Rindstig i en artikel ur Fastighetssverige att komponentmetoden skulle vara oväsentlig för 
förvaltningsfastigheter. Rindstig (2011) hävdar att denna metod snarare är mer tilltalande för 
industribolag med produktionsresurser än för bolag som innehar fastigheter i annat syfte. 
Fortsättningsvis skriver Rindstig att det inte är väsentligt vilken metod fastighetsförvaltare 
företar. Åsikter som dessa delas inte av alla branschexperter där bland annat författarna av en 
artikel ur Balans beskriver att det är nyttigt för fastighetsbolag att särskilja olika komponenter 
för att dela upp de olika nyttjandeperioderna. Detta skulle vara positivt för fastighetsbolag i 
och med att de kan dela upp fastigheterna i komponenter som särskiljer olika intervall för 
underhåll (Hellman et al, 2011).  
 
I Røviks (2000) bok om moderna organisationer skriver författaren att koncept översätts och 
omformas när de sprids och färdas in i nya organisationer. Vidare beskriver författaren att 
organisationer använder sig av idéer för att driva verksamhet samt att dessa idéer till skillnad 
från fysiska ting inte har en given oföränderlig form. Detta nyanseras genom att beskriva det 
faktum att “översättnings-modellen” ger insikt i att en skrift kan anses vara objekt-lik men 
samtidigt utläsas på många olika sätt (Czarniawska & Joerges, 1996). Det inledande stycket i 
detta avsnitt påvisar hur olika branschexperter - eller med hänsyn till översättningsteori, 
“översättare” - har delad mening gällande såväl fördelar som nackdelar med 
komponentmetoden. I detta skede är det uppenbart att det lämnas utrymme för individuell 
tolkning på organisatorisk nivå.  
 
En övergång till komponentmetoden innebär en del valmöjligheter för företag då regelverket 
inte tydliggör hur metodiken kring konceptet exakt ska tillämpas. Detta innebär att det är upp 
till företagen att själva välja antal komponenter samt deras livslängd. Ett regelverk som 
lämnar utrymme för tydning kan tolkas på olika sätt. I en vägledning från SABO gällande 
komponentavskrivning rekommenderar författarna att företag av administrativa skäl bör göra 
ett försök till att hålla antalet komponenter nere. Följaktligen beskriver de även att 
komponentavskrivning blir tämligen mer komplex med tiden. Därför bör företag etablera 
rutiner och processer för att handskas med detta problem (SABO, 2013). Vid en granskning 
av årsredovisningar upprättade av två större aktörer i Örebro kan det urskiljas att valet av 
komponenter samt antalet komponenter skiljer sig däremellan (Futurum, 2014; ÖBO, 2014). 
Dessa två aktörer ämnas att undersökas eftersom det kan urskiljas ur deras årsredovisningar 
att lösningarna skiljer sig åt trots deras likartade förutsättningar. 
 
En förändring inom organisationen ställer krav på förändringar i rutiner, där förståelse har ett 
rekursivt förhållande till prestation (Feldman, 2003). För ett regelverk ska avge prestation 
måste det bearbetas. En sådan företeelse kan uttryckas som en översättning där bearbetning 
av något kan resultera i många olika former, utfall eller varianter (Røvik, 2000). I detta 
sammanhang ämnar rapporten att ge insikt i hur företag anammat bokföringsnämndens nya 
regelverk samt skildra hur en idé kan översättas av olika organisationer. 
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1.3 Frågeställning 
- Hur översätter företag inom samma bransch, med olika inriktning, ett nytt regelverk 

och således omsätter det i praktiken? 
 

1.4 Syfte 
Med utgångspunkt i ovan formulerad forskningsfråga ställs två stora fastighetsförvaltare i 
Örebro, med såväl gemensamma punkter som åtskiljande faktorer i jämförelse med varandra. 
Studien behandlar översättningsteori i redovisningskontext där syftet är att beskriva vilka 
faktorer som påverkar resultatet vid tillämpning av nya redovisningsregler, samt skapa 
bredare förståelse för hur olika organisationer översätter ett nytt regelverk och i detta fall 
aktiverar komponenter (komponentavskrivning) i praktiken.  
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2. Översättning av organisationsrecept 
Detta avsnitt samlar relevant teori och diskuterar den utifrån olika perspektiv i det aktuella 
sammanhanget.  
 

2.1 Redovisning och teori 
Krav, ordrar, artefakter och gods kommer att behandlas på olika sätt av individer. Vissa kan 
välja att tillämpa, modifiera, tyda eller till och med strunta i något som inte anses relevant 
(Latour, 1986). Denna diskussion förs vidare där det skrivs om idéernas resa. Idéerna färdas 
och utvecklas till någonting av varje enskild “översättare” (Czarniawska & Joerges, 1996). 
Inledningsvis beskrevs resans begynnelse genom en introduktion av BFNAR 2012:1, det nya 
regelverket infört av BFN år 2012. Enligt Latours beskrivning ovan kan detta liknas ett krav. 
Kravet kommer från en statlig myndighet och är i detta fall utformat i ett regelverk som ska 
tillämpas av företag som faller inom ramen för dess kriterier. Tidigare i rapporten fördes en 
diskussion mellan branschexperter som alla hade olika åsikter kring detta regelverk och dess 
fördelar. Redan i detta skede uppstod problematik som präglas av olika “översättares” 
tolkningar. Røvik (2000) diskuterar detta genom att översättning sker på olika platser där 
individer översätter i olika syfte. I detta fall har en distinktion mellan två olika platser för 
översättning dragits i en mindre omfattning genom att skilja på två fastighetsbolag som har 
olika sorters fastighetsbestånd.  
 

2.2 Översättningsteori 
En viktig utgångspunkt är att idéer färdas och utvecklas med tiden, detta beskrivs i tidigare 
avsnitt och är centralt för vidare diskussion. Analogt kan det antas att organisationer 
genomgår interna förändringar i samband med att idéer färdas genom dem. I Røviks (2000) 
översättningsteori behandlas hur organisationer går tillväga för att anamma 
“organisationsrecept”. Närmare bestämt innebär dessa recept att organisationer förändras för 
att göra dessa mer framgångsrika eller förändras som svar på krav ställda utifrån. Hädanefter 
kommer begreppet “recept” att användas med innebörden av hur något inom en organisation 
bör vara utformat. Vidare talar författaren om de olika faserna i företagets 
förändringsprocess. Dessa är organisationens försök att adoptera, det vill säga, att införa ett 
nytt recept i organisationen. Denna fas börjar med exponering och motivation till förändring 
(Røvik, 2000). I enlighet med detta ställs följande tre huvudsakliga frågor: 
 

1. Varför blir populära recept ofta översatta och bearbetade när de reser in i moderna 
organisationer? 

2. Var utförs översättningarna och av vem? 
3. Hur bearbetas organisationsreceptet, det vill säga, finns det några regler som 

bestämmer hur översättningarna görs, och vilket brukar resultatet av sådana processer 
bli? 
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Den förstnämnda frågan är självklar för denna studie i och med att företag anammar ett nytt 
regelverket i enlighet med lagstiftning som företaget har skyldighet att följa. Alternativt kan 
företaget välja att inte redovisa enligt de nya reglerna, dock innebär det vissa implikationer. 
Följaktligen åtföljs den andra frågan som är intressant i detta sammanhang då det kan finnas 
olika sätt att genomföra främst en tillämpning, men även en översättning generellt. 
Organisationer kan vara komplexa i den mån att väldigt många individer innehar olika 
kompetens och olika delegerat ansvar. Med andra ord kan en organisation beskrivas som ett 
socialt system medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
Denna diskussion har förts sedan 1950-talet av Rogers som lyfter fram att en ny idé sprids 
genom diffusion. Denna process behandlar en innovations spridning genom olika kanaler för 
kommunikation över tid bland medlemmar i ett socialt system (Rogers, 2003). Inom 
organisationer finns många olika befattningar och roller. En tillämpning kan således ske inom 
olika avdelningar beroende på vad konceptet innefattar. Komponentmetoden innehåller delar 
som en enskild ekonom troligen får problem att lösa självmant. Översättningar kan därför ske 
i samspel mellan ekonomer, tekniker samt externa konsulter som utfyller en funktion som 
saknas i enskilda organisationer. Slutligen är den tredje frågan inte lika självklar som de 
tidigare. Det brister i precisa metoder på hur företag ska tillämpa det nya regelverket, vilket i 
sig öppnar möjligheter för egen tydning. Organisationerna måste därmed själva gå igenom 
någon slags förändring vilket gör att översättningsteori är relevant i detta sammanhang.  
 
För att översättningsprocessen ska börja krävs det att organisationen blir exponerad för 
receptet, i det här fallet introducerar den institutionella omvärlden ett nytt regelverk. Efter att 
organisationer blivit exponerade för det nya receptet krävs det att organisationen adapterar 
det nya regelverket. I det skede beslutet om adoption fattas, samt under adapteringens gång, 
befinner sig företaget i adopteringsprocessen.  
 

2.3 Exponeringsfasen 
För att en förändring ska bli ett relevant faktum måste organisationen exponeras för ett 
populärt “recept” (Røvik, 2000). Exponeringsfasen är organisationens första steg i 
översättningsprocessen och den sker innan företaget börjar adaptera det nya receptet. 
Exponeringsfasen kan delas upp i tre olika faser, dessa faser är successiva och innefattar 
manifestering, matchning och entusiasmering samt ett beslut (Røvik, 2000). När ett nytt 
recept, modernt tänk eller förbättrat regelverk etableras måste det exponeras och fånga 
uppmärksamhet. Nästa delfas innefattar att aktörer inom organisationen entusiasmeras av 
receptet och får uppfattningen att det matchar lokala problem. Eventuella förändringar bör ha 
relevans för de uppgifter och utmaningar organisationen står inför. Den slutliga delfasen är 
skedet då ett beslut om adoptering tas. Denna fas avslutas då organisationen tar ett 
auktoritativt beslut om receptets införsel i organisationen (Røvik, 2000). Ett annat sätt att 
betrakta det hela är att tillämpning av idéer sker genom kommunikation (Czarniawska & 
Joerges, 1996).  Rogers (2003) belyser att individer tar sig igenom processen i fem olika steg; 
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medvetenhet, övertalning, beslut, implementering och adoption. När individer har gått 
igenom detta påbörjas kommunikationen mellan individer i det sociala systemet.  
 
Ett regelverk introduceras till större aktörer genom olika medier där tillräckligt stora aktörer 
kan vara med och påverka sådana förändringar. Mindre aktörer introduceras till regelverk 
genom olika nyhetsbrev eller liknande. Inom området för denna studie har 
komponentavskrivning existerat sedan längre tid. Det har även varit en del av kraven ställda 
på företag som redovisar enligt ramverk utgivna av IFRS/IAS. Förekomsten av regelverk kan 
således vara något som organisationen enbart förhåller sig till utan att ifrågasätta och är sällan 
något företag söker sig till på egen hand. Det finns således olika sätt att förhålla sig till 
organisatorisk förändring, antingen som en planerad innovation eller helt enkelt anpassning 
till omgivningen (Czarniawska & Joerges, 1996). Vidare diskuterar Røvik (2000) detta 
genom att beskriva exponeringsfasen som en kedja av hinder som ett institutionaliserat recept 
måste passera på vägen in i en organisation. Det är således en kritisk fas i den mån att alla 
recept inte tar sig förbi alla hinder. I vissa fall upptäcks det inte alls, i andra blir den 
exponerade inte tillräckligt övertygad om receptets roll samt innebörd. I och med att receptet 
i detta fall är ett krav kan det vara relevant att beakta till vilken nivå organisationen är 
engagerad att tillämpa regelverket. Ifall regelverket upplevs som överflödigt eller irrelevant 
kan det bli så att organisationen inte nyttjar fördelarna till fullo.  
 

2.4 Adopteringsprocessen 
Från det att en organisation bestämt sig för att pröva ett koncept fram till dess att detta har lett 
till någon form av resultat genom rutinmässiga aktiviteter kallas med ett samlat begrepp för 
adopteringsfasen. I det skede då konceptet är anpassat och att det sedermera har utvecklats 
nya rutiner som styr vissa aktiviteter i verksamheten, det vill säga att receptet tas i bruk, 
innebär att man adopterat konceptet (Røvik, 2000). När en organisation adopterar ett nytt 
recept har organisationen tagit emot information från flera olika kommunikationsvägar 
(Estabrooks et al, 2006). Vidare finns även tre viktiga antaganden inom adopteringsprocessen 
som kan vara en bidragande faktor till hur processen kan komma att se ut i organisationen, 
dessa antaganden är dock svagt empiriskt grundande (Røvik, 2000). Det första antagandet 
innefattar snabb tillkoppling som innebär att organisationsrecept snabbt och oproblematiskt 
kan installeras i de allra flesta organisationer. Ett koncept framställs gärna som ett 
färdigutvecklat verktyg – eller som Røvik valt att beskriva det – ett ”komplett paket” som är 
klart att tas i bruk utan någon större intern bearbetning eller anpassning. Detta sätt att betrakta 
organisationsrecept innebär att de kan antas vara standardiserade komponenter till alla slags 
organisationer. Komponenterna kan tas i bruk relativt snabbt samt bytas ut vid behov (Røvik, 
2000). Detta sätt att betrakta recept ur ett verktygsperspektiv diskuteras av Schütz (1971) som 
framhäver att utfallet av ett adopterat recept ligger i fokus. Till skillnad från Røvik beskriver 
Schütz att det inte tas hänsyn till konsekvenserna vid införandet av receptet. Erwin och 
Garman (2010) beskriver i sin studie att införandet av ett recept påverkas av organisationen 
och dess medarbetares attityd till förändring. Om det är en dålig attityd kommer det vara 
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svårare att införa ett recept medan det sker enklare om organisationen har en god attityd till 
förändring. 
  
Det andra antagandet om frånstötning tar sin utgångspunkt i att organisationer omfattas av en 
särskild komplexitet som motsätter sig förändringar som är hastiga och omfattande. Recepten 
är således alldeles för enkla för att kunna mäta sig med de integrerade och robusta 
institutionerna (Røvik, 2000). Här betonas vikten av organisationers utveckling över längre 
perioder där organisationer utformas genom trial and error. Det innebär att organisationer 
besitter kunskap om vad som fungerar och inte. Utöver detta kan förändringar på grund av 
nya recept stöta emot grundläggande normer och värderingar som finns i en organisation. 
Røviks syn på den integrerade och robusta organisationen kan diskuteras vidare genom 
Czarniawskas antaganden om idéer och mode. Här beskriver Czarniawska (1996) att vissa 
organisationer anammar en idé och gör den modern samt förespråkar idéen som den korrekta 
lösningen. Andra organisationer kan ta avstånd på grund av att organisationen anser att dess 
specialitet ligger utanför idéens omfattning. 
  
Det tredje och sista antagandet om frikoppling antyder att utomstående tryck från 
institutionella omgivningar leder till att moderna organisationer blir mer eller mindre tvungna 
att inkorporera recept som anses ligga rätt i tiden och vara legitima. Dessa recept anammas 
oavsett om de är alldeles för enkla i jämförelse med komplexiteten i organisationens 
vardagliga uppgifter (Røvik, 2000). DiMaggio och Powell (1983) hävdar dock att adoptering 
av recept endast för dess legitimitet kan skada organisationens effektivitet, där en 
organisation istället kan behålla inarbetade lösningar i utbyte mot legitimitet. Att begränsa 
den styrande effekten av det nya receptet gör att organisationen tillåts förhålla sig till tidigare 
metoder. Czarniawska och Joerges (1996) diskuterar detta genom att tryck från omgivningen 
leder till en ”lärar-elev”-lik relation mellan organisationer där en organisation anammar en 
idé som förespråkas av en större institutionell omgivning. 
  
Naturligtvis är den enskilda organisationen mer eller mindre tvungen att tillämpa ett 
regelverk. På förhand kan det vara svårt att säga hur enskilda organisationer förhåller sig till 
ett nytt regelverk vid adoptering. I de fall där organisationen möjligtvis har fört 
anläggningsregister i syfte att föra relevant information gällande sina fastigheter kan en 
ändring av redovisningsstandard vara tämligen lätt att anamma. Det skulle medföra att 
receptet ger intryck av ett färdigutvecklat verktyg utan större komplikationer. Detta 
förutsätter att företaget blivit exponerat för tankesättet vid tidigare skede. I annat fall kan 
företaget motsätta sig komponentmetoden om de anser att den inte är relevant för deras 
verksamhet. Alternativt har företaget tillämpat metoden för att omgivningen har gjort det. 
 

2.5 Kategorisering av översättningsprocessen 
I detta sammanhang innebär översättning att överföra något från en form till en annan form 
eller version. Översättningsprocessen kan utföras på nästan oändligt många sätt, trots detta 
har Røvik (2000) kategoriserat några av de vanligaste tillvägagångssätten. Namnen på 
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kategorierna är konkretisering, delvis imitation, kombination och omsmältning. Skillnaden 
mellan dessa utgörs av graden av förändring på det ursprungliga receptet. Konkretisering 
innefattar ofta stora och övergripande recept som Total Quality Management-konceptet. Det 
finns inga klara riktlinjer för hur ett sådant recept ska föras in i den enskilda organisationen 
och det leder till att organisationen får lägga mycket arbete på att översätta och anpassa 
receptet. Med andra ord konkretiseras ett recept från en övergripande idé till en konkret 
handlingsplan. Resultatet kan visa sig olika mellan organisationer då den här processen 
innefattar mycket tolkning och anpassning av recept (Røvik, 2000). Delvis imitation innebär 
att organisationer tillämpar delar av ett recept. Denna metod är vanlig då en organisation 
tillämpar ett stort recept och kan vara både avsiktlig och oavsiktlig. När en organisation 
tillämpar delar av ett recept men tror att den har tillämpat hela receptet så handlar det om 
delvis imitation som är oavsiktlig. Detta kan bero på att en organisation har en bristande 
kunskap om receptet. Sahlin-Andersson (2008) beskriver att imitation sker bland 
organisationer inom samma fält eller bransch samt att det kan ske i samband med 
identitetskriser. I andra fall kan en organisation tillämpa delar av ett koncept avsiktligt – och 
väljer att – göra det då de inte har ett behov av hela konceptet (Røvik, 2000).  
 
Kombination innebär likt namnet att en sammansättning eller delmoment av olika recept 
kombineras för att tillfredsställa de lokala behoven i en enskild organisation. Trots detta är 
det möjligt att de enskilda komponenterna kan särskiljas och betraktas som självständiga 
moment (Røvik, 2000). Omsmältning är en form av översättning som har likheter med 
kombinationskategorin. Skillnaden är att flera idéer flyter samman och bildar ett nytt koncept 
som skiljer sig från de idéer den har tagit sitt ursprung i. Røvik (2000) särskiljer de två 
sistnämnda genom att de är i olika stadier av transformationsprocessen, där kombination är 
löst ihopsatta idéer, medan omsmältning är ett helt nytt koncept. För företag som tillämpar 
K3 kan det vara relativt oklart vilken av dessa metoder som stämmer överens med deras 
situation. Spekulativt kan konkretisering vara relevant då de nya reglerna framställs som en 
generell och öppen idé utan några direkta riktlinjer med utrymme för egna tolkningar och 
justeringar. Bristen på tydliga regler kan även indikera delvis imitation då det inte råder 
tydlighet i vad komponentmetoden innefattar, således imiterar företag andra aktörer, 
eventuellt från utlandet. Företagen kan också relatera till omsmältning genom att sätta ihop 
komponentmetoden med en till idé företaget vill tillämpa. 
 

2.6 Översättning i samband med komponentavskrivning 
Problem går att lösa med hjälp av institutionaliserade recept från omgivningen till följd av att 
det uppstår ett organisationsinternt problem. I detta fall uppmärksammas det interna 
problemet av en utomstående part, som även utformar lösningen. Företagen ställs inför 
tolkningsproblematik vid införandet av nya lösningar i redovisning i syfte att förhålla sig till 
regelverk på ett korrekt sätt. Regelverket i sin tur kan antas vara en lösning på ett 
underliggande problem inom svensk redovisning. Røvik (2000) beskriver tre tillstånd som 
kan definieras som problemsituationer och enskilt motiverar till sökandet efter nya recept. 
Dessa kan vara underliggande erfarenheter som påvisar att aktuella lösningar inte fungerar 
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som förutsatt och/eller önskat. Det kan även vara kunskap om nya tillgängliga recept med 
skäl om att dessa skulle vara bättre än de aktuella. Den tredje orsaken är grundläggande 
förändringar i villkor för verksamheten med krav på nya lösningar. Förändringar kan vara 
minskad marknad, teknologiska innovationer eller förändringar i diverse ramvillkor. För den 
enskilda organisationen i detta fall är en förändring i ramvillkor den huvudsakliga 
anledningen till att den nya metodiken anammas inom organisationen. I ett större perspektiv 
kan bokföringsnämnden haft skäl att tro att komponentmetoden skulle vara en överlägsen idé 
i förhållande till de dåvarande metoderna. Alternativt att bokföringsnämnden hade 
underliggande erfarenheter om att dåvarande metod inte fungerar som önskat.  
 

2.7 Analysmodell 
Med utgångspunkt i teoretisk diskussion gällande översättningsteori har förstudierna 
utmynnat i en analysmodell som skapar grund för diskussion av empiri. Denna modell 
framställer en hypotetisk kartläggning gällande hur organisationer bearbetar regelverk. 
Modellen belyser att exponeringsfasen är det skede då en organisation bildar sin egen 
uppfattning av det som organisationen ställs inför, det är även detta som står som grund för 
det som behandlas under adopteringen. Därefter är receptet ständigt närvarande inom 
organisationen från det att organisationen valt att bearbeta konceptet. Adoptering är det 
praktiska moment som utmynnar i en slutlig översättning av företaget samt leder till 
förändrande rutiner och ny metodik inom organisationen. 
 
Myndigheter utformar regelverk som reser till organisationer som ska tillämpa reglerna i 
praktiken. Därefter sker exponering internt såväl som genom externa aktörer. Exponeringen 
är en viktig fas då den skapar kunskap gällande receptets innebörd för organisationen. 
Exponeringsfasen har en slags sorteringsmekanism där legitima recept reser vidare medan 
recept som anses oviktiga sorteras bort. Här går regelverk vidare oavsett men bidrar till olika 
intryck inom en organisation. Under själva adopteringen kan organisationen motsäga sig 
regelverket genom frånstötning om det anses vara för simpelt med hänsyn till organisationens 
generella komplexitet. En organisation kan också anamma regelverket genom snabb 
tillkoppling som innebär att regelverket snabbt och oproblematiskt införs i organisationen. 
Antagandet om frikoppling innebär således att organisationen anammar regelverket i och med 
att de är mer eller mindre tvungna att göra det. Exponeringsfasen samt adoptering står som 
underlag för den översättning en organisation gör för att förhålla sig till regelverket. 
Översättningen kan leda till fyra möjliga scenarion. Varav det första är att organisationen 
konkretiserar regelverket till en konkret handlingsplan. Det andra är att organisationen 
medvetet eller omedvetet använder sig av vissa delar av regelverket. Det tredje scenariot är 
att organisationen kombinerar löst ihopsatta delar som bildar ett nytt koncept medan det 
fjärde scenariot omformar flera olika delar som bildar ett nytt koncept som inte kan 
identifieras i den ursprungliga idén. För att besvara forskningsfrågan intervjuas personal på 
ÖBO och Futurum i syfte att skapa empiri för att förklara hur organisationerna översatt 
regelverket utifrån analysmodellen.  
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*Figur 1: Analytisk modell av översättningsprocessen i helhet från det att organisationen exponeras för 
receptet tills det att åtgärder inom organisationen görs. 
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3. Metod 
Här nedan presenteras hur studiens upplägg såg ut, de studieobjekt som valdes och hur 
undersökningen av studieobjekten gick till samt varför studien utfördes enligt detta sätt.  
 

3.1 Undersökningsdesign 
Denna studies syfte är att undersöka hur företag adapterar den nya avskrivningsmetoden samt 
ifall adaptering skiljer sig åt mellan de olika företagen.  
 
För att kunna utföra studien krävdes en undersökning av två företag för att ta reda på hur de 
infört det nya regelverket. De företag som valdes är Örebro Bostäder AB (ÖBO) och 
Futurum. Dessa företag valdes eftersom att båda är verksamma inom fastighetsförvaltning 
samt att båda företagen nyligen har övergått till det nya regelverket. Studien innehar en 
komparativ undersökningsdesign i form av en flerfallstudie där båda företagen jämförs. 
Bryman och Bell (2011) skriver att fallstudier ofta förknippas med kvalitativa undersökningar 
där empiri skapas med hjälp av intervjuer. Studien görs med hjälp av ett litet urval för att på 
djupet undersöka hur företagen adapterar de nya regelverken, således blir denna studie en 
kvalitativ sådan.  
 

3.2 Insamling av data 
Här nedan presenteras hur empiri skapats, urvalets utformning samt hur reliabiliteten och 
validiteten behandlas i rapporten. 

3.2.1 Urval 
För att kunna utföra denna studie har en sökning av relevanta företag varit nödvändig. Vid 
sökningen upphittades två företag där kontakt etablerades, dessa företag är ÖBO och 
Futurum. På företagens hemsidor uppletades kontaktpersoner ansvariga för ekonomi och/eller 
redovisning. I de fall då de ansvariga inte kunde nås, hänvisade deras kollegor till rätt person 
för vidare kontakt. Totalt intervjuades fem personer, varav två befinner sig på ÖBO och tre 
på Futurum. Detta resulterade i tre tillfällen för intervju, där en intervju skedde med tre 
personer på futurum, en intervju med en tekniker på ÖBO samt en intervju med 
ekonomichefen på ÖBO. I Futurum etablerades kontakt med ekonomichefen på företaget där 
respondenten lät två ytterligare ekonomer som båda arbetat aktivt med komponentmetoden 
vara delaktiga i intervjun. Inom ÖBO kontaktades ekonomichefen som ansvarar för 
redovisningen. I ÖBO kontaktades även en tekniker som ansvarar för de tekniska delarna av 
fastigheterna inom företaget. Inom ÖBO delegerades mycket av ansvaret kring utförandet av 
komponentindelningen till teknikerna, därmed är detta perspektiv väsentligt för denna 
rapport. I Futurum har däremot teknikerna inte samma roll som i ÖBO, istället skedde stora 
delar av arbetet i samarbete med tekniker. 
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Vid valet av företag användes ett målstyrt urval eftersom att företagen är verksamma inom 
det område studien ämnar att undersöka. Ett målstyrt eller målinriktad urval innebär att valet 
av respondenter görs utifrån relevans till forskningens frågeställning (Bryman & Bell, 2011). 
Även vid valet av intervjupersoner nyttjades ett målstyrt urval i och med att personer som 
arbetat med komponentmetoden eftersöktes. Vidare användes ett snöbollsurval (2011) då den 
första respondenten i ÖBO hänvisade till en tekniker som gav kompletterande information 
angående adoptering av det nya regelverket.  

3.2.2 Intervjumetod 
I denna studie har empiri skapats med hjälp av intervjuer med de företag som undersöktes. 
Insamling av empirin skedde med hjälp av intervjuer då det gav möjligheten att få 
respondentens uppmärksamhet under en längre tids deltagande med möjligheten att ställa 
frågor för att få en god bild av hur företaget anammat det nya regelverket. Andra fördelar 
med intervjumetoden i jämförelse med att exempelvis dela ut och samla in enkäter är att 
denna metod även tar bort eventuella störningar från familj, arbete eller liknande (Bryman & 
Bell, 2011). Översättning är en process som ligger i ett socialt sammanhang där fördelen med 
intervjuer är att dessa skapar bättre förståelse för ämnet ur den intervjuades egna perspektiv 
(Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Vid kvalitativa studier där intervjumetoden används är det vanligast att använda sig av 
semistrukturerade intervjuer eller nästan helt ostrukturerade intervjuer. Under en 
semistrukturerad intervju använder sig forskarna av en intervjuguide som hjälper forskarna 
att hålla sig till de teman som ska beröras. Vid den nästan helt ostrukturerade 
intervjumetoden använder sig forskarna sig endast av minnesanteckningar som hjälp för att 
att hålla sig till de teman som forskaren vill gå igenom (Bryman & Bell, 2011). Båda 
metoderna är flexibla och fokus ligger på att förstå det respondenten tycker är viktigt inom 
området som studeras. Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes i och med att denna 
metod är en kombination av strukturerad och ostrukturerad intervju som ger en klar mall att 
förhålla sig till med möjlighet för avvikelse i syfte att skapa en djupare diskussion. De 
områden som valdes är: 
 

• Respondentens roll inom organisationen 
• Information gällande hur organisationen tar det av nya lagar och rekommendationer 
• Organisationens tillvägagång vid adoptering av komponentmetoden samt varför de 

gick tillväga på så vis 
• Det fortsatta arbetet med komponentmetoden 

 
Respondentens roll i organisationen är viktig eftersom att det ger en bättre bild av 
respondentens delaktighet vid adopteringsprocessen. Information gällande hur organisationen 
tar del av nya lagar och rekommendationer är relevant då det ger uppfattning av hur 
organisationen exponeras för nya recept. Det är även viktigt att förstå hur organisationen 
adopterat komponentmetoden då det ligger i linje med studiens syfte. Det är även relevant att 
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ta reda på hur organisationen valt att arbeta vidare med komponentmetoden då detta kan 
skilja sig från de rutiner organisationen hade i början av adopteringsprocessen. Intervjuguiden 
finns bifogad i bilaga 1. Intervjuguiden relaterar frågor till referensramen som står för grund 
till det som rapporten försöker beskriva.  

3.2.3 Intervjuerna 
Inför intervjuerna bestämdes möte på deras respektive arbetsplatser. På plats gavs 
respondenterna den intervjuguide som skapades på förhand där de kunde se vilka frågor som 
skulle komma och vilka områden som intervjun omfattar. Med hjälp av intervjuguiden erhölls 
en god bild av hur företagen kommit i kontakt med det nya regelverket, deras upplevelse av 
instruktionerna samt deras åsikter angående komponentmetoden. Intervjuerna skapade ett 
bättre perspektiv av hur organisationerna arbetat med det nya regelverket. Innan intervjun 
påbörjades förfrågades respondenternas medtycke om inspelning av intervjun. 
Respondenterna gav medtycke samt kände bekvämlighet i att bli inspelade. Detta 
underlättade sammanställningen av empirin samt skapade förenklingar genom att mer fokus 
kunde ligga på intervjun. 
 
Den första intervjun var med ekonomichefen på ÖBO. Denna respondent erbjöds möjligheten 
att studera intervjufrågorna på förhand, dock valde respondenten att förbise denna möjlighet. 
Detta kan ha skapat brister i respondentens förberedelse inför intervjun och således medfört 
korta svar med mindre djup. Trots detta gav respondenten tillräckliga svar för en mer 
djupgående analys. Respondenten erbjöd till följdintervju samt möjlighet till övrig kontakt 
vid frågor. 
 
Vid den andra intervjun, denna gång med Futurum, skickades intervjufrågorna ut i god tid till 
respondenterna i syfte att skapa djupare diskussion. Företaget tog möjligheten till att 
förbereda sig på förhand. Trots enskild kontakt med företagets ekonomichef valde företaget 
att bidra med fler respondenter till intervjun. Vid denna intervju närvarande två ytterligare 
ekonomer, varav ena är ansvarig för ekonomiska frågor samt den andra för skattemässiga 
frågor. Företaget hade dessutom förberett dokument som behandlar studiens syfte, där bland 
annat exempel på hur komponentmetoden skiljer sig ifrån prestandahöjandeansatsen. Denna 
intervju var mer djupgående och väl förberedd, därmed erhölls en bättre bild av hur företaget 
gått tillväga med att tillämpa det nya regelverket. Intervjun med Futurum lade en stabil grund 
för vidare studier, varvid ytterligare intervjuer med tekniker skulle komma att bli överflödiga. 
Det var till denna studies fördel att ekonomichefen i Futurum valde att inkludera kollegor vid 
intervjun då detta bidrog till mer omfattande empiri samt en bättre kartläggning av det interna 
samarbetet på den ekonomiska avdelningen. Utöver detta erhölls bättre inblick i flera 
upplevelser samt åsikter av komponentmetoden. 
 
Vid skedet för den sista intervjun fanns det tillräckligt med empiri för en analytisk 
diskussion, trots detta intervjuades en tekniker från ÖBO i syfte att få fler perspektiv av 
tillämpningen. Denna intervju bekräftade mycket av det som ekonomichefen i ÖBO sagt i 
den första intervjun, utöver det gav respondenten ytterligare information gällande hur 
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komponentindelningen gått till på den operativa nivån. Detta medförde en tydligare bild av 
hur företaget anammat det nya regelverket samt deras fortsatta arbete med det. 
 

3.3 Reliabilitet 
Bryman & Bell (2011) beskriver att extern reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet, det innebär 
att ett resultat bör vara samma vid upprepade mätningar. Liknande resultat vid upprepade 
mätningar medför högre extern reliabilitet. Den externa reliabiliteten i denna studie kan anses 
vara låg eftersom införandet av komponentmetoden nyligen skett i Sverige. I de fall 
undersökningen görs på nytt om några år är det möjligt att lagen har blivit mer utforskad och 
etablerad bland fler företag. Det skulle även finnas mer praxis gällande övergång från 
prestandahöjandeansatsen till komponentmetoden. Detta kan göra att företag i framtiden som 
adopterar har mer att förhålla sig till samt att resultaten på hur olika företag anammat 
övergången kan skilja sig i jämförelse med resultatet från denna studie. Intern reliabilitet 
innebär att medlemmarna i en forskningsgrupp är överens om hur observationerna ska tolkas 
(Bryman & Bell, 2011). Eftersom att resultatet tolkas utifrån referensramen och 
analysmodellen är den interna reliabiliteten i denna undersökning är hög.   
 

3.4 Validitet 
Intern validitet innebär att observationer från forskning stämmer överens med de teoretiska 
idéer som forskningen har utvecklat (Bryman & Bell, 2011). Den interna validiteten i denna 
undersökning kan anses vara hög eftersom observationer från intervjuerna tolkats utifrån vår 
referensram och analysmodell. Bryman och Bell (2011) beskriver extern validitet genom till 
vilken utsträckning som resultaten kan generaliseras till andra omgivningar. I och med att 
denna undersökning har ett begränsat urval blir den externa validiteten lägre. Kvale och 
Brinkman (2014) belyser att en undersökning kan generaliseras utan att behöva vara beroende 
av antalet utförda intervjuer. Vidare skriver författarna att det är möjligt att göra analytiska 
generaliseringar vilket innebär att resultat från en studie kan bli tillämpbara vid liknande 
situationer. Detta ligger i enlighet med denna studie då generalisering inte görs utifrån 
mängden intervjuer, snarare görs generalisering baserat på liknande fall.  

3.5 Analysmetod 
Intervjuerna ledde till transkriberbart material som stod till grund för empiri som kan 
analyseras med hjälp av den utformade analysmodellen. Analysmodellen är utformad i syfte 
att agera tolkningsschema för att empirin ska behandlas på ett systematiskt sätt. Kvale & 
Brinkmann (2014) beskriver att empiri genom intervjuer skapas tillsammans, därmed är det 
inget som samlas ihop. I förhållning till detta är intervjufrågorna utformade så att de i 
systematisk ordning sammanställer de olika delarna av analysmodellen, där 
översättningsprocessen kartläggs ur respondenternas egna perspektiv för att således skapa 
grund för analytisk bearbetning av de olika översättningarna. 
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4. Regelverket i tangens med praktiken 
Inledningsvis presenteras redovisningsregler och principer i syfte att ge läsaren en egen 
uppfattning av det material som bearbetas av organisationerna. Sedan följer empirisk data 
som skapats vid intervjuer med företagen där deras perspektiv behandlas. 

4.1 Översättning av redovisningsregler 

4.1.1 Rättvisande bild 
En av de viktigaste principerna som redovisning utgår ifrån är principen om rättvisande bild. 
Rättvisande bild definieras i ÅRL 2 kap 3 §, “Balansräkningen, resultaträkningen och noterna 
skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. 
Om det behövs för att rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar”. 

4.1.2 Materiella anläggningstillgångar 
Vad som är en anläggningstillgång definieras i ÅRL 4 kap 4 §, definitionen är “med 
anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i 
verksamheten”. Det finns tre olika sorters anläggningstillgångar, immateriella, materiella och 
finansiella. Materiella anläggningstillgångar är fysiska anläggningstillgångar, där några 
exempel är byggnader, mark och maskiner (Frostenson 2015).  

4.1.3 Prestandahöjandeansatsen 
Prestandahöjandeansatsen är det vanligaste sättet att utföra avskrivningar på. Det är en linjär 
avskrivning av hela anläggningstillgången där alla utbyten av komponenter på tillgången 
kostnadsförs fullt ut när utbytet sker. Om ett företag köper en byggnad för 10 miljoner kronor 
och byggnadens förväntade livslängd är 50 år, då skriver företaget helt enkelt av 10 miljoner 
kronor linjärt över en period på 50 år. Om byggnadens tak behöver bytas ut efter 25 år 
kommer följaktligen hela den kostnaden att redovisas när utbytet sker. 

4.1.4 Komponentmetoden 
I K3 17:4 står det: ”Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgång 
betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa”. Det betyder att ett 
företag som har en byggnad måste dela upp den i olika komponenter då det finns flera olika 
komponenter i en byggnad med väsentlig skillnad i deras livslängder. Det betyder även att 
företaget kommer ha möjlighet att skriva av taket under en period på 15 år då det är takets 
förväntade livslängd. Den andra skillnaden i komponentmetoden är att, när företaget byter ut 
en komponent ska den nya komponenten aktiveras som en tillgång för att sedan skrivas av. 
SABO som är bransch- och intresseorganisation för bostadsföretag har skrivit en vägledning 
till hur företag kan tänkas gå tillväga vid komponentredovisning. Enligt SABO (2013) 
kommer övergången till komponentmetoden kräva ett samarbete mellan flera olika parter 
inom företaget, såsom ekonomer, byggnadstekniker och i vissa fall programvaruleverantörer. 
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Detta då det är flera praktiska problem som behöver åtgärdas vid övergången, som 
exempelvis anläggningsregistret där anpassning måste ske till komponentmetoden samtidigt 
som själva indelningen av komponenter ska ske. SABO (2013) listade upp ett par exempel 
som de ansåg vara en bra utgångspunkt vid val av komponenter som ett företag väljer att 
aktivera. Dessa komponenter var stomme och grund, innerväggar, yttertak, fasad, vitvaror, 
fönster, värme, ventilation och el. 
 

4.2 Intervju med ÖBO 
Inom ÖBO har intervjuades två personer, där den första som intervjuades var ekonomichefen 
som förutom att jobba på ÖBO sitter med i SABO:s redovisningsgrupp. SABO är en 
branschorganisation och förkortningen står för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. 
Respondentens roll inom ÖBO är att ansvara för företagets ekonomi och administration. 
Respondenten sitter även med i ÖBO:s ledning och var den som tog beslutet om att ÖBO 
skulle införa komponentmetoden. Personen har således haft en avgörande roll för hur ÖBO 
anammat K3 regelverket.  
  
Den andra personen som intervjuades jobbar inom ÖBO:s tekniska avdelning, tillsammans 
med fyra andra som ansvarar för ÖBO:s energibudget och underhåll av el och befintliga 
bistånd. Respondentens roll inom gruppen är att ansvara för ”byggbiten” som denne själv 
uttryckte det. Intervjun med respondenten hjälpte till att få en tydligare bild av hur ÖBO gått 
till väga vid övergången till det nya regelverket eftersom att denne tillsammans med 
projektledare och byggentreprenörer har varit delaktig och skapat delar av deras 
komponentregister. 

4.2.1 Exponering 
Ekonomichefen beskrev under intervjun att de introducerades för 
komponentavskrivningsmetoden genom en remissomgång, där K3 regelverket presenterades i 
den kommande lagändringen. Det fanns även möjlighet att lämna synpunkter och åsikter om 
regelverket innan det togs i bruk. Eftersom respondenten även sitter med i SABO kom denne 
i kontakt med komponentmetoden även där, dessutom gick respondenten på frukostmöten, 
lunchföreläsningar och fick information om regelverket via nyhetsbrev. Dessutom erhöll 
denne information från revisionsbyråer. Teknikerna inom företaget tar del av ny information 
via SABO samt via ekonomichefen som för vidare den information som denne får från 
skatteverket samt andra källor. 

4.2.2 Adopteringsprocessen 
Innan företaget jobbade med komponentavskrivningar hade de inget anläggningsregister men 
när komponentmetoden skulle införas kände organisationen att de behövde anpassa sig och 
ställa om för att få metoden att fungera på ett bra sätt. Även om komponentmetoden sedan 
tidigare funnits i länder utomlands så har företaget inte tittat på hur andra företag tillämpat 
komponentmetoden. Ekonomichefen sade följande: “De enda land som har något liknande är 
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ju Frankrike men vi har inte tittat på hur de gjort”. Istället köpte ÖBO ett anläggningsregister 
och anlitade konsulter som teknikerna har samarbetat med. Tillsammans med konsulterna 
räknade de på byggnadsprojekt som var ”ganska nybyggda” som teknikern på ÖBO uttryckte 
det och delade upp fastigheterna på de komponenter som de kände var nödvändiga. När 
komponentindelningen var gjord fördelades kostnaderna på samma sätt som teknikerna 
tidigare räknat fram genom byggnadskalkyler. När indelningarna var gjorda så skapades olika 
schablonfastigheter som var baserade på vilket årtionde som hus byggts under samt vilken 
typ av bestånd det var. Schablonerna justerades exempelvis genom olika komponenter 
beroende på om husets stomme var av betong eller träd samt ifall taket var gjort i plåt eller 
tegel. När schablonfastigheterna var färdiga plockade konsulten fram olika typfastigheter som 
representerade de olika schablonerna. Därefter fördelades kostnaderna på komponenterna och 
fördes in i anläggningsregistret.  
 
Trots att ekonomichefen sitter med i SABO och var med och tog fram den vägledning som de 
gav ut så har inte ÖBO använt sig av vägledningen. Respondenten sa följande om angående 
utformningen av vägledningen: 
 

”Då tyckte vi ju att vi ju att vi var jättesmarta för där 
var ju ansatsen att ju färre komponenter desto enklare 
blir, det tyckte vi var smart. Och det var ju feltänkt 
alltså, därför att ju färre komponenter man har desto 
svårare blir det ju att hitta det här utbytet”. 

 
Vägledningen som SABO gav ut bygger på att ju färre komponenter som företag väljer att 
använda ju enklare blir det men i själva verket visar det sig enligt ekonomichefen vara 
feltänkt. Då en delkomponent behöver bytas ut tas inte detta med då omfattningen är för liten 
i förhållande till hela komponenten. Det gör att för få komponenter inte ger en tillräcklig bild, 
detta skulle medföra att det blir svårt att identifiera när hela utbytet av komponenten är gjort. 
Därför valde ÖBO att dela upp fastigheterna i 29 komponenter istället för nio komponenter 
som SABO föreslagit. 
 
Enligt ekonomichefen hade det varit omöjligt att införa komponentmetoden utan 
schablonerna,  det hade varit “ett evighetsjobb” som denne uttryckte det. När jobbet sedan var 
färdigt så var det revisorernas uppgift att granska arbetet för att se till att allt var gjort på rätt 
sätt och enligt ekonomichefen har revisorerna inte haft några synpunkter på 
komponentmetodens tillämpning i ÖBO. I efterhand tycker denne att komponentmetoden är 
onödig och att det varit mer negativt för företaget än vad det varit positivt. Respondenten sa 
bland annat följande: 
 

“Vi lägger ner jättemycket tid på det här. Vi har ju 
vart tvungna att köpa ett anläggningsregister som vi 
inte hade tidigare, vi har anlitat konsulter, både de här 
tekniska konsulterna och konsulterna som har gjort 
anläggningsregistret har vi ju köpt tid av, jättemycket 
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tid. Så det har kostar miljoner, kanske det kostat. Plus 
att vi lagt ner massor av egen tid”. 

 
Enligt honom denne det nya regelverket inte heller bidragit till några skattemässiga fördelar 
då skatterätten är oförändrad. Respondenten beskriver även att det endast ger en knapp 
påverkan på den rättvisande bilden av företaget, ”man kommer ju aldrig ändå kunna läsa ut 
vad marknadsvärdet är”.  Teknikern som intervjuades ansåg däremot att komponentmetoden 
varit något positiv för dennes jobb. Även om det var tufft att tillämpa det nya regelverket har 
det bland annat bidragit till att teknikerna har bättre koll på projekt. Tidigare var även 
arbetsfördelningen mer ojämn då slutet av året oftast var mer stressigt medan det var lugnare 
i början, nu har arbetsfördelningen istället jämnats ut vilket respondenten ansåg var positivt. 
Respondenten uttryckte det enligt följande: 
 

“Så här års brukar det ju vara stökigt och man håller på att 
jaga in i det sista för att få ihop årets budget och få färdigt 
allting inför bokslutet men nu när man har gjort så mycket i 
början så känns det som att man har fått en jämnare 
arbetsbelastning och det är mycket tack vare det här 
systemet.” 

4.3 Intervju med Futurum 
Vid intervjun med Futurum, hade den tidigare kontakten lett till att ekonomichefen på 
Futurum självmant valt att inkludera två personer till som skulle medverka vid 
intervjutillfället. Ekonomichefen på Futurum har det yttersta ansvaret när det gäller 
ekonomifrågor inom organisationen. Ekonomichefen har varit med sedan starten av företaget, 
vilket var i början av 2012. Vid intervjun medverkade också en redovisningsekonom som har 
blivit delegerad mycket av ansvaret kring att bokföringen ska vara korrekt utförd. Även 
denne har varit med sedan företaget startade. Den sista personen som också medverkade i 
intervjun är även redovisningsekonom, men denna respondent jobbar med de skattemässiga 
delarna inom organisationen på grund av denna långa erfarenheten från skatteverket. Det var 
tack vare denna kompetens inom skattemässiga frågor som ekonomerna insåg de 
skattemässiga fördelarna med det nya regelverket. Denna respondent började arbeta i 
organisationen i mitten av 2012, det vill säga ett halvår efter bolagets uppstart. 

4.3.1 Exponering 
Samtliga respondenter var involverande med det nya regelverket. Det var under 2013 som de 
först tog del av komponentmetoden. Det första de gjorde var att åka på några 
informationsdagar för att ta reda på vad det nya regelverket handlade om och när det skulle 
tillämpas. Alla av respondenterna har varit på flertalet utbildningar gällande ämnet och dessa 
har pågått under hela tiden då de sa att det alltid finns något nytt att lära sig inom området. De 
första av utbildningarna hölls av SABO, eftersom att Futurum hör till samma koncern som 
ÖBO gick de på dessa inledande utbildningar tillsammans. Sedan under tidens gång har det 
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varit flera utbildningar som har hållits av olika revisionsbyråer och FAR. Sedan prenumererar 
även Futurum på flera nyhets- och informationsbrev från bland annat bokföringsnämnden där 
de också fick information om det nya regelverket. Ekonomichefen har även tidigare 
erfarenhet av komponentavskrivning då respondenten har jobbat på ett börsbolag som har 
följt IAS och IFRS där det redan finns krav på tillämpning av komponentmetoden. 

4.3.2 Adopteringsprocessen 
Futurum var positiva till det nya regelverket redan från början men de var även lite ängsliga 
över hur komplicerat det såg ut samt hur mycket arbete det skulle kräva. Futurum var ändå 
positiva till detta då de såg det som en möjlighet att lära känna sina fastigheter. I och med att 
de hade köpt hela sitt fastighetsbestånd när företaget startade i början av 2012 utan att 
egentligen veta något specifikt om fastigheterna de hade köpt. Respondenterna sade att de 
hela tiden såg förändringen med “en positiv glimt i ögat” och därav var de motiverade att 
göra bytet till det nya regelverket ordentligt. Furutum behövde precis som ÖBO ett nytt 
anläggningsregister och de köpte samma som ÖBO. Skillnaden är att Futurum aldrig 
upplevde några problem med det nya anläggningsregistret. De sade också att de inte skulle 
klarat av förändringen utan anläggningsregistret och hjälpen de fick av Trimma (extern 
konsult). Alla tre av respondenterna håller med att förändringen var positiv även om den var 
problematisk och krävde mycket arbete. Vilket kan ses i respondenternas svar: 
 

”Jo men vi har sett något positivt i arbetet hela tiden istället 
för att tänka att det här vill vi inte hålla på med 
överhuvudtaget och samtidigt har vi sett så många fördelar 
med hela arbetssättet istället för att få huvudvärk över det 
negativa”. 
 

Det första som Futurum gjorde innan tillämpningen började var att de utformade mallar, 
dessa mallar utformade de tillsammans med ÖBO och Örebroporten då de alla ingår i samma 
koncern. Mallarna togs fram med hjälp av några revisorer som hjälpte dem att förklara vad 
som är unikt för deras specifika företag och hur de borde gå vidare med dessa mallar. Sen när 
de hade mallarna var de tvungna att införskaffa ett nytt anläggningsregister, detta gjorde de 
också tillsammans med koncernen då hela koncernen köpte ett nytt anläggningsregister från 
Trimma. Respondenterna anser att de första mötena med de andra bolagen var viktiga och att 
utan dem skulle det hela blivit mycket svårare. De sade det här angående mötena: 
 

”Så där hade ju vi en fördel för jag tror inte om vi hade 
börjat på punkt noll själva så hade vi nog inte ens vetat hur 
vi skulle börja.” 

 
Den första problematiken som uppstod för företaget var att eftersom de hade köpt 
fastigheterna 2012 visste de inget om vad för renoveringar som hade gjorts på fastigheterna 
innan de köpte dem. Den andra problematiken som uppstod var att Futurum bokför hela 
skolor som en fastighet. Problematiken i det är att en skola kan bestå av flera byggnader med 
olika komponenter och olika livslängder. Där var de tvungna att slå ihop komponenter, 
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ekonomichefen förklarade att om de exempelvis hade komponenten ”tak” var de tvungna att 
lägga ihop de olika värdena på de olika taken samtidigt som de slog ihop livslängderna av 
dem för att hitta en genomsnittlig livslängd för komponenten ”tak”. Detta krävde ett enormt 
arbete enligt dem. För att underlätta detta arbete valde företaget att ta fram ett par 
typfastigheter där de snabbt kunde identifiera vilka komponenter som var relevanta för 
enskilda fastigheter. Det var här som respondenterna kom fram till det viktigaste med 
övergången till K3 och det var att K3 inte bara var ämnat för ekonomer utan för 
organisationen i sin helhet. Till en början var det bara respondenterna som hade arbetat med 
K3 men de insåg snart att de inte kunde lösa det här själva för de kunde inget om 
fastigheterna eller de olika komponenternas livslängder. Därför tog de hjälp av tekniker som 
kunde hjälpa dem att fördela komponenter samt livslängderna på dessa komponenter. 
Respondenterna sade att efter ett tag började resten av organisationen följa med i hela 
“komponenttänket”. Nu kunde anläggningsregistret användas till mer än att bara vara ett 
dokument för revisorerna, nu använde sig teknikerna av det som ett garantiregister för att de 
hade möjlighet att se när komponenterna installerades, samt underliggande fakturor till dem. 
Anläggningsregistret används även som en underhållsplan eftersom att det är enkelt att se när 
komponenter behöver bytas ut. Respondenterna beskriver bieffekterna av komponentmetoden 
på organisationen såhär: 
 

”Så bieffekten blir ju att vi som ekonomer som jobbar med 
det här kan våra fastigheter också, alltså det är lättare att 
föra samtal med övriga ehh företaget liksom, när man pratar 
med tekniker och sånt ja men alla är ju inne i 
komponenttänket då kan vi diskutera”. 

 
När de var klara med deras nuvarande fastigheter var nästa problematik i hur de skulle 
tillämpa komponentmetoden på nybyggen då de bygger många nya fastigheter just nu. Enligt 
respondenterna visade det sig att det var mycket enklare att tillämpa komponentmetoden på 
nybyggen jämfört med redan existerande fastigheter. De utformade en mall med olika 
komponenter som en byggnadsentreprenör skulle känna igen sen bad de leverantören att dela 
upp alla fakturor på dessa komponenter. På så sätt delegerade de mycket av arbetet till 
leverantörerna. Respondenterna förklarade det med att säga: 
 

”Då kräver ju också vi våra leverantörer att vi får fakturor 
och underlag ihop så att dom hjälper oss ju”. 

 
Under adopteringsprocessen har Futurum kommit fram till att komponentmetoden ger stora 
skattemässiga fördelar, för att de skattemässiga reglerna inte säger samma sak som de 
bokföringsmässiga. Med de nya bokföringsreglerna ska de aktivera stora delar av allt 
underhåll de gör men de skattemässiga reglerna låter ett företag fortfarande dra av nästan allt 
underhåll på skatten även om de aktiveras enligt bokföringsreglerna. Detta betyder att 
Futurum inte kommer behöver betala någon skatt på flera år enligt respondenterna. 
Respondenterna uttalar sig på detta vis gällande frågan: 
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”Så vi räknar med att vi kommer redovisa positiva resultat 
för att vi inte tar underhåll på resultatet men däremot 
kommer vi inte betala någon skatt väldigt länge för 
skattemässigt kommer vi ta det på resultatet.” 

4.4 Jämförelsetabell 
Nedan presenteras en framställning av en tabell som tar upp några viktiga aspekter som 
kommit fram under intervjuerna där skillnader och likheter mellan de två företagen redovisas. 
Tabellen underlättar förståelsen av studiens resultat. 
 

 
 
*Tabell 1: Jämförelsetabell som består av skillnader och likheter som vi tog del av från intervjuerna. 
  

ÖBO Futurum
Exponering Tidig kontakt med SABO, nyhetsbrev Föreläsningar och informationsdagar

från revisionsbyråer och diverse som hölls av bla SABO samt
myndigheter, bland annat BFN nyhetsbrev från BFN

Inställning till Negativt inställda till komponentmetoden Positivt inställda, de såg det som en 
komponentmetoden i sin helhet, de såg bara extra kostnader möjlighet att lära känna sina fastigheter

i det
Extern hjälp Inköp av nytt anläggningsregister, hög Inköp av nytt anläggningsregister, låg

användning utav externa konsulter användning utav externa konsulter
Teknikerns del Teknikerna blev delegerade mycket av Teknikerna samarbetade med 
av arbetet ansvaret, ekonomerna gav dem mallar ekonomerna men hade inget eget

som de hade ansvar för att fylla i ansvar
Schablonindelning Använde sig stor del av schablonindelning, Futurum använde sig inte utav någon

där schablonerna delades utifrån årtionden schablonindelning, utan de lade ner 
samt renoveringstillfällen mycket arbete på att göra det ordentligt

i början
Skattemässiga fördelar De ser inga skattemässiga fördelar De ser stora skattemässiga fördelar där

med komponentmetoden  de kommer slippa betala skatt på flera år
Organisationsstruktur Hierarkisk struktur med delegerat ansvar Platt organisation med decentraliserat

ansvar
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet för att således kunna utmynna i en slutsats. 

5.1 Analytisk diskussion 
Czarniawska (1996) belyser att tillämpning av idéer sker genom kommunikation mellan olika 
parter. Detta påvisas i denna rapport genom att kommunikation har varit en väsentlig aspekt 
vid övergång till komponentmetoden. I Sverige ansvarar bokföringsnämnden för utvecklandet 
av god redovisningssed genom att framföra allmänna rekommendationer och råd som kan 
tillhandahållas av de med skyldighet att redovisa (BFN, 2015). Liknande argument återfinns i 
andra kontext där kommunikation spelar en viktig roll vid förändringar inom organisationer. 
När en förändring adopteras kommer konceptet att spridas genom olika 
kommunikationskanaler (Estabrooks et al, 2006). Båda företagen har i viss mån förlitat sig på 
konsultationer från experter inom området. Det gemensamma vid bearbetningen av 
komponentmetoden för båda företagen är att konsulterna har varit med och hjälpt till vid 
skapandet av mallar till indelning av komponenter. Dessa mallar gjordes vid början av arbetet 
för att underlätta uppstarten, efter detta har bara det ena företaget fortsatt att använda sig av 
konsulter under adopteringsprocessen. Utöver det har båda företagen samma leverantör för 
anläggningsregistret. Ena företaget har dock valt att övergå till komponentmetoden genom att 
fokusera mer på internt samarbete medan det andra företaget delegerade arbetet till den 
tekniska delen av organisationen. 

5.1.1 Exponeringsfasen 
Røvik (2000) lyfter fram att recept måste manifesteras inför en aktör för att 
översättningsprocessen ska inledas. Empirin påvisar att komponentmetodens manifestation 
har skett genom revisorer och/eller SABO, som i sin tur får information från 
bokföringsnämnden. I ett av företagen sitter ekonomichefen med i SABO och fick ta del av 
komponentmetoden vid ett tidigt skede vid införandet av komponentmetoden i svensk 
redovisning. I det andra företaget har ekonomichefen tidigare jobbat i ett börsnoterat företag. 
Där ställs det andra krav på redovisning och det företaget har redovisat i enlighet med 
komponentmetoden redan innan införandet i Sverige. I inledningen diskuteras olika åsikter 
angående komponentmetoden där en författare argumenterar för att fastighetsbranschen ska 
vara ett undantag för komponentavskrivning (Rindstig, 2011). Bland de två företagen som 
studerats i denna rapport, var åsikterna skilda gällande komponentsmetodens väsentlighet i 
detta avseende. För ena företaget sågs det som ett tillfälle att se över anläggningstillgångarna 
genomgående, vilket även omfattande arbete lades ner på. Även teknikern i det andra 
företaget ansåg att en indelning i komponenter är relevant i syfte att bättre hålla koll på 
tillgångarna, dock har teknikern förmodligen ett annat perspektiv som kan liknas det till 
företag med produktionsresurser. Bland ekonomerna tycktes det vara en delad mening om att 
fördela tillgångar i komponenter. Ena företaget tycker att det är ett bra koncept medan det 
andra företaget är mer negativt inställda till det då det medför mer arbete. För att kunna 
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generalisera detta till översättningsteorin så beror det främst på att problemet inte matchar de 
olika individernas uppfattning av problemet (Røvik, 2000).  
  
En viktig aspekt som upptäcktes vid intervjuerna med företagen är att inställningen till det 
nya regelverket påverkar hur konceptet har bearbetats. Ett av företagen såg övergången till 
det nya regelverket som något positivt, då detta gav dem möjligheten att lära känna sina 
fastigheter. De valde då att arbeta mycket internt i samarbete med sina tekniker för att lösa 
problemet, de gjorde detta genom att de var ute på fältet för att själva kunna ta del av 
anläggningstillgångarna. Detta är viktigt att belysa eftersom att konceptet är utformat för de 
som ansvarar för redovisningen i ett företag. Under resans gång, när konceptet, väl kommit ut 
i praktiken har företagen i denna studie upplevt att komponentmetoden ligger bortom en 
ekonoms skrivbord. Det andra företaget såg komponentmetoden som något mer negativt och 
ansåg det vara ett onödigt jobb för ekonomer. De valde därför att delegera mycket av ansvaret 
kring upprättandet av komponenter och införandet av anläggningsregistret till teknikerna då 
de var mer kunniga om fastigheterna. Enligt Erwin och Garman (2010) är vissa 
organisationer mer optimistiska till förändring medan andra organisationer ser negativt på 
nya aktiviteter. Det går tydligt att urskilja att dessa två företag har haft olika inställningar till 
det här konceptet och det kan vara en förklaring till varför företagen har översatt konceptet på 
olika sätt. 

5.1.2 Adoptering 
Företagen i denna rapport faller inom ramen för att tillämpa regelverket K3 som omfattar 
komponentmetoden. Dessa företag är därmed mer eller mindre tvungna att förhålla sig till 
reglerna, detta står i enlighet med antagandet om frikoppling. DiMaggio och Powell (1983) 
resonerar kring det genom att en organisation antingen tar hänsyn till effektivitet genom att 
bibehålla inarbetade lösningar eller att anamma nya recept som anses vara legitima och rätt i 
tiden. I någon mån kan man relatera snabb tillkoppling till detta fall i och med att ett av 
företagen tagit extern hjälp som fått konceptet att likna en komponent som lättare kan 
installeras i verksamheten. Detta sätt att tillåta en extern part att sköta problematiken 
underlättar för företaget i fråga och får förändringen att likna ett komplett paket som de kan 
föra in utan större svårigheter. Förutsättningarna för att ett recept ska installeras snabbt och 
effektivt är att koncepten installeras på rätt sätt genom att anvisningar efterföljs, samt att 
dessa ges för vem som ska göra vad och när redan i adopteringsfasen (Røvik, 2000). 
Frånstötning är mindre relevant i detta specifika fall eftersom att organisationerna först och 
främst inte är tillräckligt stora aktörer för att kunna stöta ifrån en förändring som kommer 
från en högre nivå. Örebros bostadsmarknad samt fastighetsmarknad är något mindre än fåtal 
större städer vilket begränsar aktörer i Örebro att påverka. Ifall man ser till tidigare skede, det 
stadie då bokföringsnämnden skickade ut remissärendet, då hade aktörerna talan och kunde 
motsätta sig förslaget om de så önskade (BFN, 2010). Vid antagandet att adopteringsfasen 
innefattar tidpunkten för remissen kan antagandet om frikoppling diskuteras i och med att det 
kan ha funnits företag som motsatte sig förslaget om komponentavskrivning. Dock är dessa 
företag tillräckligt stora för att IFRS tillämpas och då har komponentmetoden funnits med 
sedan längre tid tillbaka. 
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5.1.3 Kategorisering av översättning 

I och med att företagen tillhör samma koncern har de fått hjälp från samma externa leverantör 
när det kommer till konsulttimmar såväl som anläggningsregister vid uppstarten av arbetet 
med komponentmetoden. Trots detta har företagen tillämpat regelverket på olika sätt. Ett 
resultat av tillämpningen är justering av andelen komponenter som kom att skilja sig mellan 
företagen. Justering av valda komponenter tar sin grund i de olika typer av fastigheter som 
företagen förvaltar. Detta går att utläsa ur komponentfördelningarna som respektive företag 
har gjort. Företagen har valt att fördela komponenterna olika beroende på tillgångens 
specifika förutsättningar. I bilagan kan man se att företaget har tre olika alternativ för 
komponenten tak beroende på takets material (se bilaga 2). Mycket utrymme lämnas för 
företagen själva att hitta olika lösningar. I översättningsprocessen är konkretisering den 
närmast tangerande punkten för företagen som har studerats i denna studie. Där kan 
komponentmetoden anses vara ett koncept utan konkreta handlingsplaner. Det går även att 
argumentera för delvis imitation, dock är komponentmetoden ett relativt nytt koncept vilket 
leder till svårigheter att direkt veta om organisationer tillämpar hela receptet eller bara vissa 
delar av det. I analysmodellen återfinns konkretiseringar i form av kombination samt 
omsmältning, dessa är tämligen irrelevanta i detta sammanhang då ett regelverk med hänsyn 
till antagandet om frikoppling (tryck från utomstående myndigheter) inte går att ignorera. 
Problematiken återfinns inte i själva syftet med regelverket, snarare hur organisationerna har 
gått tillväga för att kunna redovisa det som efterfrågas av reglerna. 

5.1.4 Avslutande diskussion 
Tidigare i denna rapport har det diskuterats hur idéer bearbetas och översätts. Det är något 
som kom att påvisas genom intervjuerna med företagen. Ena företaget kom underfund med 
att det finns vissa skattemässiga fördelar med införandet av komponentmetoden. Det andra 
företaget har däremot tolkat komponentmetoden på så sätt att skattemässig lagstiftning och 
regler inte har någon påverkan vid upprättande av det nya systemet. En av skillnaderna 
mellan de två företagen är att en av respondenterna, i ena företaget, tidigare har arbetat på 
skatteverket och därmed översatt regelverket på ett sätt som skiljer sig från de andra. Det 
förekommer även i andra länder att det finns ett samband mellan skattemässiga implikationer 
och komponentmetoden (Scheepers, 2003).  
  
Översättning är ständigt pågående och kan betraktas ur många olika perspektiv. Det sker 
översättning av teori och koncept redan inom bokföringsnämnden, som således tar sin 
tolkning och framför det för andra aktörer som ska anamma det. Översättningen påbörjas 
därmed inom organisationer som ska använda konceptet. I denna studie kan det urskiljas att 
många parter var involverade då de två företagen skulle övergå till det nya regelverket. För de 
två företagen fanns olika sätt att bearbeta konceptet. Det är även viktigt att beakta att det låg 
andra översättningar bortom det interna arbetet som pågick i organisationerna. Tydning 
gjordes även av en extern part som hjälpte till vid övergången i form av konsultation, men 
även hos den andra externa parten som utvecklade anläggningsregistret. Tidigare i rapporten 
diskuteras vart översättningen skedde varvid det antogs att organisationer till största del 
skulle skulle översätta receptet internt. Det finns en sanning i detta antagande, dock är det 
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viktigt att poängtera att översättning har skett parallellt med externa individer, myndigheter, 
samt andra aktörer. Den förda dialogen mellan företagen och de externa konsulterna har lett 
till att organisationer övergått till komponentmetoden med vissa anpassningar till den 
specifika verksamheten.  
 
Detta påvisar att översättare med olika tolkningar sammanfogar sina översättningar och att 
detta därmed leder till att en konkret metodik utformas. Under den första intervjun sade 
respondenten att vid det skede då komponentmetoden utvecklades satt de ansvariga och 
tyckte att nio komponenter skulle vara tillräckligt för en verksamhet. När receptet väl kommit 
ut till organisationerna ledde det till att dessa översättare kom underfund med att 
verksamheten var i behov av många fler än så. Detta är ett praktiskt exempel på hur ett recept 
reser genom tid och rum samt därmed omformas under resans gång.   
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6. Slutsats 
I detta avsnitt framställs slutsatser som härleds utifrån analysen i syfte att besvara studiens 
frågeställning. 
 
Denna studie behandlar översättningsteori i redovisningskontext där syftet är att beskriva 
vilka faktorer som påverkar resultatet vid tillämpning av nya redovisningsregler, samt skapa 
bredare förståelse för hur olika organisationer översätter ett nytt regelverk. Forskningsfrågan 
bearbetar hur företag översätter ett nytt regelverk och omsätter det i praktiken. 
Översättningen av det nya regelverket har sett olika ut i företagen som undersökts trots att de 
hade liknande förutsättningar. I efterhand kan det urskiljas att företagen haft olika inställning 
till det nya regelverket, där ena företaget var positivt inställda till komponentmetoden medan 
det andra företaget var negativt inställda. Företagens olika inställning till regelverket bidrog 
till att företagen varit olika motiverade att adoptera konceptet, det har påverkat hur hela 
adopteringen har sett ut. Företaget som hade en positiv inställning till ändringen lade ner 
mycket tid på tillämpningen, således fann de även fler fördelar med konceptet under arbetets 
gång. Fördelarna som de påträffade var att det nya regelverket bidrog till skattemässiga 
fördelar, att de lärde känna sina fastigheter bättre samt att anläggningsregistret som uppkom i 
samband med tillämpningen kunde användas som en underhållsplan. En möjlig förklaring till 
den positiva inställningen kan vara att de var ett nybildat företag som ville lära känna sina 
byggnader. Att jobba med byggnaderna och dela in fastigheterna i olika komponenter bidrog 
till att ekonomerna fick ökad kännedom om sina fastigheter. I det andra företaget var 
ekonomerna negativt inställda till komponentmetoden, där de upplevde komponentmetoden 
kom som en kostnad utan att konceptet bidrog med positiva aspekter. Det var dock bara 
ekonomerna i företaget som var negativa till konceptet, teknikerna var positivt inställda till 
det eftersom att de fick bättre koll på byggnaderna som de förvaltar samt att 
arbetsfördelningen blev jämnare under året.  
 
En ytterligare faktor som uppkommit och i viss mån påverkat adopteringen av konceptet är 
att organisationernas struktur skiljer sig åt. Ena företagets organisationsstruktur är platt 
medan den andra är mer hierarkisk. Den plattare organisationen har haft ett närmare 
samarbete med sina tekniker, medan den hierarkiska organisationen har delegerat mer av 
arbetet till tekniker. Ett internt samarbete gjorde att flera inom företaget blev delaktiga under 
adopteringen. Detta har till viss grad påverkat att lösningen är mer anpassad till hela 
organisationen samt att fler enheter i företaget har funnit mer nytta av konceptet i jämförelse 
med det andra företaget. Ett av företagen har även använt sig av mer omfattande extern 
konsultation vilket innebär att mycket av översättningen har skett av individer utanför 
organisationen. Externa konsulter har inte lika bra inblick i organisationen vilket leder till att 
översättningen är mer standardiserad samt mindre skräddarsydd för den enskilda 
organisationen. Företagen i fråga har även olika fastighetsbestånd ämnade för åtskiljande 
syften. På så sätt ter sig översättningen olika emellan företagen i och med att lösningar är 
utformande att uppfylla de olika förutsättningar som företagen har. En huvudsaklig faktor 
som har kommit att påvisa stor innebörd till varför företag översätter som de gör är den 
faktiska kommunikationen mellan parter inom, såväl som, utanför en organisation. Studien 
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påvisar detta genom att något slags underliggande dialog i stora drag förekommer väldigt 
frekvent genom hela undersökningen. Vidare ledde olika kompetenser inom företagen till att 
konkretiseringen utmynnade i skiljande handlingsplaner. Det är en viktig aspekt då olika 
yrkesgrupper tillför olika kompetens genom sina tidigare erfarenheter samt sin expertis inom 
olika områden. 
 
Resultatet indikerar att ovan nämnda faktorer påverkat översättningsprocessen inom 
företagen, trots detta detta påvisas inte varje enskild faktors inverkan på företagets 
översättningsprocess. Det vore således intressant att bedriva vidare forskning om faktorernas 
grad av påverkan. Det finns många aktörer som har översatt samma regelverk, därmed finns 
det relevans i att pröva denna studies resultat mot andra företag, varvid det blir svårt att 
generalisera då denna studie enbart omfattar två organisationer. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
Dessa frågor är utformade för att agera ett slags guide till intervjuer med ansvariga inom 
olika fastighetsbolag. Frågorna söker svar på olika aspekter direkt sammankopplade till 
praktiska element inom redovisning såväl som teoretiska element inom översättning och 
tillämpning av det nya regelverket K3. Intervjuguiden fungerar som en bredare utgångspunkt 
för en dialog mellan intervjuaren och praktiker inom organisationen i fråga. 
 

● Vilken position inom organisationen innehar ni? 
(Denna fråga ämnar att lokalisera vilken del av motiveringsfasen denna person har varit del av). 
 

● Hur förhåller sig din roll till auktoritativa beslut inom organisationen? 
(Denna fråga söker efter individens maktdelegation inom organisationen). 
 

● Hur har ni kommit i kontakt med BFNAR 2012:1 (K3) regelverket? 
(Söker efter direkt exponering till det organisationsrecept?) 
 

● På vilket sätt tar ni del av nya regler och rekommendationer? 
(Hur är organisationen exponerad för nya organisatoriska recept och verktyg). 
 

● Övergång till K3 innebär vissa implikationer, vilka har dessa varit för er? 
(Söker efter direkta förändringar och åtgärder inom organisationen för att handskas med 
problemet). 
 

● Hur har ni gått tillväga för att övergå till komponentavskrivning? 
(Denna fråga söker efter organisatoriska åtgärder för att handskas med problemet). 
 

● Anser ni att ni har fått en klar inblick i hur man ska använda sig av det nya 
regelverket? 
(Söker efter organisationsreceptets tydlighet och hur det har bearbetats). 
 

● Tog ni hjälp av någon extern part vid implementering av regelverket? 
(Denna fråga undersöker ifall organisationen har tolkat regelverket internt). 
 

● Hur har övergången sett ut (ev. ser ut), succesiv eller direkt infasning? 
(Frågan söker efter ifall organisationen avslutat adopteringsprocessen eller ifall tolkning 
fortfarande försiggår). 
 

● Har ni något exempel på en konkret byggnad där man kan se resultatet av 
tillämpningen? 
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(Med denna fråga söker vi ett konkret exempel på slutlig översättning för en fastighet). 
 

● Anser ni att det är lättare att tillämpa komponentmetoden på nybyggen jämfört med 
redan existerande fastigheter? 
(Söker efter skillnad mellan nybyggen och existerande fastigheter). 
 

 
● Till företag 1: 

Kan ni beskriva hur ni aktivt arbetat med tillämpning av komponentmetoden på 
fastigheten där renovering pågår av Drottninggatan 54-56? 
(Söker information om komponentmetoden i samband med omfattande renovering av bostäder). 
 

● Hur har komponentmetoden tillämpats på exempelvis nybyggen i norra stadsdelen? 
(Söker information om komponentmetoden är lättare att tillämpa vid ett nybygge än vid redan 
existerande fastigheter). 

 
● Till företag 2: 

Kan ni beskriva hur ni aktivt arbetat med tillämpning av komponentmetoden på 
fastigheten “Karolinska Gymnasiet”. 
(Denna fråga söker ett konkret exempel på en fastighet som har en pågående renovering för att se 
hur komponentmetoden ser ut under aktivt arbete. Vidare diskussion kan göras genom att ställa 
frågor angående hur komponentmetoden faktiskt ser ut eftersom syftet är att skapa en tydligare 
bild av tillgångar).  
 

● Hur har komponentmetoden tillämpats på exempelvis “Lundbyskolan”? 
(Denna fråga söker information om tillämpning på en fastighet som inte har pågående 
underhållsarbete av samma omfattning). 
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Bilaga 2 
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