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Sammanfattning 

 

Problembakgrund och problemformulering: Komponentavskrivningar är en del av BFN:s 

allmänna råd som även kallas K3, vilket blev tvingande från och med år 2014. Vi har i denna 

komparativa studie behandlat hur familjeägda och kommunala fastighetsbolag tillämpar 

komponentmetoden, eftersom de kan ha olika skäl till förvaltning. Vi kom därför fram till 

följande problemformuleringar: Vilka kriterier har familjeägda respektive kommunägda 

fastighetsbolag vid identifieringen av antal komponenter? Hur förhåller sig dessa fastighetsbolag 

till begreppet rättvisande bild i samband med valet av antal komponenter? 

 

Syfte: Syftet med den här studien är att utveckla en förklaringsmodell för vilka kriterier 

familjeägda respektive kommunägda fastighetsföretag beaktar vid urskiljning av antal 

komponenter enligt K3-regelverket. 

 

Metod: Studien har ett explorativt syfte eftersom området är outforskat. Studien har genomförts 

med en triangulering, där vi först gjorde en pilotstudie där vi tog reda på om fastighetsbolagen 

hade tillräckligt med kunskap för att svara på våra frågor. Därefter gjordes en kvalitativ 

undersökning med sju besöksintervjuer och en mailintervju. 

 

Analys och slutsats: Både familjeägda och kommunala fastighetsföretag beaktade 

långsiktigheten vid identifieringen av antal komponenter. Fastighetsbolagen har, på grund av den 

osäkerhet de har upplevt i samband med identifieringen av komponenter, i stor utsträckning följt 

branschorganisationernas rekommendationer. De kommunägda fastighetsbolagen har i större 

utsträckning samarbetat med andra fastighetsbolag i samband med indelningen av komponenter. 

Fastighetsföretagen upplever att den rättvisande bilden kommer att förbättras i framtiden då det 

skapas ett mer enhetligt tillämpningssätt av komponentmetoden. 

 

Nyckelord: K3; Komponentavskrivning; Rättvisande bild; Fastighetsföretag; Familjeägd; 

Kommunägd. 
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Abstract 

 

Problem background and problem formulation: Component depreciation is part of BFN's 

general council also called K3, which became mandatory from the year 2014. In this comparative 

study we focus on how family owned and municipally owned real estate companies apply the 

component method, as they may have different motives to run their businesses. We therefore 

came up with the following problem formulations: In the identification of the number of 

components, what criteria do the family owned and municipally owned real estate companies 

have? How do these real estate businesses use the concept of true and fair view when selecting 

the number of components? 

 

Purpose: The purpose of this study is to develop a model to explain which criteria family owned 

and municipally owned real estate companies takes into account when discriminating the number 

of components according to the K3 regulations. 

 

Method: Because the area is unexplored, the study has an exploratory purpose. The study was 

conducted with a triangulation, where we first did a pilot study to find out if the real estate 

companies had sufficient knowledge to answer our questions. This was followed by a qualitative 

study with seven interviews and one mail interview. 

 

Analysis and conclusion: Both family owned and municipal owned real estate companies 

consider the long-term aspects in the identification of number of components. The real estate 

companies have, because of the uncertainty they have experienced when identifying the 

components, widely followed the guidelines made by professional organizations. The municipally 

owned real estate companies have increasingly cooperated with other real estate companies when 

selecting the number of components. The real estate companies think that the concept of true 

and fair view will improve in the future as it creates a more uniform method of application of the 

component method. 

 

Keywords: K3; Component depreciation; True and fair view; Real estate company; Family 

owned; Municipally owned. 
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1 Inledning 

 

 

Inledningen lyfter fram studiens ämnesområde, forskningsfrågor samt tydliggör studiens syfte. För att läsaren ska 

få en ökad insikt för problemområdet ges en bakgrund till ämnet. 

 

1.1 Problembakgrund 

 

För de flesta organisationer gäller generellt att de är beroende av sin omvärld för att överleva. Det 

är där företagen måste inhämta resurser i form av bland annat råvaror, kapital och information, 

som behövs för att driva verksamheten. Den finansiella informationen som produceras är till för 

att företagets intressenter såsom anställda, kunder, leverantörer och kreditinstitut ska kunna fatta 

beslut kring frågor som rör organisationen. Det är därför viktigt att den information som lämnas i 

de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild och upplevs som legitim i intressenternas ögon. 

 

Från och med år 2014 började det nya K3-regelverket tillämpas av större onoterade aktiebolag 

och ekonomiska föreningar. K3-regelverket är en del av det så kallade K-projektet. Genom 

införandet har kravet för redovisningen av materiella anläggningstillgångar förändrats. Det nya 

kravet som framställs är den så kallade komponentmetoden. Den innebär att de materiella 

anläggningstillgångarna ska delas upp i komponenter om skillnaden i förbrukningen av dessa är 

väsentlig. Vidare krävs att det rör sig om betydande komponenter (BFNAR 2012:1, 17.4). Syftet 

med komponentmetoden är att redovisningen ska förmedla en mer rättvisande bild. I K3-

regelverkets kommentarer ges exemplet att en fastighet är en materiell anläggningstillgång som 

har betydande komponenter som förbrukas väsentligt olika. Vidare sägs att i en fastighet med 

tillhörande byggnad, är mark en komponent som ska särskiljas. Byggnader har ett flertal 

betydande komponenter såsom stomme, stammar, fasad, tak och liknande. Dessa komponenter 

har vanligtvis väsentligt olika nyttjandeperioder och ska därför bytas ut med olika tidsintervaller i 

takt med förbrukningen. Fastighetsbranschen påverkas därmed och det är således ett aktuellt 

ämne som det har debatterats flitigt kring. 

 

Eftersom K3-reglerna precis har börjat gälla, har det ännu inte etablerats någon praxis för hur 

fastighetsbolagen kan identifiera komponenterna (BFNAR 2012:1; Nordlund, Pramhäll & 

Drefelt, 2013). Vi valde därför att tidigt i den här studien genomföra en pilotstudie (se Bilaga 4) 

där vi intervjuade två fastighetsföretag i Skövde. Det ena fastighetsbolaget var familjeägt och det 
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andra var kommunalägt. Syftet med pilotstudien var att förstå hur de tillämpar de nya reglerna. 

Genom intervjuerna upptäckte vi att fastighetsföretagen inte hade identifierat lika antal 

komponenter. Vi valde därför att närmare undersöka vilka kriterier familjeägda respektive 

kommunala företag i fastighetsbranschen har vid identifieringen av komponenter, eftersom de 

kan ha olika skäl till förvaltning, vilket kan påverka antalet komponenter. 

 

Det har tidigare gjorts relativt många studentuppsatser om K3-regelverkets krav på 

komponentavskrivning. Det har bland annat undersökts vilken inställning fastighetsbolagen hade 

till komponentavskrivning innan införandet, både i mindre och större företag (Hållkvist & 

Leidevall, 2013; Carlsson & Gyllner, 2013). Det har även undersökts om komponentmetoden 

kommer att leda till en förbättrad redovisning sett utifrån begreppen relevans och rättvisande bild 

(Lundquist & Söderholm, 2013). Det har dock inte gjorts några tidigare studier i Sverige kring hur 

fastighetsföretagen urskiljer komponenter i sina fastigheter samt hur de förhåller sig till begreppet 

rättvisande bild i samband med identifieringen då problemet är alldeles nytt. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

I och med införandet av K3, måste fastighetsföretagen fatta beslut om hur många komponenter 

de vill att fastigheterna ska delas upp i. K3 är ett principbaserat regelverk, vilket innebär att det 

inte förklaras i detalj hur redovisningen ska se ut. Det ges istället utrymme för egna tolkningar 

och bedömningar (Bradbury & Schröder, 2011). K3 ger således begränsad vägledning till vad som 

avses med ”väsentlig skillnad i förbrukning” och ”betydande komponenter”. Det kan i sin tur 

medföra att tillämpningen av regelverket skiljer sig åt mellan fastighetsbolagen. I pilotstudien 

upptäckte vi att det familjeägda fastighetsbolaget hade identifierat 3 komponenter medan det 

allmännyttiga fastighetsbolaget hade valt att dela upp sina materiella anläggningstillgångar i 7 

komponenter. Kan det vara så att de har tolkat regelverket olika?  

 

En annan sak vi uppmärksammade i pilotstudien var att familjeägda och kommunägda 

fastighetsföretag kan ha olika skäl till förvaltning. Detta kan också vara en möjlig förklaring till 

varför familjeföretaget hade valt ett annat antal komponenter än det allmännyttiga företaget. 

Davis, Gersick, Hampton och Lansberg (1997) menar att familjeföretag kännetecknas av att de 

styrs mer långsiktigt. Fokus ligger inte enbart på att generera en så hög vinst som möjligt, utan 

även att företaget ska finnas kvar för framtida generationer. Rykte är också ett väsentligt 

karaktärsdrag hos de familjeägda bolagen (Dyer, 2006). Detta eftersom familjemedlemmar i stor 
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utsträckning kopplas till företagets verksamhet (Cooper, Upton & Seaman, 2005). Utmärkande 

för kommunägda fastighetsbolag är istället att de arbetar med samhällsnyttiga insatser (Hedman, 

2008). Allmännyttan kan sägas innebära ett långsiktigt åtagande gentemot hyresgästerna. Frågan 

vi ställer oss är om det påverkar de familjeägda respektive de kommunala bostadsbolagens syn på 

rättvisande bild och val av antal komponenter. 

 

Scott (2008) menar att det finns krafter i omvärlden som leder till att organisationer förändras på 

ett visst sätt. En av dessa är de imiterande krafterna som innebär att organisationer tar efter andra 

organisationer på grund av osäkerhet kring hur en ny situation ska hanteras, och på så vis lösa 

problemet. Det finns även normativa krafter som går ut på att organisationer låter sig påverkas av 

professionella organisationer som har experter på det aktuella området. Dessa professionella 

organisationer har inflytande över vad som är det rätta sättet att förhålla sig till ett visst fenomen. 

De definierar vilka metoder och förhållanden som ska gälla för att skapa en gemensam förståelse. 

Eftersom det ännu inte har etablerats någon praxis för hur fastighetsbolagen kan dela upp de 

materiella anläggningstillgångarna i komponenter, ställs de inför ett beslut som kan präglas av 

osäkerhet. Det är relativt oklart vilka alternativa lösningar som finns att tillgå. Bransch- och 

intresseorganisationen för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) har tillsammans med 

Fastighetsägarna Sverige identifierat 7 komponenter som fastighetsbolag kan använda som 

utgångspunkt vid val av komponenter. SABO har även på egen hand identifierat 13 komponenter 

(SABO och Fastighetsägarna Sverige, 2012; Hellström & Lind, 2011). Om fastighetsbolagen är 

medlemmar i någon av dessa intresseorganisationer, kanske de låter sig influeras av deras 

rekommendationer.  

 

Omvärlden förändras ständigt och organisationerna måste därför anpassa sig för att överleva 

(Deegan, 2002). Om organisationerna lyckas anpassa sig till den regulativa, normativa och 

imiterande isomorfismen kan de sägas ha uppnått legitimitet i omvärldens ögon (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Familjeägda och kommunala fastighetsbolag kan ha olika drivkrafter i form av 

skilda karaktärsdrag som bestämmer hur de kommer att reagera på de förändringar som sker i 

samhället (Astrachan & Shanker, 2003; Dyer, 2006; Hedman, 2008). Eftersom familjeföretag och 

kommunala fastighetsbolag kännetecknas av att ha olika karaktäristiska drag, kan det innebära att 

de förhåller sig till legitimiteten på olika sätt. 

 

Då fastighetsbolagen måste göra egna bedömningar utifrån deras unika verksamheter i samband 

med komponentindelningen, kan det bli problematiskt för intressenterna att jämföra 
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fastighetsbolagens resultat och ställning. Det ställs således stora krav på gott omdöme hos de som 

upprättar finansiella rapporter. Det är viktigt att den information som förmedlas i de finansiella 

rapporterna är korrekt, då redovisningen har den viktiga funktionen att ligga till grund vid 

beslutsfattande, både inom företaget men även för företagens intressenter. Det krävs att de 

redovisningsansvariga har en förståelse för syftet med komponentmetoden, nämligen att 

redovisningen ska avspegla en rättvisande bild av komponenternas förbrukning. Enligt Liapis och 

Christodoulopoulou (2011) ska den redovisningsprincip samt beräkningsmetod användas som ger 

användaren maximalt med information för att uppnå en så rättvis bild av fastigheten som möjligt, 

det vill säga redovisa ett så verkligt värde som möjligt. Informationen i redovisningen ska stämma 

och ge en rättvis och sanningsenlig bild av verksamheten (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2010). 

Stárová och Čermáková (2010) anser att komponentmetoden ger en mer rättvis bild av 

tillgångarnas resursförbrukning i jämförelse med traditionella avskrivningsmetoder. Rutherford 

(1985) menar att begreppet rättvisande bild saknar en fungerande definition och att det 

följaktligen leder till att redovisningsansvariga och intressenter inte fullt ut förstår innebörden av 

begreppet.  

 

Hur förhåller sig familjeägda och kommunala fastighetsbolag till begreppet rättvisande bild?  

En studie gjord av Alexander och Jermakowicz (2006) visar att begreppets innebörd kan tolkas på 

olika sätt av olika personer. Vad rättvisande bild egentligen betyder skiljer sig därför beroende på 

vem som tillfrågas. När fastighetsbolagen ska identifiera sina komponenter blir rättvisande bild 

ett centralt begrepp att ta ställning till, då antalet komponenter kan påverka i hur stor grad 

redovisningen förmedlar en rättvisande bild. Att förmedla en rättvisande bild hänger samman 

med att upprätthålla legitimiteten i samhället. När företaget lever upp till omvärldens 

förväntningar uppfattas verksamheten som legitim. Legitimitet är därför en viktig aspekt i 

samspelet mellan företaget och omvärlden (Dowling & Pfeffer, 1975). Fastighetsföretagen har 

därmed möjlighet att anpassa antalet komponenter så att intressenterna upplever att de får en 

rättvisande bild av fastighetsbestånden. 

 

Det nyligen införda K3-regelverket innebär att de fastighetsbolag som berörs av reglerna har 

ställts inför en ny utmaning som de måste beakta. Det blir här intressant att undersöka hur 

förändringen har tagits emot av fastighetsbolagen samt hur de förhåller sig till den. Det innebär 

att mer detaljerad information om fastighetsbeståndet måste samlas in, tolkas och i slutändan 

delas upp i mindre beståndsdelar eller komponenter. Det leder i sin tur in oss på frågan om vilka 

kriterier fastighetsbolagen har vid valet av antal komponenter samt hur de förhåller sig till 
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begreppet rättvisande bild i samband med identifieringen. Vi vill i det här sammanhanget utveckla 

en förklaringsmodell som visar hur fastighetsbolagen går till väga när de tolkar det nya K3-

regelverket. Förutom fastighetsbolagens unika egenskaper, som självklart i viss mån har påverkat 

uppdelningen av komponenter, vill vi undersöka om det finns ytterligare faktorer som kan ha 

påverkat valet av antal komponenter, eftersom det inte finns någon studie som har behandlat 

detta.  

 

1.3 Problemformulering 

 

Utifrån problemdiskussionen i föregående avsnitt har vi identifierat följande 

undersökningsfrågor: 

 

 Vilka kriterier har familjeägda respektive kommunägda fastighetsbolag vid identifieringen av 

antal komponenter? 

 Hur förhåller sig dessa fastighetsbolag till begreppet rättvisande bild i samband med valet av 

antal komponenter? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med den här studien är att utveckla en förklaringsmodell för vilka kriterier familjeägda 

respektive kommunägda fastighetsföretag beaktar vid urskiljning av antal komponenter enligt K3-

regelverket.  
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2 Teoretisk referensram 

 

 

Den teoretiska referensramen presenterar den sekundärdata som bearbetats samt de teorier som används för att 

analysera empirin. 

 

Kapitlet inleds med en bakgrund till varför komponentmetoden infördes. Därefter ges en 

beskrivning av vad komponentavskrivningar är för något samt hur begreppet rättvisande bild kan 

tolkas. Sedan presenteras de karaktärsdrag som kännetecknar familjeföretag respektive 

kommunala fastighetsbolag. Efter det presenteras de teorier som ligger till grund för den här 

studien vilka är legitimitetsteorin och institutionellt teori. Slutligen presenteras en preliminär 

förklaringsmodell som sammanfattar den teoretiska referensramen. 

 

2.1 Bokföringsnämndens K-projekt 

 

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed 

(SFS 2007:783, 1 §). Innehållet i god redovisningssed är sammanfattningsvis allmänna råd 

respektive rekommendationer från normgivande organ och etablerad företagspraxis. År 2004 

började BFN arbeta med att reformera normgivningen för vad som ska anses vara god 

redovisningssed i Sverige. Det konstaterades att den normgivning som fanns för icke-noterade 

företag inte var ändamålsenlig och att det mot bakgrund av den internationella utvecklingen var 

hög tid att göra vissa grundläggande förändringar. De gamla regelverken innebar att den 

information som de icke noterade företagen lämnade var svår att tolka till följd av att de 

tillämpade olika redovisningsprinciper. Förändringarna resulterade i det så kallade K-projektet 

som består av fyra särskilda regelverk, ett för respektive kategori av företag. 

 

 K1 tillämpas av enskilda näringsidkare, handelsbolag, ideella föreningar och registrerade 

trossamfund som upprättar förenklade årsbokslut. 

 K2 tillämpas av mindre icke noterade aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar som 

upprättar årsredovisningar enligt BFL. 
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 K3 tillämpas av större1 aktiebolag och ekonomiska föreningar. 

 K4 tillämpas av större företag som följer IAS/IFRS. 

 

Avsikten med K-projektet är att det inom respektive kategori ska finnas regelverk som innehåller 

samtliga relevanta regler. K3 är ett mer avancerat regelverk än K2 och ett företag får välja att 

tillämpa ett mer avancerat regelverk än det som de genom sin storlek eller organisationsform 

primärt tillhör. K3-regelverket är huvudalternativet för icke noterade företag och ramen för 

normerna i K3 utgörs av bestämmelserna i ÅRL. En av utgångspunkterna vid utformningen av 

K3-regelverket var IFRS för små och medelstora företag. Från och med år 2014 måste alla 

aktiebolag och ekonomiska föreningar tillämpa K3 om de inte är mindre företag och väljer att 

tillämpa K2. 

 

2.2 Komponentavskrivning 

 

Redan under industrialismen fick materiella anläggningstillgångar en allt större betydelse för de 

svenska företagen och deras kostnadsredovisning (Artsberg, 2005). I och med införandet av K3 

har kravet för redovisningen av materiella anläggningstillgångar förändrats. Dessa behandlas i K3-

regelverkets 17:e kapitel. Materiella anläggningstillgångar skulle till exempel kunna vara maskiner, 

skog, byggnader och mark.  

 

Det nya kravet som framställs i K3 är den så kallade komponentmetoden, vilket är tvingande för 

alla fastighetsbolag som redovisar enligt K3 från och med år 2014. Den innebär att materiella 

anläggningstillgångar ska delas upp i komponenter om skillnaden i förbrukningen av dessa är 

väsentlig. Vidare krävs att det rör sig om betydande komponenter. Den traditionella 

avskrivningsmetoden, som tillämpades innan införandet av K3 och komponentmetoden, innebar 

att hela fastigheten skrevs av med samma procentsats år för år under hela fastighetens 

nyttjandeperiod (Hellström & Lind, 2011). Komponentmetoden innebär istället att 

                                                           
1 Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor klassas som större företag: 

  1. Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50. 

  2. Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 

      40 miljoner kronor. 

  3. Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 

      80 miljoner kronor. 

  Ett mindre företag är därmed ett företag som inte är ett större företag (SFS 1995:1554, 1 kap. 3 § 4-5 p.). 
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komponenterna skrivas av var för sig över dess nyttjandeperioder (BFNAR 2012:1, 17.4). Vår 

studie behandlar förvaltningsfastigheter, det vill säga fastigheter som ägs och förvaltas för att 

frambringa hyresintäkter. I kommentarerna till K3 ges exemplet att en fastighet är en materiell 

anläggningstillgång som har betydande komponenter som förbrukas väsentligt olika, exempelvis 

stommar, fasader och tak. 

 

Stárová och Čermáková (2010) undersökte komponentmetodens effekt i redovisningen enligt det 

tjeckiska regelverket, som baseras på IAS/IFRS. Detta regelverk definierar 

komponentavskrivning som en systematisk uppdelning av kostnader för varje del av en tillgång 

om den är betydande i relation till den totala kostnaden. Med komponent avses en utbytbar del av 

en tillgång där värdet är betydande i förhållande till hela tillgången och vars livslängd är påtagligt 

olika från hela tillgången. Stárová och Čermáková (2010) förklarar att när en komponent byts ut, 

minskas värdet på den totala tillgången med värdet på den avyttrade komponenten och ökas med 

den nya komponentens värde (inklusive värdet av reservdelar samt kostnader i samband med 

utbyte). I balansräkningen redovisas komponenterna minskat med de ackumulerade 

avskrivningarna. Komponentmetoden tillämpas framåtriktat, det vill säga att tidigare perioders 

avskrivningar och ackumulerade avskrivningar inte får korrigeras. Förbrukningen baseras på 

nyttjandeperioden, som kan vara antingen linjär eller degressiv. Avskrivningsunderlaget är 

anskaffningskostnaden för tillgången eller anskaffningsvärdet minskat med restvärdet. 

 

Tanken är att komponentmetoden ska leda till att företagen redovisar en mer rättvisande bild av 

de materiella anläggningstillgångarnas förbrukning. Komponentmetoden leder till att kostnaderna 

fördelas jämt över perioderna vilket leder till ett jämnt belastat resultat. Eftersom komponenterna 

skrivs av separat anser Stárová och Čermáková (2010) att det ger en mer rättvisande bild av 

komponenternas verkliga förbrukning. De anser att värderingen av komponenterna inte borde bli 

ett problem, eftersom komponenterna kan köpas separat. De ifrågasätter dock om företagen 

rimligen kan värdera komponenternas nyttjandeperioder. 

 

2.3 Rättvisande bild 

 

Studiens syfte är att utveckla en förklaringsmodell för vilka kriterier familjeägda respektive 

kommunägda fastighetsföretag beaktar vid urskiljning av antal komponenter enligt K3-

regelverket. Det blir därför intressant att undersöka hur fastighetsbolagen förhåller sig till 
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begreppet rättvisande bild i samband med komponentindelningen. Av ÅRL framgår följande 

beträffande begreppet rättvisande bild: 

 

Balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande 

bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad som följer 

av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om 

detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not. (SFS 1995:1554, 2 kap. 3 §) 

 

Syftet med finansiell rapportering är att den ska ge en bild, som inte är vilseledande, av de 

ekonomiska transaktioner som äger rum i organisationen. Alexander och Jermakowicz (2006) 

undersökte i det här sammanhanget begreppet rättvisande bild, som är ett av de viktigaste kraven 

som ställs på redovisningen inom den Europeiska unionen. Redovisningen ska ge en rättvisande 

bild av bolagets situation och finansiella resultat. Redovisningsinformation kan uppfattas, 

presenteras och tolkas på olika sätt av olika personer. Författarna betonade därför att det är 

viktigt att företagen har förståelse för innebörden av begreppet samt hur innebörden av samma 

begrepp kan förändras i olika sammanhang. Även Houghton (1987) visar att begreppets innebörd 

upplevs olika mellan redovisningsansvariga och intressenter. Vad rättvisande bild egentligen 

betyder skiljer sig därför beroende på vem som tillfrågas.  

 

Rutherford (1985) associerade redovisningsprincipen rättvisande bild med orden ”fullständig”, 

”korrekt” och ”rätt”. Han menar att begreppet rättvisande bild hör samman med att 

redovisningsinformationen ska bygga på rimliga uppskattningar för att förmedla, inom ramen för 

gällande redovisningspraxis, en så objektiv bild som möjligt av företagets transaktioner. Vidare 

ska de finansiella rapporterna innehålla så exakta belopp som möjligt. Redovisningen ska vara fri 

från manipulation och undanhållande av väsentlig information. Med rättvisande menas att 

redovisningsinformationen som ingår i de finansiella rapporterna kommuniceras på ett sådant sätt 

att den motsvarar de ekonomiska händelser, aktiviteter och transaktioner som är avsedda att 

beskrivas. Redovisningsinformationen måste redovisas på ett sådant sätt att den inte påverkar 

någons intressen i organisationen. 
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2.4 Familjeföretag och kommunägda fastighetsbolag 

 

Syftet med den här studien är att utveckla en förklaringsmodell för vilka kriterier familjeägda 

respektive kommunägda fastighetsföretag beaktar vid urskiljning av antal komponenter enligt K3-

regelverket. Vi har därför studerat vad som kännetecknar familjeföretag respektive kommunalt 

ägda fastighetsbolag för att få en ökad förståelse för hur dessa verksamheter fungerar. 

 

Enligt Lubatkin, Durand och Ling (2007) är familjeföretag den vanligaste företagsformen i 

världen. Chua, Chrisman och Sharma (1999) menar att det inte finns någon klar definition av 

begreppet familjeföretag. De valde att basera definitionen kring familjeföretag utifrån dessa 

företags intentioner och visioner. De menar att den utgångspunkten tydliggör kärnan i alla 

familjeföretag. De definierar familjeföretag enligt följande: 

 

The family business is a business governed and/or managed with the intention to shape 

and pursue the vision of the business held by a dominant coalition controlled by members 

of the same family or a small number of families in a manner that is potentially sustainable 

across generations of the family or families. (Chua, Chrisman & Sharma, 1999, 25) 

 

För att ett företag ska klassas som ett familjeföretag krävs att medlemmarna i samma familj eller 

ett litet antal familjer har inflytande över att fatta strategiska beslut kring hur verksamheten ska 

bedrivas. Det som utmärker familjeföretag är att den kontrollerande familjens inflytande, 

intressen och värderingar har stor inverkan vid det strategiska beslutsfattandet (Chua, Chrisman 

& Sharma, 1999). På grund av familjens involvering i företaget, kan de mål och strategier som 

finns för verksamheten skilja sig från företag som inte är familjeägda. Det finns flera 

karaktärsdrag som kan urskiljas i familjeföretag. Dessa är inte lika tydliga eller starka i icke-

familjeföretag. I det följande presenteras de karaktärsdrag som är intressanta att beakta för att 

uppfylla syftet med vår studie. 

 

Vinstmaximering brukar vara ett huvudsakligt syfte i många företag. Så är dock inte fallet i 

familjeföretag. De drivs istället av andra intressen, exempelvis att behålla företaget inom familjen 

(Astrachan & Shanker, 2003). Ju starkare blodsbanden är mellan familjemedlemmarna, desto 

större är sannolikheten att de tar tillvara på varandras intressen (Lubatkin, Schulze, Ling & Dino, 

2005; Lubatkin, Durand & Ling, 2007). Sharma, Chrisman och Chua (1997) nämner att 

vinstmaximering inte nödvändigtvis behöver vara en viktig strategi i familjeföretag. Om ägaren 
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planerar ett generationsskifte, det vill säga att nästa generation ska ta över styrningen av 

verksamheten, kan det bli viktigare att istället förvalta organisationen så att den förblir lönsam på 

långsikt. Familjemedlemmarna agerar i tron att de kommer ta över familjeegendomen i framtiden, 

vilket gör att långsiktiga beslut fattas i verksamheten (Lubatkin, Schulze, Ling & Dino, 2005). Det 

långsiktiga tänkandet, som ofta förekommer i familjeföretag, kommer därmed att påverka det 

strategiska beslutsfattandet (Astrachan & Shanker, 2003; Johansson, 2005). 

 

Att skapa ett gott rykte om verksamheten är ett annat karaktärsdrag som kännetecknar 

familjeföretag. Med rykte menas omvärldens uppfattning om ett företags handlingar (Fombrun & 

Shanley, 1990). Ett gott rykte skapar förtroende och legitimitet i det samhälle där familjeföretaget 

verkar inom. Enligt Dyer (2006) är familjeföretagets ryktbarhet extra viktigt jämfört med icke-

familjeföretag, då familjemedlemmarna i större utsträckning identifierar sig med familjeföretaget. 

Familjemedlemmar som arbetar i familjeföretaget anstränger sig för att skapa positiva 

associationer till verksamheten eftersom ett dåligt rykte kan skada familjenamnet (Dyer, 2006). 

Det motiverar till att upprätthålla och förbättra förtroendet för verksamheten (Cooper, Upton & 

Seaman, 2005). Hoffman, Hoelscher och Sorenson (2006) betraktar ryktet som ett slags 

familjekapital, eftersom de starka band som ofta finns i familjeföretag kan leda till ökad kollektiv 

medvetenhet mellan de anställda. Det skapar i sin tur förpliktelser och förväntningar som 

förbättrar ryktet och skapar konkurrensfördelar. 

 

Utmärkande för kommunägda fastighetsbolag är att de arbetar med allmännyttiga eller 

samhällsnyttiga insatser. I det allmännyttiga syftet ingår ett samhällsansvar. Det är kommunen 

som ska klargöra avsikten med ägandet och vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och 

dess invånare. Med allmännytta avses för det första att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte 

(Hedman, 2008). Det innebär att det inte får lämnas mer än skälig utdelning som beslutas av 

staten. Vidare ska verksamheten rikta sig mot alla samhällsgrupper, oavsett social, etisk eller 

ekonomisk bakgrund. Allmännyttan kan därför sägas innebära ett långsiktigt åtagande gentemot 

hyresgästerna, att de ska kunna leva och bo i sina hem under lång tid. De flesta kommunala 

bostadsföretagen är organiserade som aktiebolag och är mera fristående från den löpande 

kommunala verksamheten. På senare tid verkar de kommunala bostadsbolagen på snarlika villkor 

som de privatägda fastighetsbolagen (Hedman, 2008). Allt fler kommunägda företag handlar i 

termer av soliditet, vinst och avkastning.  
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2.5 Legitimitetsteori 

 

Då vår studie syftar till att skapa en förståelse för hur fastighetsbolagen argumenterar för ett visst 

antal komponenter, har vi valt att använda legitimitetsteorin. Den här teorin baseras på en 

föreställning om att företagen existerar för att samhället tillåter det. Med hjälp av 

legitimitetsteorin kommer vi att undersöka om fastighetsbolagen beaktar omvärldens 

förväntningar kring vilken information de vill ha tillgång till i de finansiella rapporterna, med 

fokus på komponentindelningen och antalet komponenter. Nackdelen med att använda 

legitimitetsteorin är att den utvecklades i andra miljöer än i fastighetsbranschen. Det innebär att 

legitimiteten kan upplevas på olika sätt beroende på vilka ändamål intressenterna har. Teorin 

utvecklades för flera år sedan och studierna gjordes i andra länder, vilket kan försvaga vår studies 

trovärdighet.  

 

Samhället tillhandahåller resurser i form av kapital, arbetskraft, råvaror och information med 

mera till företagen. Därmed förväntar sig samhället något i gengäld. Detta samspel, mellan 

organisation och omvärld, kan enligt Deegan (2002) ses som ett socialt kontrakt. Dowling och 

Pfeffer (1975) menar att legitimitet är en viktig aspekt i relationen mellan organisationen och dess 

omvärld. Så här resonerar de: 

 

Organizations seek to establish congruence between the social values associated with or 

implied by their activities and the norms of acceptable behavior in the larger social system 

of which they are a part. Insofar as these two value systems are congruent we can speak of 

organizational legitimacy. (Dowling & Pfeffer, 1975, 122) 

 

Organisationen är legitim så länge som organisationens handlingar överensstämmer med 

omvärldens förväntningar, värderingar och normer. Legitimitet kan därför i viss utsträckning 

likställas med företagets rykte. Legitimitet uppnås enklast genom att organisationen anpassar sig 

till omgivningen. Om företaget bryter mot det sociala kontraktet kan det uppstå negativa 

konsekvenser för företaget (Deegan, 2002). Det kan exempelvis leda till att omvärlden erbjuder 

färre resurser, vilket kan försvåra driften av verksamheten och försämra lönsamheten. Den 

finansiella rapporteringen som företaget tillhandahåller sina intressenter, är till för att de ska 

kunna avgöra om företaget är legitimt eller inte. I och med införandet av K3-regelverket, har 

kravet för redovisningen av de materiella anläggningstillgångarna förändrats. Det kommer i sin 

tur påverka informationen i de finansiella rapporterna. Tidigare skrevs hela fastigheten av med 
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samma procentsats år för år under hela fastighetens nyttjandeperiod (Hellström & Lind, 2011). 

Enligt komponentmetoden däremot, skrivs de identifierade komponenterna av var för sig över 

dess nyttjandeperioder (BFNAR 2012:1, 17.4). Denna förändring leder till att informationen om 

fastighetsbestånden blir mer detaljerad. Fastighetsbolagen har i och med det möjlighet att anpassa 

antalet komponenter utifrån vad de tror att intressenterna behöver känna till, så att intressenterna 

kan få en rättvisande bild av verksamheten. Därmed kan företaget upprätthålla sin legitimitet i 

samhället. 

 

I fastighetsbolagens fall finns det flera aktörer på marknaden som kan vara intresserade av 

finansiell information om de materiella anläggningstillgångarna, bland annat långivare, investerare 

och aktieägare. De kan ha ett intresse av att få en rättvisande bild av hur fastighetsbestånden ser 

ut. De vill ha tillgång till adekvat information som de kan använda som underlag vid 

beslutsfattande, exempelvis för att bevilja lån eller investera i aktier. Fastighetsbolagen borde 

därmed beakta detta vid valet av antal komponenter och välja ett visst antal komponenter så att 

deras intressenter upplever att de får den information de behöver. Därmed upplever 

intressenterna att företaget är legitimt. 

 

2.6 Institutionell teori 

 

Institutionell teori är nära sammankopplad med legitimitetsteorin på så sätt att båda dessa teorier 

visar hur krafter i omvärlden påverkar och tvingar företag att anpassa sig. Institutionell teori 

handlar om hur vissa uppfattningar, förväntningar, värderingar och normer i samhället kan 

påverka hur företaget uppfattas där (Powell & DiMaggio, 1991). Institutionell teori sägs därmed 

vara ett alternativ till det vanliga antagandet om att organisationen är en rationell aktör (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Att organisationen är en rationell aktör hör samman med antagandet om att 

människan är ekonomiskt rationell. Det innebär bland annat att organisationen eftersträvar att 

maximera sin ekonomiska nytta. Det har dock visat sig att den här teorin enbart i begränsad 

utsträckning kan förklara hur organisationer fungerar (Simon, 1997; March & Simon, 1993). 

Institutionell teori belyser däremot hur organisationer påverkas av andra organisationer och hur 

de hanterar förändringar i omvärlden snarare än att de agerar utifrån ett rationellt tänkande 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Även institutionell teori har dock sina svagheter. Gemensamt för 

alla institutionella teorier är att det som identifieras på en högre nivå ofta brukar användas för att 

förklara processer och utfall på en lägre nivå (Clemens & Cook, 1999; Amenta, 2005). Med det 

menas att teorin enbart ser organisationerna, men inte människorna i organisationerna. Teorin 
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kan därför inte förklara hur enskilda individer påverkar utvecklingen i en viss riktning. Endast 

stora mönster uppmärksammas, vilket får till följd att teorin inte kan förklara hur personerna i 

fastighetsbolagen påverkar antalet komponenter. 

 

Forskningen kring institutionell teori har under de senaste årtiondena utvecklats. Här brukar 

forskare tala om nyinstitutionell teori, som började växa fram under 1970-talet. Till skillnad från 

äldre institutionell teori fokuserar nyinstitutionell teori på varför organisationer inom samma 

bransch blir mer homogena eller likartade (Eriksson-Zetterquist, 2009). Centrala begrepp inom 

den nyinstitutionella teorin är isomorfism, legitimitet och institutionalisering. Organisationens 

omvärld kan enligt Scott (2008) delats in i tre olika krafter, så kallad isomorfism, som 

organisationen bör anpassa sig till för att uppnå legitimitet. Isomorfism ger en förståelse för hur 

organisationer tenderar att bli mer lika varandra inom en viss bransch (Powell & DiMaggio, 

1991). 

 

Den första kraften är regulativ isomorfism, som går ut på att organisationen måste anpassa sig 

efter nationella och internationella reglerings- och kontrollåtgärder för att uppnå legitimitet. Det 

handlar alltså om politiska påtryckningar från staten, som genom lagar och bestämmelser 

föreskriver hur organisationen ska agera. Från och med år 2014 började det nya K3-regelverket 

gälla. Ett av de nya kraven som framställs i K3 är den så kallade komponentmetoden. Den 

innebär att materiella anläggningstillgångar ska delas upp i komponenter om skillnaden i 

förbrukningen av dessa är väsentlig. Vidare krävs att det rör sig om betydande komponenter. K3 

är ett tvingande regelverk för större aktiebolag och ekonomiska föreningar. Eftersom K3 är ett 

principbaserat regelverk ges inga närmare förklaringar till vilka och hur många komponenter som 

ska användas. Det är istället upp till fastighetsbolagen själva att avgöra detta. Den regulativa 

isomorfismen kan därför inte i sig förklara varför fastighetsbolagen har valt ett visst antal 

komponenter. 

 

Det kan däremot möjligtvis normativ isomorfism göra, som visar hur normer och värderingar i 

omvärlden påverkar organisationen genom att precisera hur olika slags verksamheter bör 

etableras, organiseras och styras (Powell & DiMaggio, 1991). Anledningen till varför K3-

regelverket infördes var för att Bokföringsnämnden ansåg att de gamla regelverken inte var 

ändamålsenliga mot bakgrund av den internationella harmoniseringen. En av utgångspunkterna 

vid utformningen av K3-regelverket var därför IFRS för små och medelstora företag. Då K3-

regelverket är ett nyligen infört regelverk, har någon praxis ännu inte hunnit etableras för hur 
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komponentmetoden ska tillämpas. Det är istället en process som pågår i detta nu. 

Intresseorganisationer såsom SABO och Fastighetsägarna Sverige men även revisorer, är aktörer i 

fastighetsbranschen som har inflytande att påverka normbildningen för hur fastigheterna kan 

delas in i komponenter. SABO och Fastighetsägarna Sverige rekommenderar att 

fastighetsbolagen använder 7 olika komponenter som utgångspunkt. Dessa innefattar byggnads- 

och maskininventarier, stommar, tak, fasader, inre ytskikt (golv, väggar och innertak), 

installationer (el, rör, ventilationer och hissar) och hyresgästanpassningar (SABO & 

Fastighetsägarna Sverige, 2012; Hellström & Lind, 2011). 

 

Slutligen kan imiterande isomorfism vara en förklaringsfaktor till varför fastighetsbolagen har valt 

ett visst antal komponenter. Imiterande isomorfism avser hur olika grupper som verkar i samma 

handlingsmiljö, till exempel inom en bransch, ofta utvecklar gemensamma åsikter om lämpliga 

sätt att hantera ett visst fenomen. I vissa fall kan organisationer samarbeta med andra 

organisationer för att lösa ett visst problem på ett mer effektivt sätt, än om varje företag för sig 

försöker lösa problemet (Bengtsson & Kock, 1999). Individerna införlivar då andras tankar, 

värderingar och reaktionssätt, så att det tas för givet att detta är det bästa eller mest 

ändamålsenliga sättet att hantera problemet. Här ingår viljan att efterlikna andra organisationer. 

För att ett samarbete ska bli lyckat krävs att de inblandade parterna känner tillit och ömsesidighet 

till varandra (Bengtsson & Kock, 1999). Kärnan i den imiterande isomorfismen är en insikt om 

att en organisations legitimitet bestäms av i vilken mån andra uppfattar att den stämmer med 

allmänt accepterade uppfattningar om hur den bör se ut. Eftersom K3 är principbaserad förklaras 

inte i detalj hur redovisningen ska se ut. Det ges istället utrymme för egna tolkningar och 

bedömningar (Bradbury & Schröder, 2011). K3 ger således begränsad vägledning till vad som 

avses med ”väsentlig skillnad i förbrukning” och ”betydande komponenter”. Det kan i sin tur 

medföra att tillämpningen av regelverket skiljer sig åt mellan fastighetsbolagen, vilket kan skapa 

osäkerhet. Osäkerhet kring hur ett visst fenomen ska hanteras driver organisationer att imitera 

andra organisationer (Eriksson-Zetterquist, 2009). Det handlar om att försöka skapa en 

gemensam förståelse och legitimering för yrket. Genom att likna andra är det lättare för företaget 

att ses som legitim. Genom att imitera de organisationer som verkar vara mer framgångsrika, 

slipper de mindre framgångsrika hitta på egna sätt att lösa problemet. När företag härmar 

varandra skapas en slags norm av att agerandet är rätt, vilket leder till att handlingen blir legitim 

(Powell & DiMaggio, 1991). 

 



16 
 

Var och en av dessa tre krafter ger en förklaring till hur omvärldsförhållanden påverkar 

organisationer genom att sätta dem under tryck att agera på ett visst sätt. Särskilt normativ och 

imiterande isomorfism kan ge förklaringar till varför fastighetsbolagen har valt ett visst antal 

komponenter. De handlingsmönster som organisationerna uppvisar växer fram ur interaktionen 

mellan olika människor, som sedan bygger upp det normativa system där organisationerna verkar 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Detta kallas för institutionalisering. Det leder i slutändan till att 

organisationerna blir mer lika varandra. Företagen påverkas, medvetet eller omedvetet, av de 

normer och regler som tas för givet i samhället. 

 

2.7 Preliminär förklaringsmodell 

 

För att sammanfatta hur ovanstående teorier kan förhålla sig till varandra har en preliminär 

förklaringsmodell tagits fram. I analyskapitlet förs en diskussion kring hur väl denna modell kan 

förklara varför fastighetsbolagen har valt ett visst antal komponenter. I samband med den 

diskussionen presenteras en modifierad förklaringsmodell. Den preliminära förklaringsmodellen 

visar att familjeföretagets och kommunägda bolags egenskaper samt faktorer i omvärlden kan 

påverka den rättvisande bilden och följaktligen valet av antal komponenter.  

 

Figur 1. Preliminär förklaringsmodell. 

Uppfattning om 
rättvisande bild 

     Omvärldsfaktorer 

     • Legitimitet 

     • Regulativ isomorfism 

     • Normativ isomorfism 

     • Imiterande isomorfism 

     Kommunägda bolags karaktärsdrag 

     • Allmännytta 

X antal komponenter 

     Familjeföretagens karaktärsdrag 

     • Generationsskifte 

     • Ryktbarhet 
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Modellen visar att familjeägda och kommunägda fastighetsbolag kan förhålla sig till begreppet 

rättvisande bild på olika sätt, vilket i sin tur kan leda till att de resonerar på olika sätt vid 

identifieringen av antal komponenter. Kommunägda bolag och familjeföretag kan nämligen sägas 

ha olika skäl till förvaltning. Kommunala fastighetsbolag kännetecknas av att de bedrivs med 

syftet att ta ett samhällsansvar. I samhällsansvaret ingår ett långsiktigt tänkande om att alla 

samhällsgruppers behov ska tillgodoses under lång tid (Hedman, 2008). Familjeföretag 

kännetecknas också av att ha ett långsiktigt tänkande, men på ett annat sätt. Sharma, Chrisman 

och Chua (1997) menar att familjeföretag brukar bygga värden på lång sikt för att säkerställa att 

kommande generationer kan ta över verksamheten. I familjeföretag brukar även ett gott rykte 

vara viktigt, eftersom ett dåligt rykte kan få negativa konsekvenser på ett personligt plan för 

familjen i och med att familjenamnet brukar vara starkt förknippat med familjeföretaget (Dyer, 

2006). Det kan därmed bli viktigt att de väljer rätt antal komponenter så att de bevarar 

trovärdigheten gentemot samhället. Långsiktighet och ryktbarhet hör därför ihop vad gäller att 

kommande generationer ska ta över verksamheten. Ett gott rykte skapar legitimitet i det samhälle 

där familjeföretaget verkar inom. Dessa unika egenskaper har vi valt att beakta för att undersöka 

om det kan påverka varför familjeägda respektive kommunägda fastighetsbolag har valt ett visst 

antal komponenter. 

 

Det finns flera förhållanden i omvärlden som organisationen måste anpassa sig efter för att 

bevara legitimiteten (Dowling & Pfeffer, 1975). Vid identifieringen av komponenter ska 

redovisningsprincipen rättvisande bild beaktas. Fastighetsbolagens val av antal komponenter 

påverkar den rättvisande bilden. Om den valda komponentindelningen förmedlar en rättvisande 

bild kan företaget betraktas som legitimt. Därmed borde fastighetsbolagen beakta vilken 

information intressenterna vill ha tillgång till vid valet av antal komponenter. Eftersom K3 är ett 

principbaserat regelverk, kan den regulativa isomorfismen inte i sig förklara varför 

fastighetsbolagen har valt ett visst antal komponenter. Fastighetsbolagen måste istället tolka 

regelverket och göra egna bedömningar. Än så länge saknas fastställd praxis kring vilka och hur 

många komponenter som bör användas. Fastighetsbolagen måste därför i dagsläget gå andra 

vägar för att hitta lösningar på problemet. Det är här normativ och imiterande isomorfism 

kommer in i bilden. Kanske väljer fastighetsbolagen att efterlikna andra fastighetsbolag eller följa 

experternas rekommendationer. 
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3 Metod 

 

 

I metodkapitlet presenteras de angreppssätt och metoder som studien antagit. Det lyfter också fram 

tillvägagångssättet för både val av respondenter samt genomförandet av metod. Kapitlet avslutas med en kort 

redogörelse för de informationskällor som använts samt metodkritik. 

 

3.1 Metodval 

 

Vi började denna studie med att vi tog fram flera alternativa ämnesområden, men vi beslutade oss 

relativt tidigt för att rikta in studien mot komponentavskrivningar. Valet föll naturligt då vi insåg 

att det var ett relativt outforskat ämnesområde. Vår studie har således ett explorativt syfte. 

Eftersom K3 blev tvingande först från år 2014 har det ännu inte publicerats några vetenskapliga 

artiklar i ämnet. Studien har därmed genomförts med en induktiv ansats. Vid tillämpning av en 

induktiv ansats är en kvalitativ undersökningsmetod bäst lämpad (Carlsson, 1991). Det induktiva 

angreppssättet beskrivs enligt Bryman och Bell (2013) som att teorin skapas genom forskarens 

insats genom att analysera den insamlade empirin. 

 

Studien berörs också av ett hermeneutiskt synsätt, vilket innebär läran om texttolkning (Bryman 

& Bell, 2013). Det betyder att den forskare som analyserar en text ska utgå från det perspektiv 

som upphovsmannen har haft. Texttolkning har varit en viktig aspekt att ta hänsyn till i den här 

studien eftersom respondenterna sinsemellan har tolkat lagtexter angående komponentindelning 

och rättvisande bild olika. När vi analyserade intervjuobjektens utsagor beaktade vi de 

karaktärsdrag som de familjeägda och kommunala fastighetsbolagen uppvisade. Det gjordes för 

att se om karaktärsdragen påverkade deras uppfattningar om komponentavskrivningar och 

begreppet rättvisande bild. 

 

3.1.1 Triangulering 

 

Triangulering innebär att två eller flera metoder sammanstrålar i en studie för att nå ett mer 

trovärdigt resultat (Modell, 2009; Modell, 2010). Vaivio och Sirén (2010) lyfter fram att 

triangulering kan göras på så sätt att forskaren börjar med att ta reda på något intressant genom 

en metod för att sedan gå vidare med mer fokuserade intervjuer. I den här studien har vi 

kombinerat en explorativ metod och sedan följt upp denna med ett kvalitativt tillvägagångssätt. 
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Detta gjordes för att precisera våra frågeställningar och syften samt för att studera dessa på ett 

mer tillförlitligt tillvägagångssätt. 

 

3.1.1.1 Explorativ undersökningsmetodik 

 

Explorativa studier görs för att upptäcka problem som behöver utforskas närmare och på så vis 

skapa en grund för en ny studie (Patel & Tebelius, 1987). En explorativ studie genomfördes 

eftersom K3 är ett helt nytt regelverk. I en pilotstudie (se Bilaga 4) valdes två fastighetsbolag ut 

där vi tog reda på om det fanns tillräckligt med kunskap hos fastighetsbolagen inom 

problemområdet. Problemformuleringen och syftet utformades efter en genomgång av den 

insamlade empirin av den explorativa studien. Det visade sig att det inte hunnits skapas någon 

enhetlig tolkning av det nya regelverket. Bolagen var inför intervjun osäkra på om de kunde svara 

på konkreta frågor kring hur det nya regelverket påverkade deras redovisning. 

Problemformuleringen formades på så sätt att den riktade in sig på vilka kriterier familjeägda 

respektive kommunägda fastighetsbolag har kring identifieringen av antal komponenter, eftersom 

de kan ha olika skäl till förvaltning. Familjeföretaget i pilotstudien hade nämligen gjort egna 

tolkningar till skillnad från det kommunala bolaget som valde att i större utsträckning följa 

branschorganisationen SABO:s riktlinjer. 

 

3.1.1.2 Kvalitativ undersökningsmetodik 

 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod eftersom den är bäst lämpad när vi ska se till 

studiens syfte och problemformulering. Det kvalitativa arbetssättet möjliggör en djupare dialog 

med intervjuobjekten i förhållande till den kvantitativa metoden (Labuschagne, 2003). Vi har på 

så sätt fått en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar hur respektive intervjuobjekt 

resonerar när de till exempel urskiljer komponenter. Ghauri och Grønhaug (2010) menar att 

kvalitativa metoder används när studien behöver mycket information, vilket denna studie krävde 

eftersom det inte finns tidigare studier som behandlat detta problemområde. Vid en kvalitativ 

metod sorterar och utformar inte forskarna fakta i allt för stor omfattning innan 

empiriinsamlingen påbörjas. Detta görs för att intervjuobjektet inte ska härledas i allt för stor 

utsträckning i sina svar (Jacobsen, 2007). Detta har varit viktigt för att få reda på hur 

intervjuobjekten har resonerat. 
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3.1.2 Komparativ design 

 

Studien har en komparativ design som enligt Bryman och Bell (2013) är bäst lämpad eftersom 

den behandlar flera bolag och ställer deras åsikter och resonemang emot varandra. I studien 

jämförs vilka kriterier de olika fastighetsbolagen har utifrån deras ägandeformer. För att göra 

jämförelsen så rättvis som möjligt, var det viktigt att verifiera att alla bolag var familjeägda 

respektive kommunägda samt att de tillämpade K3-regelverket. Detta gjordes så att samtliga 

fastighetsföretag hade samma förutsättningar vid jämförelsen dem emellan. Studien är baserad på 

ett induktivt förhållningssätt och enligt Bryman och Bell (2013) är huvudargumentet för den 

komparativa designen att teoriutvecklingen underlättas, eftersom det inte finns några tidigare 

studier att tillgå. 

 

3.2 Datainsamling 

 

Eftersom det finns lite information inom problemområdet, har studiens datainsamling till största 

delen bestått av primärdata. För att göra informationskällan så pålitlig som möjligt bestod 

empiriinsamling av intervjuer där vi träffade personer som hade den förstahandsinformation som 

vi sökte. Detta gjordes eftersom trovärdigheten för informationen anses vara sämre desto fler 

faser den genomgår (Ghauri & Grønhaug, 2010). 

 

Sekundärdata betyder att det rör sig om redan publicerade källor. Dessa har bestått av 

vetenskapliga artiklar som har berört de teorier och tillvägagångssätt som vi har använt samt 

kurslitteratur från Högskolebiblioteket i Skövde. I de fall kurslitteratur inte har funnits tillgänglig i 

Skövde, har vi beställt in böcker från flera olika bibliotek runtom i Sverige. Vi har i så stor 

utsträckning som möjligt tagit del av den senaste upplagan för den kurslitteratur som har används 

för att få en så uppdaterad informationskälla som möjligt. Tidningen Balans och tidigare 

publicerade studentuppsatser har också varit till stor hjälp för att få en fördjupad förståelse i 

ämnet. Vi har dock valt att inte använda artiklar från tidskriften Balans i allt för stor utsträckning 

eftersom dessa inte har blivit vetenskapligt granskade, vilket kan sänka studiens trovärdighet. 

Eftersom studien behandlar redovisningsregelverk i Sverige, har självklart den svenska 

lagstiftningen samt bokföringsnämndens bestämmelser legat till underlag för studien. 
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3.2.1 Urval 

 

Urvalet av fastighetsbolag gjordes enligt ett subjektivt urval. Ett sådant urval är enligt Aczel 

(1999) bäst lämpad för att intervjuobjekten ska spegla studiens syfte bäst, vilket är att utveckla en 

förklaringsmodell för vilka kriterier familjeägda respektive kommunägda fastighetsföretag beaktar 

vid urskiljning av antal komponenter enligt K3-regelverket. Studien har haft familjeföretag samt 

kommunägda bolag i fastighetsbranschen som tillämpar K3 som undersökningsgrupp. Urvalet 

gjordes för att se om fastighetsbolagens ägandeform har påverkat valet av antal komponenter. 

När vi valde respondenter har vi först och främst sett till deras geografiska placering för att vi på 

så sätt skulle få möjlighet att utföra intervjun “face to face” i intervjuobjektets lokaler. Vi 

kontaktade fyra kommunala fastighetsbolag där samtliga ville delta och dessa intervjuer 

genomfördes på intervjuobjektets arbetsplats. När vi sedan kontaktade de familjeägda 

fastighetsbolagen var det mer problematiskt att få dessa att delta då de ofta ansåg att de inte hade 

tid eller att det inte var av intresse för dem. För de familjeägda fastighetsbolagen har vi gjort tre 

intervjuer på plats samt en mailintervju på grund av det geografiska avståndet samt att det var 

enligt respondentens önskemål istället för en telefonintervju.  

 

Vi förklarade för intervjupersonerna vad studien handlade om och hur resultaten skulle 

presenteras. Intervjupersonerna fick själva bestämma på vilka villkor de skulle medverka, det vill 

säga om de ville vara anonyma eller inte samt hur länge de ville delta. Ett företag har bett om att 

få vara anonyma eftersom de endast har tagit fram en preliminär komponentplan och att denna 

kan komma att revideras i framtiden. Detta bolag kommer vi att benämna Fastighetsbolag A. Vi 

har inte röjt några personuppgifter från den person som ville vara anonym eller om företaget. Sju 

av åtta fastighetsbolag anser sig inte påverkas negativt om deras respektive komponentindelning 

offentliggörs. Vi har därför valt att publicera namnen på dessa fastighetsbolag. De som vill 

kommer att få ta del av studien när den är färdigställd. Vi har valt att behandla åtta bolag 

eftersom vi har begränsat med tid samt att det är svårt att få fler familjeägda fastighetsföretag att 

delta i studien. 
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Företagsnamn Ort Datum Intervju 

AB Skövdebostäder Skövde 2014-04-11 Besöksintervju 

Fastighets AB Eric Ekblad Jönköping 2014-04-03 Besöksintervju 

Fastighetsbolag A Göteborg 2014-04-02 Besöksintervju 

Förbo AB Mölndal 2014-04-10 Besöksintervju 

Mariehus Fastigheter AB Mariestad 2014-04-10 Besöksintervju 

Mölndalsbostäder AB Mölndal 2014-04-11 Besöksintervju 

Nils Skoglund AB Leksand 2014-04-01 Mailintervju 

Rapp Fastigheter AB Skövde 2014-04-01 Besöksintervju 

Tabell 1. Respondentsammanställning. 

 

Eftersom K3-regelverket är tvingande för de fastighetsbolag som tillfrågades i studien, berörs 

studien inte av någon stor bortfallsproblematik. Fastighetsbolagen har även uttryckt att de ville 

lära sig mer om regelverket. Det har de gjort genom att deltog i denna studie med hjälp av 

diskussioner vad gäller rättvisande bild och hur andra fastighetsföretag resonerar när de urskiljer 

komponenter. De fastighetsbolag som inte har kommit så långt i bearbetningen med deras 

komponenter har bland annat bett om att få ta del av denna studie. 

 

3.2.2 Genomförande 

 

Intervjuerna utfördes i den utsträckning det var möjligt på intervjuobjektens arbetsplatser för att 

göra det så lätt som möjligt för dem, samt att de kunde ha eventuella dokument nära till hands 

som var relevanta för oss. Under studien mötte vi sju intervjuobjekt ”face to face” för att få en så 

bra dialog som möjligt, till exempel för att reda ut eventuella frågetecken med än gång genom att 

förtydliga intervjufrågorna eller genom att ställa följdfrågor. Vi tyckte också att detta 

tillvägagångssätt var bäst lämpad på grund av att intervjuerna tog lång tid att genomföra. För att 

studien skulle bli mer trovärdig lät vi intervjuobjekten tala till punkt och vi undvek ledande 

frågor. Några dagar innan varje intervju skickade vi ut en intervjuguide för att intervjuobjekten 

skulle vara så väl förberedda som möjligt samt ha relevanta dokument framtagna, vilket Saunders, 

Lewis och Thornhill (2009) rekommenderar. Intervjuerna spelades in samt transkriberades. Vi 

kunde då gå igenom informationen flera gånger vilket ger en djupare analys enligt Patton (2002). 

Transkriberingen gjordes också för att göra om de citat som vi tar upp i empiriavsnittet till 
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skrivspråk istället för talspråk. En nackdel med att spela in en intervju kan dock vara att 

intervjuobjekten inte känner sig helt bekväma i detta och kanske flyttar fokus från intervjufrågan 

till inspelningen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

 

I det fallet vi inte kunde träffa intervjuobjektet på grund av det geografiska avståndet så har vi 

genomfört en mailintervju. Tillvägagångssättet är lämpligt eftersom intervjun inte berörs av den 

så kallade intervjueffekten (Jacobsen, 2002). Detta innebär att intervjuobjektet påverkas av den 

fysiska närvaron av intervjuaren och uppträder på ett onormalt sätt vilket möjligen kan påverka 

intervjuns resultat då de kanske inte är helt ärliga i sina svar. Vi har dock inte fått lika detaljerade 

svar med den här intervjumetoden. 

 

En intervju är enligt Lindelöw (2003) ett samtal där forskaren samlar in information. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är det också viktigt att låta intervjuobjektet leda intervjun i olika 

riktningar för att få en tydligare bild av intervjuobjektets egna ståndpunkter. Studiens intervjumall 

har haft en semistrukturerad utformning både i den explorativa och kvalitativa metoden. Det 

innebär att vi har haft en framtagen intervjuguide men också haft friheten att ställa följdfrågor för 

att komma djupare in på ämnet. En semistrukturerad mall är också enligt Bryman och Bell (2013) 

att föredra då det är flera forskare som är inblandade i intervjuarbetet samt för att göra empirin 

mer jämförbar, vilket är viktigt då studien har en komparativ design. Det har dock varit viktigt att 

inte bortse från intervjumallen allt för mycket eftersom det då kan vara svårt att jämföra 

informationen. Intervjuerna inleddes med mer allmänna frågor och har därefter delats in i tre 

huvudgrupper som berörde rättvisande bild, urskiljning av komponenter samt familjeföretagens 

respektive de kommunägda fastighetsbolagens karaktärsdrag. För den här studien har vi tagit 

fram två olika intervjumallar, en för familjeägda fastighetsbolag (se Bilaga 2) och en för 

kommunala fastighetsbolag (se Bilaga 3). Detta gjordes eftersom de kännetecknas av att ha olika 

karaktärsdrag vilket resulterade i olika frågeställningar. 

 

3.3 Analys 

 

Empirin har insamlats via intervjuer som sedan har granskats separat för att sedan ställa 

fastighetsbolagens olika tolkningar emot varandra enligt en komparativ design. Analysmodellen 

och de faktorer som används vid analysen av empirin finns mer utförligt beskrivna i den 

teoretiska referensramen. De modeller som tagits fram har används som ett redskap för att 

analysera informationen mer grundligt och enhetligt. Eftersom studien har antagit en induktiv 
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ansats, har vi systematiskt försökt hitta olika mönster och resonemang för att skapa en 

förklaringsmodell. 

 

3.4 Metodkritik 

 

Jacobsen (2002) lyfter fram att den kvalitativa metoden är resurskrävande och att en intervju tar 

lång tid att utföra. Eftersom vi har haft begränsade resurser har detta begränsat oss i valet av hur 

många fastighetsföretag som studien behandlat. Metoden gör också att mycket data samlas in 

vilket är bra, men dessa data är även ostrukturerade samt att de kan vara svårtolkade. Eftersom vi 

har valt en kvalitativ metod så har vi inte haft möjligheten att behandla lika många företag som 

om vi hade använt ett kvantitativt tillvägagångssätt, vilket i sin tur gör studien mindre 

generaliserbar. Genom ett kvantitativt tillvägagångssätt hade studien blivit mer generaliserbar på 

så sätt att det ger en ytligare men bättre helhetsbild av hur många komponenter 

fastighetsföretagen har valt. 

 

Extern reliabilitet innebär enligt Bryman och Bell (2013) att studien ska kunna upprepas med en 

snarlik slutsats. Detta kriterium kan vara svårt att mäta vid till exempel urskiljning av 

komponenter eftersom det hela tiden kommer nya tolkningar och rekommendationer. 

Intervjuobjektets egen uppfattning kan då ändras. Dock kan deras uppfattning angående den 

rättvisande bilden bestå. Det har varit svårt att kontrollera trovärdighet i intervjuobjektets utsagor 

eftersom vi inte har kunnat ta del av fastighetsbolagens publicerade årsredovisningar då de 

tillämpat komponentavskrivningar. 

 

Validering innebär enligt Lukka och Modell (2010) att övertyga läsaren om studieresultatets 

äkthet samt att vägen till slutsatsen anses vara rimlig. Validering av någon form är nödvändig för 

att studien ska tas på allvar. Lukka och Modell (2010) anser att det är bra att använda etablerade 

teorier för att öka valideringen. Denna studie har använt legitimitetsteori och institutionell teori 

som får anses vara etablerade eftersom de används i mycket forskning. Enligt Bryman och Bell 

(2013) har frågan om validitet inte så stor relevans för kvalitativa metoder eftersom det inte är 

siffermätning av ett objekt eller en hypotes som har den största betydelsen för studien. För att 

studien ska få en så hög trovärdighet som möjligt har intervjupersonerna varit 

redovisningsansvariga, verkställande direktörer och ekonomichefer i fastighetsbolagen, eftersom 

de är mest insatta i frågor som berör komponentavskrivningar i respektive bolag. På detta sätt 

behandlades den inre validiteten och svar från fel intervjuobjekt eliminerades. Studiens 
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triangulering har legat till grund för att öka validiteten för studiens resultat vilket Vaivio och Sirén 

(2010) men även Modell (2009) föreslår. 

 

Det har under studien varit viktigt att ta del av de standarddokument som varje fastighetsföretag 

har tagit fram för sina komponentindelningar. Antalet komponenter påverkas av om delarna i en 

fastighet är betydande eller inte. Exempelvis kan antalet hissar i en fastighet påverka om den 

komponenten ska anses vara betydande. Beroende på hur höga eller gamla husen är i 

fastighetsbestånden, så påverkar det hur många komponenter som fastighetsbolagen identifierar. 

Vilket material som fastigheterna består av är också en variabel som kan påverka antalet 

komponenter. Detta är variabler som vi har valt att inte gå in närmare på eftersom de inte kan 

kopplas till någon av de teorier som används i den här studien. 
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4 Empiri 

 

 

I det här kapitlet ges först en bakgrund om våra respondenter och därefter presenteras vår insamlade empiri. 

 

4.1 Presentation av respondenter 

 

Nedan ges en kort beskrivning om respektive fastighetsbolags huvudsakliga sysselsättning. 

 

Fastighets AB Eric Ekblad är ett privatägt familjeföretag i tredje generationen som startades år 

1939. Verksamheten är fokuserad till Jönköpings centrum, där de hyr ut lägenheter, kontor samt 

affärslokaler. De har en uthyrningsbar yta om cirka 70 000 kvadratmeter. 

 

Fastighetsbolag A är ett familjeägt fastighetsföretag som äger och förvaltar cirka 1 000 lägenheter 

med en total yta om drygt 100 000 kvadratmeter. Huvuddelen av förvaltningen är placerad i 

Göteborg, men de förvaltar även bostäder på andra orter. Företaget ägs och drivs nu av tredje 

generationen. 

 

Nils Skoglund AB är ett familjeägt fastighetsbolag som erbjuder tjänster inom fastighetsutveckling. 

Bolaget äger och förvaltar idag cirka 700 lägenheter och 100 lokaler i Leksand, Mora, Borlänge, 

Malung och Rättvik. Den totala ytan uppgår till cirka 100 000 kvadratmeter. Företaget grundades 

år 1891 och ägs nu av fjärde generationen. 

 

Rapp Fastigheter AB är ett familjeföretag i andra generationen, som grundades i mitten av 1940-

talet. Företaget har fokuserat sitt ägande till centrala Skövde. Bolaget äger också ett fåtal 

fastigheter i Linköping. Idag förvaltas en yta om cirka 100 000 kvadratmeter som består av 

lägenheter, affärslokaler samt kontor. 

 

AB Skövdebostäder är ett kommunalt bostadsföretag som startades år 1942. I dag ägs företaget av 

Skövde Stadshus AB, som i sin tur ägs av Skövde kommun. De förvaltar drygt 4 600 bostäder i 

Skövdes tätort.  

 

http://www.skovde.se/
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Förbo AB är ett kommunägt bostadsföretag som ägs gemensamt av Härryda, Kungälv och 

Lerums kommun samt Mölndals stad. År 1966 bildades bolaget, som idag förvaltar cirka 5 400 

lägenheter och har sitt huvudkontor i Mölndal. 

 

Mariehus Fastigheter AB är ett kommunalägt fastighetsbolag som har nästan 1 500 lägenheter i 

Mariestad och Ullervad med en bostadsyta om drygt 100 000 kvadratmeter. Bolaget är nu inne på 

sitt 24:e verksamhetsår. 

 

Mölndalsbostäder AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag som idag har cirka 3 500 lägenheter. I 

bolagets bestånd finns även kommersiella lokaler. Bolaget har funnits sedan år 1947. 

 

I nästa avsnitt ges en sammanställning av hur många komponenter respektive fastighetsbolag har 

identifierat. Därefter presenterar vi de intervjusvar vi fick från de familjeägda och kommunala 

fastighetsbolagen. Vi vill redan här tydliggöra att de fastighetsbolag vi har varit i kontakt med har 

kommit olika långt vid identifieringen av komponenter, vilket innebär att de fastighetsbolag som 

inte har kommit lika långt i sina uppdelningar av komponenter inte har kunnat ge lika omfattande 

svar eller kommentarer på de frågor som vi har ställt.  

 

4.2 Sammanställning av antal identifierade komponenter 

 

Tabellen nedan visar hur många komponenter respektive fastighetsbolag har identifierat i relation 

till de antal komponenter som SABO samt SABO och Fastighetsägarna Sverige rekommenderar. 

Nils Skoglund är inte inkluderad i tabellen eftersom de ännu inte har identifierat sina 

komponenter. Vi har valt att bortse från komponenterna mark och markanläggningar eftersom 

SABO inte inräknar dessa i sina rekommendationer. På så sätt blir vår jämförelse mellan 

fastighetsbolagen och intresseorganisationen SABO:s riktlinjer mer rättvisande.  
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Företagsnamn Ägandeform Antal komponenter 

Rapp Fastigheter AB Familjeägt 3 

SABO och Fastighetsägarna Sverige Branschorganisation 7 

AB Skövdebostäder Kommunägt 7 

Fastighetsbolag A Familjeägt 10 

Förbo AB Kommunägt 12 

Mariehus Fastigheter AB Kommunägt 12 

SABO Branschorganisation 13 

Mölndalsbostäder AB Kommunägt 15 

Fastighets AB Eric Ekblad Familjeägt 16 

Tabell 2. Antal identifierade komponenter i familjeägda och kommunägda fastighetsbolag i relation till 

intresseorganisationernas rekommendationer. 

 

SABO och Fastighetsägarna Sverige har tillsammans identifierat 7 komponenter (utöver mark 

och markanläggningar), vilka är byggnads - och markinventarier, stomme, tak, fasad, inre ytskikt 

(golv, väggar, innertak), installationer (el, rör, ventilation, hiss) och hyresgästanpassningar. Tanken 

är att den här indelningen ska utgöra ett underlag för vidare resonemang samt att den kan behöva 

anpassas efter varje fastighetsföretags unika egenskaper. SABO har även på egen hand upprättat 

en vägledning, där de istället har valt att dela in fastigheten i 13 komponenter utöver mark och 

markanläggningar. Här har de valt att dela upp installationer i tre andra komponenter, nämligen 

el, ventilation och transport. De har även identifierat komponenterna 

stomkompletteringar/innerväggar, värme och sanitet, fönster, köksinredning, styr- och 

övervakning samt en restpost. SABO menar att komponenter som inte är betydande kan hanteras 

genom en restpost, som kan innehålla ett antal olika komponenter. Även den här 

rekommendationen ska betraktas som en tänkbar fördelning av komponenter, eftersom 

byggnader är unika vilket gör att antalet komponenter behöver anpassas i varje enskilt fall. Det 

finns därmed inte ett visst antal komponenter som är bättre eller mer korrekt än ett annat antal. 

Intresseorganisationerna menar att deras komponentindelningar ska betraktas som goda 

lägstanivåer.  
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4.3 Karaktärsdrag 

 

4.3.1 Familjeägda fastighetsbolag 

 

Gemensamt för samtliga familjeägda fastighetsbolag är att de har genomgått flera 

generationsskiften, där barnen har tagit över efter sina föräldrar. Fastighetsbolag A och Fastighets 

AB Eric Ekblad är i tredje generationen, Nils Skoglund AB i fjärde generationen, och slutligen 

Rapp Fastigheter AB som just nu håller på med en generationsövergång till den tredje 

generationen. I samband med generationsskiftet har de gamla ägarna, trots att de har gått i 

pension, suttit kvar i styrelsen för både Fastighetsbolag A samt Rapp Fastigheter. I 

Fastighetsbolag A finns tre ägare, pappan samt hans två barn, där pappan inte deltar aktivt i den 

dagliga verksamheten. De två barnen jobbar idag heltid och driver företaget som VD respektive 

styrelseordförande. Rapp Fastigheter ägs av två olika ägarfamiljer eller två sidor av en ägarfamilj, 

där två bröder äger 30 procent vardera. Brödernas respektive söner innehar 10 procent vardera. I 

det här bolaget är det den äldsta sonen som ses som den nya arvingen och han har börjat fasas in 

i verksamheten genom ett succesivt ökat ansvar i bolaget. I Fastighets Eric Ekblad finns en ägare 

som också är VD. Ägarens son, som arbetar i företaget, är en möjligen tänkt efterträdare. Även 

svärfadern arbetar i verksamheten. Nils Skoglund ägs av flera familjemedlemmar. De 

familjemedlemmar som är anställda i bolaget är även aktiva i ledande befattningar och har på så 

vis ett stort inflytande över verksamheten. 

 

Gemensamt för bolagen är också att alla har långsiktiga mål med sina förvaltningar. Bland annat 

förklarar Fastighets Eric Ekblad att ett långsiktigt tänkande är en viktig del i verksamheten: 

 

Vår vision är att förvalta fastigheterna här i city så att det gynnar alla. Det är bra fastigheter, 

det är bra lägen, nöjda hyresgäster och vi har ett långsiktigt tänkande. Gör vi någon åtgärd 

på fastigheterna så ser vi till så att det görs på rätt sätt och fullt ut. Vi gör inget bara för 

stunden. (Fastighets Eric Ekblad) 

 

Fastighetsbolag A tar också upp långsiktighet som ett mål på sin hemsida. De nämner 

långsiktighet som en viktig aspekt att ta hänsyn till vid förvaltningen av verksamheten: ”Vi har ett 

väldigt långsiktigt ägande. Målet är liksom inte att köpa och sälja utan vi vill ha en bra kvalité i 

fastigheten.” Rapp Fastigheter och Fastighets Eric Ekblad nämner även att ett gott rykte är en 
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viktig aspekt att ta hänsyn till i den dagliga verksamheten, och som på flera sätt kan gynna 

företaget: 

 

Företaget bär vårt familjenamn, och det förpliktigar familjemedlemmarna att sköta sig, att 

vara allmänt samhällstillvända, att inte hamna i för många skandaler. Det är något som 

familjen fostras in i, det är något de har med sig i tidig ålder, att ta det här ansvaret. 

Företaget är starkt förknippat med oss som individer. (Rapp Fastigheter) 

 

Ekblads har ett väldigt gott rykte, och det går liksom före. Det är det folk hör och vet, och 

då blir den andra informationen kanske inte lika viktig. För har vi under lång tid bara goda 

vitsord, då lever vi mycket på det. (Fastighets Eric Ekblad) 

 

4.3.2 Kommunägda fastighetsbolag 

 

De kommunala fastighetsbolagen ägs av kommuner genom olika moderbolag eller direkt av en 

eller flera kommuner. Förbo och Mölndalsbostäder är också tydliga med att de till skillnad från de 

familjeägda fastighetsbolagen även styrs av lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag. Gemensamt för alla fyra bostadsbolag är att de ska verka för allmännyttan på 

den ort där de är verksamma. Mölndalsbostäder nämner bland annat att de fungerar som ett 

verktyg för kommunen. Mariehus Fastigheter, Mölndalsbostäder och Förbo är också inne på att 

de i stor utsträckning styrs av politiska mål snarare än ekonomiska. Både Mölndalsbostäder och 

Förbo säger sig dock ha två ekonomiska mål, ett soliditetsmål och ett avkastningskrav. Så här 

menar Förbo: ”Vi har ju andra mål än rent ekonomiska. Vi ska ju naturligtvis bygga nya bostäder 

i våra ägarkommuner så att de får lösa sin bostadsfråga.” Skövdebostäder och Förbo nämner 

dessutom att de har energimål för att hjälpa kommunen med deras miljöpolicy. Gemensamt för 

alla bolag är att de nämner och trycker hårt på att kundnöjdhet är något som de värderar väldigt 

högt. För att förbättra denna nämner både Förbo och Mölndalsbostäder att de genomför 

kundnöjdhetsenkäter i omfattande utsträckning.  

 

Samtliga fastighetsbolag nämner att indelningen är gjord så att den ska underlätta för framtida 

projekt. Förbo säger också bland annat att de hoppas att de ska spara tid i framtiden: ”Vi kände 

att det är bättre att göra det en gång för alla och sedan ha det på det sättet. Annars hade det tagit 

mycket tid senare.” Förbo nämner även att nästa person som arbetar med redovisning lätt ska 

kunna förstå hur företaget arbetat tidigare med komponentindelningen. Samtliga kommunala 
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fastighetsbolag nämner att deras modeller kan komma att revideras i framtiden för att anpassas 

mer efter verkligheten. De tror dock att denna revidering kommer att vara förhållandevis liten 

och på så sätt kan kostnader för detta arbete hållas nere framöver. Mölndalsbostäder säger också 

att det i framtiden kan bli aktuellt att be byggföretagen att specificera kostnader för de olika 

komponenterna i fakturorna.  

 

4.3.3 Sammanfattning 

 

Gemensamt för både de familjeägda och kommunägda bostadsföretagen är att de nämner att 

långsiktigheten är en viktig aspekt att ta hänsyn till i samband med fastighetsförvaltningen. I de 

familjeägda fastighetsföretagen är det viktigt att underlätta för kommande generationer som ska 

ärva verksamheten. I de kommunägda bostadsföretagen vill de underlätta arbetet för nästa 

kollega som ska ta över arbetet med avskrivningar. De kommunalägda bostadsföretagen är till 

skillnad mot de familjeägda fastighetsbolagen mer styrda av politiska mål snarare än ekonomiska. 

Till skillnad från de kommunala fastighetsbolagen nämner familjeföretagen att de är mycket 

beroende av att de har ett gott rykte i samhället.  

 

4.4 Rättvisande bild 

 

4.4.1 Familjeägda fastighetsbolag 

 

Nils Skoglund har ännu inte identifierat sina komponenter. Deras ambition är dock att välja ut 

komponenter som har en avvikande livslängd i förhållande till byggnadens allmänna livslängd. De 

menar att väsentlighetskriteriet kommer att bli avgörande för att få en rättvisande bild i och med 

att de tror att det kommer att bli ohållbart med värdemässigt små komponenter. På sikt tror de 

att det redovisade resultatet kommer att bli mer rättvisande i och med att avskrivningarna i större 

utsträckning kommer att anpassas till de verkliga livslängderna. De upplever även att ju fler 

komponenter som väljs, desto mer rättvisande blir bilden. Det menar även Fastighets Eric 

Ekblad, men att det inte känns möjligt att ha hur många komponenter som helst eftersom det 

inte är praktiskt genomförbart. 

 

Rapp Fastigheter menar att komponentindelningen kommer att ge en större inblick och kunskap 

om hur fastighetsbeståndet ser ut, och att det borde ge en bättre bild. Till skillnad från Nils 
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Skoglund, vill Rapp Fastigheter däremot snarare påstå att det inte nödvändigtvis är ett högre antal 

komponenter som leder till en mer rättvisande bild. De menar att det inte finns något rätt eller fel 

i den här frågan och att det inte gör någon större skillnad. Även Fastighetsbolag A anser att den 

rättvisande bilden inte påverkas om antalet komponenter ökar eller minskar. 

 

Fastighets Eric Ekblad berättar att de tidigare har haft en längre avskrivningstid, och att 

komponentavskrivningarna kommer att göra att de får kortare avskrivningstider. Det leder till 

större avskrivningar och ett lägre bokfört värde: 

 

I och med att våra fastigheter är i gott skick och är värderade till 1,8 miljarder i 

marknadsvärde, där när det bokförda värdet kommer att bli lägre fortare, medan 

marknadsvärdet blir högre. Det kan vi ju fundera över, om det är rättvisande eller inte, när 

spannet mellan marknadsvärdet och bokfört värde blir större. Det har vi inte diskuterat, 

men jag tror att det kommer att bli en fråga. (Fastighets Eric Ekblad) 

 

Det här är även något som Fastighetsbolag A poängterar. De har nämligen marknadsvärden som 

är ungefär en miljard högre än det bokförda värdet, vilket innebär att komponentavskrivningarna 

blir oväsentliga eftersom den delen blir så liten. Det har då ingen betydelse om det bokförda 

värdet är lite mer eller lite mindre, eftersom deras intressenter är mer intresserade av 

marknadsvärdena. De menar dock att bilden blir mer rättvisande vid större ombyggnationer på så 

sätt att större belopp aktiveras och sprids ut över flera år, vilket kanske leder till ett jämnare 

resultat. 

 

4.4.2 Kommunägda fastighetsbolag 

 

Mölndalsbostäder anser att komponentavskrivning kommer att ge en mer rättvis avskrivningstakt 

främst för den tekniska livslängden, men att det kommer att dröja några år innan det visar sig i de 

finansiella rapporterna. De upplever även att bilden blir mer rättvisande om fler komponenter 

används. Mariehus Fastigheter håller med om att bilden kommer att bli mer rättvisande. De får 

exempelvis en tydligare bild av när taken behöver bytas ut. Förut hade de inte lika bra koll på de 

här bitarna. Även Skövdebostäder nämner att de tidigare har varit lite otydliga när de har pratat 

om investeringar och nyttjandeperioder. De menar att det kan vara jättesvårt att skapa en 

rättvisande bild av hur fördelningen ser ut i en äldre byggnad jämfört med en nyare fastighet: 
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Det är ju sannolikt lättare att få en väldigt rättvisande bild på en ny fastighet. Om vi tar 

nästa upphandling som exempel, där jag då förhoppningsvis får in offerterna med priser på 

respektive komponentdel, då kan vi ju säga att den är otroligt rättvisande från dag ett. På de 

gamla fastigheterna har vi försökt återskapa en rättvisande bild. Jag säger ärligt att den är 

förmodligen inte precis i överensstämmelse med verkligheten. (Skövdebostäder) 

 

Förbo anser att komponentmetoden kommer att ge en mer rättvisande bild i deras bolag. De 

upplever dock att den inte kommer att bli rättvisande vid jämförelser mellan fastighetsbolagen, 

eftersom fastighetsbolagen hanterar komponenterna på väldigt olika sätt. Förbo tror också att fler 

komponenter ger en bättre bild. 

 

4.4.3 Sammanfattning 

 

Samtliga bostadsföretag är överens om att komponentmetoden kommer att ge en mer rättvis bild 

på lång sikt. De menar att det kommer att ta några år innan den rättvisande bilden förbättras för 

de olika fastighetsföretagens redovisningar. Fastighetsbolagen har däremot olika uppfattningar 

om hur många komponenter som krävs för att redovisningen ska återspegla en rättvisande bild. 

 

4.5 Externa aktörers påverkan 

 

4.5.1 Familjeägda fastighetsbolag 

 

Samtliga tre familjeägda fastighetsbolag som har identifierat sina komponenter upplevde 

osäkerhet kring hur inledningen i komponenter skulle gå till. Nils Skoglund, som ännu inte har 

valt sina komponenter, tror att de kommer att uppleva oklarheter i det här sammanhanget. Innan 

Rapp Fastigheter hade bestämt sig för hur de ville dela in komponenterna var de lite oroliga men 

att det senare, när identifieringen var klar, inte blev så allvarligt som de först hade trott. Fastighets 

Eric Ekblad har bland annat upplevt lite osäkerhet kring hur komponenterna kan särskiljas från 

andra komponenter: 

 

Det här är ju helt nytt, förstås. Vi har ju inte börjat använda det här riktigt i praktiken än. 

Det här har ju varit ett litet arbete att komma så här långt att bara identifiera 

komponenterna och fundera lite på vad som kommer att fungera. (Fastighets Eric Ekblad) 
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De tre fastighetsbolag som har tagit fram sina komponentplaner har delat upp sina komponenter 

väldigt olika. Rapp Fastigheter har valt att dela upp sina fastigheter i 3 komponenter, 

Fastighetsbolag A har valt 10 komponenter och Fastighets Eric Ekblad har identifierat 16 

komponenter. Samtliga familjeägda fastighetsföretag har mer eller mindre studerat SABO:s 

rekommendationer för hur indelningen i komponenter kan ske. Rapp Fastigheter ansåg att 

SABO:s rekommendationer var enklast. Det menar även Fastighets Eric Ekblad, som anser att 

SABO:s vägledning var lätt att läsa och förstå sig på. Fastighetsbolagen har även mer eller mindre 

tagit hjälp av sina revisorer när komponenterna identifierades. Rapp Fastigheter har snarare följt 

revisorns råd framför intresseorganisationernas rekommendationer. De har haft en nära dialog 

med sin revisor, där de har fått råd om hur många komponenter som är lämpliga att ha. Revisorn 

hade bland annat anordnat en internutbildning för sin personal, där Rapp Fastigheter fick 

möjligheten att delta. Tillsammans med revisorn gick de igenom de gamla fastigheterna för att 

exempelvis se vilka renoveringar som hade gjorts. Även Fastighetsbolag A har fört en diskussion 

om antal komponenter med sin revisor. Fastighets Eric Ekblad har också varit i kontakt med sin 

revisor, dock inte i lika stor utsträckning. De har snarare tittat på SABO:s rekommendationer, 

som de har större tilltro till: 

 

Jag har inte haft så mycket kontakt med min revisor. Jag känner att de är lika nya på det här 

som jag. Och revisorerna har så många fler bolag, så det är ju inte lätt för dem att bli 

experter på komponentindelning i fastighetsbolag. Plus att det finns så mycket teknik i det 

här, och det är ju inte säkert att det är revisorns… att han eller hon har den kunskapen. 

Sannolikheten är ju rätt liten att de har det. (Fastighets Eric Ekblad) 

 

Nils Skoglund och Fastighets Eric Ekblad har ingen kännedom om hur många komponenter 

andra fastighetsbolag har identifierat. Fastighets Eric Ekblad förklarar dock att de är nyfikna och 

är intresserade av att veta hur andra fastighetsbolag har resonerat. De framhåller här fördelarna 

med att ha någon annan att diskutera de här frågorna med. Rapp Fastigheter har en viss vetskap 

om hur många komponenter andra fastighetsföretag har valt, men att de inte i särskilt stor 

utsträckning har tagit hjälp av hur de här företagen har resonerat. De menar även att de indirekt 

har varit i kontakt med andra fastighetsbolag på så vis att de har tittat på Fastighetsägarna 

Sveriges rekommendationer, som i sin tur har varit i kontakt med flera fastighetsföretag. 

Fastighetsbolag A har varit i kontakt med andra fastighetsbolag via olika nätverk, där de 

diskuterade frågor som berörde komponentavskrivningar. Här har de tittat lite på hur många 
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komponenter andra fastighetsbolag hade valt och de upplevde att de fick ett bra stöd i det här 

nätverket.  

 

Rapp Fastigheter gick igenom sina gamla fastigheter när de skulle urskilja komponenterna. 

Komponentavskrivningarna kommer för deras del att leda till ett sämre redovisat resultat. De är 

medvetna om att de har valt få komponenter jämfört med andra fastighetsbolag samt SABO och 

Fastighetsägarna Sveriges rekommendationer om 7 eller 13 komponenter: 

 

Vi har valt en egen väg. Vi väljer enbart tre parametrar för att göra det lite enklare och för 

att underlätta vid jämförelser med tidigare år. Det var även den rekommendation vi fick 

från vår revisor. Ju fler parameter vi har, desto svårare kan det bli att hantera det hela 

menade vi. Vi slipper nu diskussioner om exakt var de olika kategorierna av fastigheten hör 

hemma. Enkelheten tror jag är värdefull i det här sammanhanget, både nu och i framtiden. 

(Rapp Fastigheter) 

 

Även Fastighets Eric Ekblad fick rådet från sin revisor att ett färre antal komponenter är att 

föredra, men valde trots det att inkludera fler komponenter: 

 

Min revisor sa faktiskt att ju färre komponenter desto bättre. Men som sagt, jag vill inte 

måla in mig i den rutan. Jag vill ha lite fler möjligheter. Jag vill inte utsätta mig för att i 

efterhand öka antalet komponenter. Det här är ju max, om det inte inträffar något helt nytt 

som vi inte har tänkt på. Alternativet att slå ihop komponenterna känns ju enklare. 

(Fastighets Eric Ekblad) 

 

Fastighets Eric Ekblad valde att utgå ifrån en ny fastighet vid urskiljandet av komponenter. De 

förklarar även att i samma byggnad ingår både bostäder, lokaler, butiker och kontorslokaler, vilket 

kan göra att de har några fler komponenter än om de enbart hade haft bostäder. De har även valt 

att exempelvis dela upp sprinkler och el i två olika komponenter, även om det kanske hade 

fungerat att ha dessa som en komponent. 

 

Det hade varit fint att ha dessa på samma komponent, men det är ju två så vitt skilda saker. 

El gör vi själva, vi har ju ett gäng elektriker anställda, så den är ju förhållandevis lätt att hålla 

reda på för den är ju vår egen. Då är det ju onödigt att krångla till det och plocka ihop den 

med något annat. (Fastighets Eric Ekblad) 
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Fastighetsbolag A gjorde innan införandet av K3 avskrivningar med 2 procent på sina fastigheter. 

Det nya sättet att redovisa fastigheterna kommer att leda till att avskrivningarna istället blir 1,6 

procent. De har av praktiska skäl valt att ha fönster och tak som egna komponenter, vilket har 

gjort att de har något fler komponenter än vad de från början först trodde: ”Fönster och tak är ju 

rätt bra att ha som egna komponenter, för vi vet summan på dessa när de byts ut, vilket jag tror 

kommer att underlätta på lång sikt.” 

 

Även Fastighetsbolag A har funderat kring nackdelen med att ha färre komponenter. De menar 

att ett färre antal komponenter kommer att bli svårt att hantera i framtiden när delar av 

fastigheten ska utrangeras. I det läget kommer teknikerna inte att kunna ge dem exakta siffror på 

hur stora andelarna är. 

 

De familjeägda fastighetsföretagen är oense om vilka som har användning av den information 

som komponentavskrivningar ger. Fastighetsbolag A säger att det enbart möjligvis är revisorerna 

för att redovisningen ska förmedla en så rättvis bild som möjligt. Både Fastighets Eric Ekblad 

och Rapp Fastigheter nämner dock båda två att bankerna kan vara intresserade vid 

kreditvärderingar, medan Fastighetsbolag A anser att de endast är intresserade av 

marknadsvärden och kassaflöden. Fastighets Eric Ekblad nämner också att andra bolag kan dra 

nytta av komponentmetoden: ”Det kan vara bra information om en fastighet ska köpas, då kan 

köparen läsa ut mer ur årsredovisningen eller ur redovisningen i vilket skick fastigheterna är i.”  

 

Rapp Fastigheter, Fastighetsbolag A och Fastighets Eric Ekblad poängterar att deras val av antal 

komponenter kan komma att ändras. Eventuellt kommer Rapp Fastigheter att utöka med 

ytterligare någon komponentgrupp, men att de inte har behövt tänka i de banorna ännu. 

Fastighetsbolag A förklarar att deras bedömning är preliminär och Fastighets Eric Ekblad menar 

att de får anpassa sig allt eftersom och att det kan hända att de kanske slår ihop vissa 

komponenter.  

 

4.5.2 Kommunägda fastighetsbolag 

 

Vid en jämförelse mellan de fyra kommunala fastighetsbolagen är spridningen i antalet 

komponenter inte lika stor som den mellan de familjeägda bostadsföretagen. Skövdebostäder har 

valt 7 komponenter, Förbo och Mariehus Fastigheter 12 stycken vardera och slutligen har 

Mölndalsbostäder identifierat 15 komponenter. Av de fyra kommunala fastighetsbolag som 
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behandlas i studien, har Mölndalsbostäder valt att genomföra komponentindelningen ett år 

tidigare än vad de andra tre bolagen har gjort samt vad lagen krävde. Mölndalsbostäder 

motiverade sin tidiga tillämpning av komponentmetoden enligt följande: 

 

Anledningen till detta är att investeringar under 2012 varit minimala och att det funnits 

arbetsmässigt utrymme för en förtida övergång. Vi såg även fördelar med att införa 

metoden i förtid eftersom stora investeringar planerades och dessa ville vi hantera med K3 

för ögonen redan då. (Mölndalsbostäder) 

 

Mölndalsbostäder nämner att nackdelen med att börja med komponentindelningen i förtid var att 

det ännu inte fanns några omfattande rekommendationer att ta del av vilket skapade osäkerhet. 

De fick istället ta del av rekommendationerna i efterhand. Även Skövdebostäder, Mariehus 

Fastigheter och Förbo nämner att de upplevde en viss osäkerhet kring hur de skulle gå till väga. 

 

Samtliga kommunägda fastighetsbolag har tagit del av de rekommendationer som SABO har 

publicerat. Mölndalsbostäder tog dock del av rekommendationerna i efterhand eftersom de 

gjorde sin komponentindelning innan SABO hann publicera vägledningen. Förbo, Mariehus 

Fastigheter och Skövdebostäder uttryckte att dessa rekommendationer har varit till stor hjälp vid 

urskiljningen av komponenter. Skövdebostäder började identifiera sina komponenter en tid innan 

SABO publicerade sina senaste rekommendationer. Därför är Skövdebostäders indelning inte 

precis likadan. De anser dock att den samstämmer hyfsat samt att den inte står i konflikt med 

SABO:s vägledning. De utbildningar som SABO har anordnat har därför snarare varit 

igenkännande och en bekräftelse på att de har resonerat på ungefär samma sätt. Skövdebostäder 

har även varit i kontakt med sina revisorer och hört sig för om de anser att indelningen såg okej 

ut. Mariehus Fastigheter menar att de har tittat mycket på SABO:s vägledning och att den har 

hjälp dem mycket i arbetet med att identifiera komponenterna. Deras komponentindelning 

bygger nästan uteslutande på SABO:s indelning av komponenter, förutom att de bland annat har 

valt att placera komponenten köksinredning i restposten. Förbo har utgått från SABO:s förslag 

på komponenter, som de sedan har anpassat. Deras revisorer kunde ge dem information om hur 

andra fastighetsbolag har resonerat kring komponentindelningen. Förbo upplevde dock att 

revisorerna upprepade samma saker som togs upp på SABO:s utbildningar. Eftersom 

Mölndalsbostäder identifierade sina komponenter innan SABO hann färdigställa sina 

rekommendationer, blev de tvungna att gå andra vägar för att identifiera komponenterna. De 

valde därför att anlita en extern konsult som sysslar med projektering. Konsulten tog fram en lista 
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med komponenter som Mölndalsbostäder sedan kunde granska och justera. Detta gjordes för att 

företaget inte skulle få en godtycklig indelning av sina komponenter. De tog även hjälp av 

revisorer och samarbetade med ett annat kommunägt fastighetsbolag. Mölndalsbostäder anser att 

deras komponentindelning i stort stämmer överens med SABO:s. Mölndalsbostäders 

dokumentation om implementeringen av komponentmetoden finns även tillgänglig som stöd för 

andra fastighetsbolag som är medlemmar i SABO. 

 

Samtliga kommunägda fastighetsbolag har på ett eller annat sätt varit i kontakt med andra 

fastighetsbolag i samband med implementeringen av komponentmetoden. Mariehus Fastigheter 

och Skövdebostäder ingår i samma nätverk av kommunala fastighetsbolag i Skaraborg, den så 

kallade Sjustadsgruppen, där frågor kring identifieringen av komponenter har behandlats. Här har 

de utbytt erfarenheter och lärt sig av varandra: ”Sen har vi ju liksom sneglat lite på andra bara för 

att se om vi är någorlunda rätt ute eller om vi är helt ute och cyklar.” Mariehus Fastigheter 

nämner vidare att de bland annat har deltagit på ekonomikonferenser, där större delen av 

konferenserna har handlat om komponentindelningen. De har då sinsemellan med andra 

kommunala fastighetsbolag diskuterat problemen kring komponentmetoden. De har tagit reda på 

hur andra fastighetsbolag har resonerat för att se om de är någorlunda rätt ute. Inom denna 

sammanslutning har de olika fastighetsbolagen gjort olika indelningar men med små skillnader 

sinsemellan, eftersom varje företag har format sina egna komponentindelningar. De har därför 

inte tagit efter något annat fastighetsbolag. Förbo tog i större utsträckning kontakt med andra 

fastighetsbolag. De förde en dialog med två andra kommunägda fastighetsbolag, där det ena var 

Mölndalsbostäder, för att ta reda på hur de hade gjort med deras komponentindelningar och vilka 

problem de hade ställts inför. Den här informationen blev till stor hjälp när de sedan skulle välja 

ut sina egna komponenter. Förbo valde slutligen att placera sig mitt emellan dessa två 

fastighetsbolag vad gäller antalet komponenter. Mölndalsbostäder nämner att det var frustrerande 

att inte fanns fler fastighetsbolag att jämföra indelningen med än det fastighetsföretag som de 

samarbetade med. Samarbetat resulterade i ömsesidiga överväganden och frågeställningar men att 

bolagen även har sett på fastigheterna ur olika synvinklar, vilket ledde till att deras 

komponentindelningar blev väsentligt olika. 

 

Gemensamt för alla fastighetsbolag är att komponentindelningen framför allt kommer att vara till 

nytta för de interna intressenterna, exempelvis för byggherrar, tekniker och förvaltare. 

Skövdebostäder och Förbo nämner också att banker och andra finansierar kan ha viss nytta av 

denna information: 
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Kanske banker ändå eftersom det är ju ändå avskrivningar som vi ser på långsikt, hur de 

kommer att påverka bolaget. Att banken kan vara intresserad av det. Men vi måste ju upp i 

ganska höga nivåer för att soliditet och annat ska påverkas. (Förbo) 

 

Skövdebostäder är det enda av fastighetsbolagen som nämner att vissa kunder möjligtvis kan vara 

intresserade av den information som komponentindelningen ger: 

 

En del kunder är jätteintresserade men generellt sett kan vi kanske säga att kunder, alltså 

hyresgäster, inte är det, för de bor i lägenheter och betalar. När ventilationen ska ses över 

eller när vi ska byta tak, så är det kanske lite av en ickefråga. (Skövdebostäder) 

 

4.5.3 Sammanfattning 

 

Både de familjeägda och kommunala bostadsföretagen upplevde osäkerhet i samband med 

identifieringen av komponenter. De har därför studerat intresseorganisationernas 

rekommendationer men i olika utsträckning använt sig av dem när de har arbetat fram sina egna 

komponentplaner. Revisorerna har haft olika stort inflytande över att påverka fastighetsbolagens 

val av antal komponenter. Det finns en viss variation i antalet komponenter som varje 

fastighetsbolag har identifierat. Rapp Fastigheter har valt färre komponenter än den lägstanivå 

som SABO och Fastighetsägarna Sverige rekommenderar. Det är även det här fastighetsbolaget 

som sticker ut vad gäller hur de argumenterar för deras val av antal komponenter. Till skillnad 

från de övriga fastighetsbolagen, har Rapp Fastigheter valt att följa revisorns råd framför 

intresseorganisationernas rekommendationer. De anser även att den information som tre 

komponenter ger räcker för att intressenterna ska kunna bilda sig en uppfattning om 

fastighetsbeståndet. De fastighetsbolag som har identifierat ungefär lika många komponenter som 

branschorganisationerna, det vill säga Skövdebostäder, Förbo, Mariehus Fastigheter, 

Mölndalsbostäder och Fastighetsbolag A, har i större utsträckning fört en dialog med andra 

fastighetsbolag kring hur många komponenter som är ett lämpligt antal. Fastighets Eric Ekblad, 

som har valt flest komponenter, har inte diskuterat sin komponentindelning med något annat 

fastighetsbolag. Här kan vi tydligt se att de kommunalägda fastighetsbolagen i större utsträckning 

har kommunicerat med andra fastighetsbolag samt följt de rekommendationer som finns 

tillgängliga. 
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5 Analys 

 

 

I analyskapitlet analyseras intervjusvaren med den teori som presenteras i den teoretiska referensramen. 

 

5.1 Modifierad förklaringsmodell 

 

Syftet med den här studien är att utveckla en förklaringsmodell för vilka kriterier familjeägda 

respektive kommunägda fastighetsföretag beaktar vid urskiljning av antal komponenter enligt K3-

regelverket. Efter att empirin har analyserats kan en modifierad förklaringsmodell presenteras 

vilken återfinns nedan. I det följande ges en närmare förklaring till förklaringsmodellens 

uppbyggnad.  

 

Förändring av en ny redovisningsregel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Modifierad förklaringsmodell. 
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5.1.1 Generationsskifte kontra allmännytta 

 

Till att börja med kan vi konstatera att de familjeägda samt kommunala bostadsföretagen 

uppvisar de karaktärsdrag som vi presenterade i den teoretiska referensramen. I de familjeägda 

fastighetsbolagen har familjemedlemmarna inflytande över att fatta strategiska beslut kring hur 

verksamheten ska bedrivas, vilket överensstämmer med den definition som Chua, Chrisman och 

Sharma (1999) har konstruerat. Den kontrollerande familjens inflytande, intressen och 

värderingar har även stor inverkan vid det strategiska beslutsfattandet.  

 

Både de familjeägda och kommunala bostadsföretagen drivs ett långsiktigt tänkande. Vad gäller 

familjeägda företag menar Sharma, Chrisman och Chua (1997) att dessa företag brukar förvaltas 

så att kommande generationer kan ta över verksamheten i framtiden. Detta karaktärsdrag kan vi 

tydligt se hos samtliga familjeföretag i studiens empiri. Det har inte spelat någon roll vilken 

generation som driver verksamheten. Det har inte heller spelat någon roll om ett 

generationsskifte ligger nära i tiden som i Rapp Fastigheters fall till skillnad från Fastighetsbolag 

A, där ägarna är förhållandeviss unga och där generationsskiftet troligtvis ligger långt fram i tiden. 

Fastighetsbolag A är dock det enda företaget som lyfter fram detta på sin hemsida som ett av 

företagets mål. Fastighets Eric Ekblad och Rapp Fastigheter påpekade under intervjuerna att ett 

av huvudmålen med förvaltningen av fastigheterna är framför allt ett långsiktigt tänkande. 

 

De kommunägda fastighetsföretagen verkar för den lokala allmännyttan och de drivs inte av 

något vinstsyfte, som även stämmer överens med den beskrivning av kommunala bostadsföretag 

som Hedman (2008) ger. Hedman (2008) beskriver här att respektive fastighetsbolag ska handla 

för sitt samhällsnyttiga ansvar på respektive verksamhetsort. Det innebär i sin tur ett långsiktigt 

åtagande för att försäkra sina kunder om ett långvarigt och tryggt boende. Verksamhetsmål som 

till exempel soliditetsmål, avkastningsmål, energimål och olika politiska mål, har inte varit 

avgörande på något sätt för urskiljningen av antal komponenter i de kommunala 

bostadsföretagens fall. 

 

Även om de familjeägda och kommunala bostadsföretagen förhåller sig till långsiktigheten på lite 

olika sätt, kan vi dock inte se att de resonerar på olika sätt kring långsiktigheten i samband med 

identifieringen av antal komponenter. Både de familjeägda och kommunägda fastighetsbolagen 

menar att de har beaktat att deras urskiljning ska vara tillämpbar i framtiden. Samtliga 

fastighetsbolag har övervägt nyttan med att lägga ner mer tid på komponentindelningen idag för 
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att undvika ökade utgifter i framtiden. Förbo nämner till exempel att det är viktigt att den person 

som ska överta arbetet med att redovisa komponenterna på ett enkelt sätt ska förstå hur de har 

arbetat med komponentindelningen. Fastighetsbolag A och Fastighets Eric Ekblad menar att de 

har valt många komponenter för att underlätta arbetet framöver. Exempelvis har de brutit ned 

vissa komponenter i flera delar för att slippa värdera hur stor del av en viss komponent som byts 

ut. Flera fastighetsbolag tog bland annat upp fönster som ett exempel. Så här resonerade 

Fastighetsbolag A: ”Fönster och tak är ju rätt bra att ha som egna komponenter, för vi vet 

summan på dessa när de byts ut, vilket jag tror kommer att underlätta på lång sikt.” Används 

denna metod skapas många komponenter och ett eventuellt merarbete och kostnader vid 

utrangering av delar i en fastighet kan undvikas och på så sätt skapas en bättre lönsamhet i 

framtiden. Rapp Fastigheter menar istället att ett fåtal komponenter gör att metoden blir mer 

användarvänlig i framtiden. Oavsett vilken metod som kommer att leda till en effektivare 

komponentredovisning i framtiden, är fastighetsbolagens förhoppningar att det inte ska leda till 

ökade utgifter i framtiden. Detta kan sammankopplas med vad Lubatkin, Schulze, Ling och Dino 

(2005) kom fram till, nämligen att långsiktiga beslut fattas i verksamheten så att organisationen 

förblir lönsam även i framtiden. Bostadsföretagen har därmed skilda uppfattningar om vilket 

antal komponenter som kommer att förhindra ett eventuellt merarbete, vilket framtiden får 

utvisa. 

 

5.1.2 Ryktbarhet 

  

De familjeägda bostadsföretagen i den här studien menar att ett gott rykte är mycket viktigt för 

verksamhetens lönsamhet, vilket även beskrivs i forskningen kring familjeföretag. Ryktbarheten 

är viktig eftersom familjemedlemmarna identifierar sig med familjenamnet. De anstränger sig 

därför för att inte skapa negativa associationer som kan skada familjens namn, vilket 

överensstämmer med vad Dyer (2006) har uppmärksammat. Rapp Fastigheter nämnde att det 

finns vissa förpliktelser och förväntningar hos de familjemedlemmar som är involverade i 

verksamheten. Det kan sammankopplas med vad Hoffman, Hoelscher och Sorenson (2006) 

framförde i sin studie, nämligen att ryktet kan betraktas som ett slags familjekapital i form av de 

starka band som finns mellan familjemedlemmarna, vilket i sin tur skapar förpliktelser gentemot 

företaget. Både Rapp Fastigheter och Fastighets Eric Ekblad framhåller att verksamhetens rykte 

är en viktig aspekt att ta hänsyn till, och att de lever mycket på sitt rykte för att skapa legitimitet. 

Rapp Fastigheter anser att det finns viktigare parametrar än just information om komponenter 

som intressenterna tittar på, exempelvis kassaflöden och soliditet samt att de snarare vill ha mer 



43 
 

övergripande information om verksamheten. Rapp Fastigheter menar att de har ett gott rykte. 

Det kan i sin tur ha gjort att de vågar gå sin egen väg och välja färre komponenter än de 7 eller 13 

komponenter som intresseorganisationerna rekommenderar i sina vägledningar. De kommer 

ändå att upplevas som legitima gentemot intressenterna, trots att de har valt ett färre antal 

komponenter. Revisorerna kan sägas vara intressenter i det här sammanhanget, och det var även 

revisorn som kom med förslaget om färre komponenter. Även Fastighets Eric Ekblad nämner att 

de lever på sitt goda rykte, och att informationen om komponentindelningen då blir mindre 

viktig. De har redan skapat sig ett gott rykte hos intressenterna. Men de har ändå valt att följa 

SABO:s rekommendationer i större utsträckning än vad Rapp Fastigheter har gjort. Gemensamt 

för de kommunala fastighetsbolagen är att de inte har varit lika beroende av ett bra rykte 

eftersom de är starkt förknippade med kommunen. De är således mer beroende av att 

kommunen i allmänhet har ett bra rykte, vilket har gjort att det inte har påverkat deras val av ett 

visst antal komponenter.  

 

5.1.3 Isomorfism  

 

Vi har i den här studien inte funnit att de karaktärsdrag som kännetecknar familjeföretag 

respektive kommunägda fastighetsbolag i större utsträckning har påverkat antalet identifierade 

komponenter. Vi vill därför snarare påstå att det på grund av den osäkerhet som 

fastighetsbolagen har upplevt i samband med införandet av komponentavskrivning, är andra 

faktorer som i större omfattning har påverkat valet av antal komponenter. Dessa faktorer 

kommer nu att presenteras. 

 

Institutionell teori handlar om hur organisationer hanterar förändringar i omvärlden i form av nya 

uppfattningar, förväntningar, värderingar och normer (Eriksson-Zetterquist, 2009). Ett centralt 

begrepp inom den nyinstitutionella teorin är isomorfism, som innebär att omvärlden består av 

olika krafter som organisationerna bör anpassa sig till för att uppfattas som legitima (Scott, 2008). 

Den nya förklaringsmodellen visar i hur stor utsträckning normativ, imiterande och regulativ 

isomorfism förändrar fastighetsföretagen, så kallad institutionalisering. Dessa tre krafter fungerar 

i relation till varandra och bidrar tillsammans med att bestämma vad som är legitimt. 
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5.1.3.1 Regulativ isomorfism 

 

Regulativ isomorfism går ut på att företag måste ta hänsyn till de lagar och regler som finns i 

samhället för att uppnå legitimitet. Eftersom K3-regelverket är principbaserat ges det inte några 

detaljerade förklaringar för hur komponenterna kan identifieras, vilket innebär att regulativ 

isomorfism i sig inte kan förklara varför fastighetsbolagen har valt ett visst antal komponenter. 

När företag tillämpar principbaserade regelverk krävs istället egna tolkningar och bedömningar av 

reglerna (Bradbury & Schröder, 2011). Den regulativa isomorfismen sätter därför grunden eller 

fungerar som en utgångspunkt för fastighetsbolagen. Regulativ isomorfism har därför placerats 

överst i förklaringsmodellen samt har fått minst utrymme jämfört med övriga institutionella 

krafter. 

 

5.1.3.2 Normativ isomorfism 

 

Eftersom fastighetsbolagen har upplevt oklarheter kring komponentidentifieringen, har den 

normativa isomorfismen fått stor betydelse för hur fastighetsbolagen har valt ut sina 

komponenter. Detta illustreras även i förklaringsmodellen då den normativa isomorfismen har 

fått störst utrymme jämfört med de andra isomorfismerna. Normativ isomorfism visar hur 

normer och värderingar i omvärlden påverkar organisationen genom att precisera hur olika slags 

verksamheter bör organiseras och styras (Powell & DiMaggio, 1991). Här har 

intresseorganisationerna men även revisorer inflytande över att påverka normbildningen för hur 

fastigheterna kan delas in i komponenter. De fastighetsbolag som identifierade sina komponenter 

efter att branschorganisationernas rekommendationer publicerades nämner att dessa var till stor 

hjälp för att underlätta identifieringen. De nämner även att de har stor tilltro till SABO. 

Fastighetsbolagen har även varit i kontakt med sina respektive revisorer, dock i varierande 

omfattning. Rapp Fastigheter har i större utsträckning följt de råd som deras revisor har gett dem, 

vilket kan vara en förklaring till varför de har ett avsevärt färre antal komponenter jämfört med 

de andra fastighetsbolagen, som mer har förlitat sig på branschorganisationernas vägledningar. 

 

5.1.3.3 Imiterande isomorfism 

 

Även den imiterande isomorfismen har påverkat vissa fastighetsbolags val av antal komponenter. 

Imiterande isomorfism handlar om att organisationer inom en viss bransch, i det här fallet 

fastighetsbranschen, ofta utvecklar gemensamma uppfattningar om lämpliga sätt att hantera nya 
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fenomen. Detta kan ske på olika sätt. I vissa fall kan organisationer samarbeta med andra 

organisationer för att lösa ett visst problem på ett mer effektivt sätt, än om varje företag för sig 

försöker lösa problemet (Bengtsson & Kock, 1999). Individerna införlivar då andras tankar, 

värderingar och reaktionssätt, så att det tas för givet att detta är det bästa eller mest 

ändamålsenliga sättet att hantera problemet. Osäkerhet kring hur ett visst fenomen ska hanteras 

driver organisationer att imitera andra organisationer (Eriksson-Zetterquist, 2009). Det handlar 

om att försöka skapa en legitimering för yrket. Genom att likna andra är det lättare för företaget 

att ses som legitim. Genom att imitera de organisationer som verkar vara mer framgångsrika, 

slipper de mindre framgångsrika hitta på egna sätt att lösa problemet. När företag härmar 

varandra skapas en slags norm av att agerandet är rätt, vilket leder till att handlingen blir legitim 

(Powell & DiMaggio, 1991).  

 

Den imiterande isomorfismen har fungerat som ett komplement till den normativa isomorfismen. 

Detta eftersom fastighetsbolagen i den här studien inte har imiterat andra fastighetsbolag utan har 

snarare gjort vissa jämförelser för att se om de är på rätt spår. Genom vår studie har vi 

uppmärksammat att kommunägda fastighetsbolag i större utsträckning påverkas av den 

imiterande isomorfismen. Detta på grund av att de här fastighetsbolagen är sammankopplade 

med andra kommunägda fastighetsbolag på ett mer omfattande plan jämfört med de familjeägda 

fastighetsbolagen som har deltagit i den här studien. Pilen mellan den imiterande isomorfismen 

och familjeföretagens karaktärsdrag är därför inte heldragen i förklaringsmodellen. De 

kommunala fastighetsbolagen har även valt ungefär lika många komponenter vilket skulle kunna 

förklaras av de imiterande krafterna. På grund av att de imiterande krafterna är starkare i de 

kommunala bostadsföretagen kanske det leder till att dessa företag kommer att bli mer lika 

varandra med tiden, än i privata fastighetsbolag som kanske kör sitt eget race och inte tittar lika 

mycket på hur andra gör. De familjeägda fastighetsbolagen är därför inte lika hårt styrda av hur 

andra fastighetsbolag agerar. De kommunala fastighetsbolagen har nätverk och kontakter med 

andra kommunägda fastighetsbolag där de kan utbyta kunskap och lärdomar, där de i viss mån 

styrs av varandra. Exempelvis ingår Skövdebostäder och Mariehus Fastigheter i samma nätverk 

av fastighetsbolag, där de tillsammans har diskuterat komponentindelningen, samt Förbo valde 

att ta kontakt med Mölndalsbostäder. Fastighetsbolag A var det enda familjeägda 

fastighetsbolaget som hade diskuterat komponentavskrivning med andra fastighetsbolag, och de 

har samtidigt ungefär lika många komponenter som de kommunägda bostadsföretagen. 

Familjeägda fastighetsbolag lever mycket på sitt goda rykte, och det är här de skaffar sig sin 

legitimitet. Ryktet står i fokus. Det blir då kanske inte lika viktigt att välja ett visst antal 
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komponenter så att det överensstämmer med intresseorganisationernas vägledningar i de 

familjeägda fastighetsbolagens fall. De fastighetsbolag som sticker ut mest i jämförelsen av antal 

komponenter är Rapp Fastigheter och Fastighets Eric Ekblad. Förklaringar till detta kan vara att 

Rapp Fastigheter inte har upplevt att deras kännedom om andra fastighetsbolags resonemang har 

påverkat deras komponentindelning, samt att Fastighets Eric Ekblad inte har varit i kontakt med 

något annat bostadsföretag i det här sammanhanget. 

 

5.1.4 Legitimitet 

 

Legitimitetsteorin baseras på en föreställning om att organisationer existerar för att omvärlden 

tillåter det (Dowling & Pfeffer, 1975). Organisationen är legitim så länge som organisationens 

handlingar överensstämmer med omvärldens förväntningar. I det här sammanhanget undersökte 

vi om fastighetsbolagen vid valet av antal komponenter tog hänsyn till vilken information deras 

intressenter vill ha tillgång till i de finansiella rapporterna, med fokus på de intressenter som kan 

ha nytta av informationen om komponentindelningen. Ingen av de tillfrågade fastighetsbolagen 

hade beaktat intressenter såsom banker och leverantörer, som fastighetsbolagen i och för sig tror 

kan ha nytta av informationen. Det verkar som att det beror på att dessa intressenter (ännu) inte 

vet vilken information de vill ha, eftersom regelverket är nytt. De vet alltså inte vilken 

information de vill ha eftersom de inte vet vilken information de kan få, vilket har gjort att det 

inte har prioriterats av fastighetsbolagen. Vi upplever istället att fastighetsbolagen förlitar sig på 

de rekommendationer som finns publicerade och att de tillsammans med andra fastighetsbolag 

resonerar sig fram till ett lämpligt antal komponenter. Det skulle i så fall betyda att regulativ, 

normativ och imiterande isomorfism bidrar till att ge bostadsföretagen legitimitet i samhället. 

Dessutom medverkar de karaktärsdrag som kännetecknar familjeföretag respektive kommunala 

fastighetsbolag till att skapa legitimitet.  

 

5.1.5 Rättvisande bild 

  

Huvudsyftet med komponentmetoden kan sägas vara att den ska ge en mer rättvisande bild av 

fastigheternas förbrukning. Vi valde därför att undersöka hur de familjeägda och kommunägda 

bostadsföretagen förhåller sig till begreppet, eftersom de har olika skäl till förvaltning. För det 

första tror samtliga fastighetsbolag som har deltagit i studien att komponentmetoden kommer att 

leda till en mer rättvisande bild. De har dock skilda åsikter kring hur många komponenter som 

krävs för att förmedla en rättvisande bild. Exempelvis menar Förbo att fler komponenter leder 
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till en mer rättvisande bild medan Rapp Fastigheter däremot påstår att det inte nödvändigtvis är 

ett högre antal komponenter som leder till en mer rättvisande bild. Att Rapp Fastigheter anser att 

ett lägre antal komponenter är tillräckligt för att ge en rättvisande bild kan bero på att de inte tror 

att deras goda rykte kommer att försämras bara för att de har valt färre komponenter, eftersom 

deras intressenter inte behöver mer detaljerad information om fastigheterna. Det skulle även 

kunna förklaras med att begreppets innebörd har förändrats i och med införandet av 

komponentavskrivningar. Komponenter är fortfarande ett relativt nytt fenomen hos 

fastighetsbolagen, vilket kan vara en förklaring till varför de har olika åsikter kring hur många 

komponenter som krävs för att förmedla en rättvisande bild. Det överensstämmer med vad 

Alexander och Jermakowicz (2006) kom fram till i sin studie, nämligen att om innebörden av 

begreppet rättvisande bild förändras, kan begreppet uppfattas och tolkas på olika sätt av olika 

personer. Rutherford (1985) menar att de finansiella rapporterna innehålla så exakta belopp som 

möjligt. Vidare menar Rutherford (1985) att begreppet rättvisande bild hör samman med att 

redovisningsinformationen ska bygga på rimliga uppskattningar inom ramen för gällande 

redovisningspraxis. Skövdebostäder framhåller i det här sammanhanget svårigheter med att skapa 

en rättvisande bild för de äldre fastigheterna. De har försökt återskapa den så gott det går, men 

att den förmodligen inte överensstämmer precis med verkligheten. De menar att de har vägt 

nyttan med att få en så exakt värdering som möjligt med det merarbete som det i så fall skulle 

innebära. De anser därför att de har uppnått de krav som finns gällande att skapa en rättvisande 

bild.  

 

Fastighetsbolagen har skaffat sig en uppfattning om begreppet rättvisande bild genom de 

institutionella krafterna, i det här fallet regler, vägledningar samt via diskussionsforum med andra 

fastighetsbolag i förhoppning om att uppnå legitimitet. Fastighetsbolagens karaktärsdrag har inte i 

större utsträckning påverkat antalet identifierade komponenter. Det har även gjort att deras syn 

på rättvisande bild inte skiljer sig åt i större omfattning. Det enda fastighetsbolaget som 

egentligen sticker ut i sina resonemang är det företag som har identifierat 3 komponenter. 
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6 Slutsats 

 

 

I det här kapitlet besvaras problemformuleringarna. Därefter redogör vi för uppsatsens bidrag, samhälleliga 

reflektioner samt ger förslag till vidare studier.  

 

Syftet med den här studien är att utveckla en förklaringsmodell för vilka kriterier familjeägda 

respektive kommunägda fastighetsföretag beaktar vid urskiljning av antal komponenter enligt K3-

regelverket. 

 

 Vilka kriterier har familjeägda respektive kommunägda fastighetsbolag vid identifieringen av 

antal komponenter? 

 

K3 är ett nyligen infört regelverk, där komponentmetoden innebär ett nytt sätt att tänka för de 

företag som berörs av kravet. Det handlar egentligen om hur företag reagerar på de förändringar 

som sker i samhället. Förändringar sker ständigt. Organisationen måste anpassa sig därefter för 

att bevara sin legitimitet och konkurrenskraft. Med tiden kommer förändringarna att bli vanor. 

Den interaktion som äger rum mellan företaget och dess omvärld kommer med tiden att 

institutionalisera organisationerna, det vill säga göra dem mer lika varandra. Eftersom K3 är ett 

nyligen infört regelverk, kan vi ännu inte se institutionaliseringen, den är i nuläget i 

indelningsfasen.  

 

Gemensamt för både de familjeägda och kommunägda fastighetsbolagen är att långsiktighet har 

varit en central aspekt vid urskiljningen av komponenter. Samtliga fastighetsbolag är tydliga med 

att de vill kunna arbeta med den valda indelningen av komponenter en lång tid framöver. 

Fastighetsföretagen är också medvetna om att de kan behöva göra småjusteringar framöver så att 

deras redovisning anpassas mer till verkligeten.  

 

Ryktbarheten kan vara en orsak till att ett av de familjeägda bostadsföretagen i den här studien 

har valt färre komponenter än de kommunägda. Det här familjeägda fastighetsbolaget har en nära 

kontakt med sina intressenter, där de under lång tid har kunnat bygga upp sin legitimitet. De tror 

att den legitimiteten inte kommer att påverkas negativt av ett färre antal komponenter. De 

kommunala fastighetsbolagen är starkt förknippade med kommunens anseende. Det har därför 
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inte varit lika viktigt för varje enskilt kommunalt fastighetsbolag vilket rykte de har i samband 

med komponentindelningen.  

 

Alla fastighetsbolag är unika, vilket självklart har påverkat att de fastighetsföretag som ingår i 

studien har valt olika antal komponenter. Det principbaserade regelverket är nytt och innebär ett 

nytt sätt att redovisa. Det har i sin tur skapat stor osäkerhet kring hur många komponenter som 

är ett lämpligt antal. Samtliga fastighetsbolag i den här studien har upplevt oklarheter i samband 

med urskiljningen. Vi upplever därför att det finns ytterligare faktorer som har påverkat deras val 

av komponenter, som har hjälpt fastighetsbolagen att avgöra vilket antal komponenter som är 

lämpligt för att de ska uppfattas som legitima. Flera fastighetsbolag har stor tilltro till 

intresseorganisationernas rekommendationer eftersom de är experter på området. Deras 

rekommendationer har haft störst inverkan på hur många komponenter som fastighetsbolagen 

har valt. De kommunägda fastighetsbolagen har i större utsträckning samarbetat med andra 

fastighetsföretag i samband med komponentindelningen. Det är inte heller någon större 

spridning i antalet komponenter mellan de kommunala fastighetsföretagen jämfört med de 

familjeägda. Det faktum att de har samarbetat kan vara en förklaring till varför de har ungefär lika 

många komponenter. Ett av familjeföretagen har varit i kontakt med andra fastighetsbolag, och 

det här företaget har även ungefär lika många komponenter som de kommunala 

bostadsföretagen. De övriga två familjeföretagen har inte samarbetat med andra fastighetsföretag, 

och det är även dessa fastighetsbolag som sticker ut jämfört med de andra företagen i studien 

med antalet komponenter.  

 

 Hur förhåller sig dessa fastighetsbolag till begreppet rättvisande bild i samband med valet av 

antal komponenter? 

 

Vi har i den här studien inte funnit att de karaktärsdrag som kännetecknar familjeföretag 

respektive kommunägda fastighetsbolag i större utsträckning har påverkat antalet identifierade 

komponenter. Det har även gjort att deras syn på rättvisande bild inte skiljer sig åt i större 

omfattning. Det enda fastighetsbolaget som egentligen sticker ut i sina resonemang är det företag 

som har identifierat 3 komponenter. Gemensamt för samtliga fastighetsbolag är att de anser att 

komponentmetoden i framtiden kommer att leda till en mer rättvisande bild av redovisningen. 

Det kan dock ta flera år innan redovisningen blir mer rättvisande eftersom fastighetsbolagen idag 

tolkar rekommendationerna relativt olika. Fastighetsföretaget som har valt väsentligt färre 
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komponenter menar också till skillnad från de andra att fler komponenter inte behöver leda till en 

mer rättvisande bild.  

 

Det finns inget antal komponenter som är rätt eller fel i det här sammanhanget. Det finns 

rekommendationer, men de är bara det – rekommendationer. Eftersom regelverket är 

principbaserat är det istället upp till varje enskilt fastighetsbolag att välja det antal komponenter 

som de anser är lämpligt att ha, där vi måste beakta att varje fastighetsbolag är unikt, för att 

uppnå legitimitet i omvärldens ögon. 

 

6.1 Uppsatsens bidrag 

 

Vår uppsats bidrar till att skapa en förståelse för hur familjeägda och kommunala 

fastighetsföretag resonerar kring och argumenterar för deras val av antal komponenter precis 

efter införandet av K3. Studien framhäver hur komplicerad och tudelad tolkningen av K3 har 

varit för berörda aktörer i och med att regelverket är principbaserat. Andra fastighetsbolag kan 

dra nytta av studiens innehåll eftersom den åskådliggör olika sätt att se på 

komponentavskrivningar. Flera fastighetsbolag har också uttryckt en önskan om att ta del av 

studien för att på så sätt få en djupare insikt i hur andra fastighetsbolag resonerar, vilket kan 

skapa nya tankar och idéer kring hur komponenterna kan delas in för respektive fastighetsbolag. 

Studien är även relevant för beslutsfattare då det är intressant att veta om de regler och principer 

som tagits fram för komponentavskrivning fungerar i praktiken. Vidare kan den också vara 

intressant för intresseorganisationerna SABO och Fastighetsägarna Sverige för att se hur deras 

rekommendationer används och uppfattas. Studien kan därmed motivera till anpassningar och 

justeringar av rekommendationerna. 

 

Studiens teoretiska bidrag är den förklaringsmodell som återfinns i analyskapitlet. Utifrån 

institutionell teori och legitimitetsteori visar modellen att fastighetsföretag med olika ägandeform 

såsom familjeägda och kommunala bolag, kan hantera ett nytt regelverk på olika sätt. Den faktor 

vi hittade som kan vara väsentlig för forskningsvärlden är att kommunala fastighetsbolag i större 

utsträckning påverkas av varandra utifrån den imiterande isomorfismen för att uppnå en högre 

grad av legitimitet jämfört med familjeägda fastighetsbolag. Detta illustreras också i den 

förklaringsmodell som har tagits fram till den här studien. Eventuellt kan förklaringsmodellen 

appliceras i andra sammanhang som berör förändringar av redovisningsregler.  
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6.2 Samhälleliga reflektioner 

 

De personer som upprättar finansiella rapporter har en mycket viktig arbetsuppgift. De ansvarar 

för att den information som presenteras i de finansiella rapporterna är legitim och ger en 

rättvisande bild av verksamheten som stämmer överens med verkligheten. Intressenter ska kunna 

lita på att informationen är korrekt. Det ställs således stora krav på gott omdöme hos de som 

upprättar finansiella rapporter, då redovisningen har den viktiga funktionen att ligga till grund vid 

beslutsfattande, både inom företaget men även för företagens externa intressenter. Informationen 

kan manipuleras för att exempelvis redovisa bättre resultat i syfte att gynna företagsledningar, 

som kanske drivs av kortsiktiga mål för egen vinning. 

 

6.3 Förslag till vidare studier 

 

Ett förslag till vidare forskning kan vara att göra en liknande studie med en kvantitativ ansats för 

att inkludera fler respondenter, vilket gör studiens resultat mer generaliserbart. Samtidigt kan flera 

olika parametrar tas med fast på ett ytligare plan vad gäller till exempel när de valde att börja 

tillämpa komponentmetoden. 

 

Det kan även bli aktuellt att göra en liknande studie några år efter införandet av K3-regelverket, 

när fastighetsbolagen har hunnit tillämpa komponentmetoden i det praktiska arbetet. Det kan då 

bli intressant att undersöka om den valda komponentindelningen fungerar i praktiken eller om de 

blev tvungna att göra några ändringar. För de som är intresserade av flygplan eller fartyg kan 

studien även behandla hur komponentindelningarna kan göras för dessa materiella 

anläggningstillgångar. 
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Bilaga 1 

 

Individuella reflektioner 

 

Anna Maria Broberg 

 

Vårt val av ämne att skriva om föll ganska snabbt på K3-regelverket och 

komponentavskrivningar. Jag tyckte att det verkade intressant att undersöka implementeringen av 

en ny redovisningsregel. Komponentavskrivningar behandlades endast lite grann i samband med 

en tidigare kurs i externredovisning. Att vi valde att inrikta oss på fastighetsbranschen var ganska 

naturligt eftersom den här branschen i stor utsträckning påverkas av det nya sättet att redovisa 

materiella anläggningstillgångar. 

 

Vi började med att läsa in oss på ämnet. Jag upplevde att jag behövde lägga ned mycket tid för att 

kunna ta till mig den nya informationen, vilket var tidskrävande. Det fanns mycket att fundera 

över och vi resonerade sinsemellan om vad vi ville undersöka. Vi började med att göra en 

pilotstudie för att undersöka om fastighetsbolagen hade tillräcklig kunskap om 

komponentavskrivningar för att se om det över huvud taget var möjligt att genomföra en studie 

inom det här ämnesområdet. Det visade sig att de två fastighetsbolag som deltog i pilotstudien, 

ett familjeägt och ett kommunägt, hade identifierat olika antal komponenter. Vi valde därför att 

genom en komparativ studie närmare undersöka vilka kriterier familjeägda respektive kommunala 

fastighetsföretag har vid valet av antal komponenter samt hur de förhåller sig till begreppet 

rättvisande bild i samband med valet av antal komponenter. 

 

Genom uppsatsskrivandet har jag lärt mig mer om komponentmetoden och hur den tillämpas i 

fastighetsbolag. Jag har fått en insikt om hur familjeägda respektive kommunala bolag bedrivs 

och vad som kan skilja dem åt. Jag har även fått en förståelse för hur fastighetsbolagen 

argumenterar och resonerar kring deras val av antal komponenter samt hur de tolkar begreppet 

rättvisande bild i det här sammanhanget.  

 

Jag har även fått en förståelse för vad det innebär mer generellt att skriva ett examensarbete. Jag 

har blivit bättre på att arbeta självständigt, tänka kreativt och hitta lösningar på de problem som 

uppstår för att komma framåt i arbetet. Jag känner att jag har lärt mig mycket genom den här 
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processen, framför allt att analysera, tolka och dra slutsatser utifrån valda teorier men även vilka 

för- och nackdelar de olika metoderna har. Jag har även blivit bättre på att läsa och förstå 

vetenskapliga artiklar. 

 

Det har varit annorlunda att under en längre period arbeta intensivt med ett specifikt ämne. 

Examensarbetet har funnits med i mina tankar under hela den här processen. Det gjorde att 

idéerna kunde komma när som helst, inte nödvändigtvis när jag arbetade med uppsatsen. I början 

av den här processen var jag inte helt mottaglig för den nya informationen, vilket gjorde att den 

var svår att ta till sig eftersom jag saknade den förståelse som jag sedan har fått under processens 

gång. Det här är ju något som har fått mogna med tiden. Jag upplever att det har varit först i 

slutet av det här uppsatsskrivandet som jag verkligen har fått min förståelse, när samtliga delar av 

arbetet började komma på plats. Jag upplever att studiens sista tre kapitel var enklare att skriva, 

vilket jag tror kan bero på att jag då hade fått en bättre förståelse. 

 

Arbetet har varit jämnt fördelat oss emellan. Jag tycker att samarbetet har fungerat bra med tanke 

på att vi inte kände varandra sedan tidigare. Vi använde oss av Google Drive när vi skrev 

uppsatsen, vilket jag tyckte var mycket smidigt eftersom vi då kunde skriva och redigera i samma 

dokument på varsin dator. Vi började med att först diskutera vad vi ville att texterna skulle 

innehålla. Vissa avsnitt skrev vi tillsammans och vissa delar skrev vi var för sig för att spara lite 

tid. I de fall där vi hade delat upp arbetet granskade vi varandras texter för att göra dem ännu 

bättre. Vi har fått mycket bra stöd från vår handledare under uppsatsskrivandet. De 

oppositionsseminarier som vår handledare anordnade var till stor hjälp för att förbättra vår studie 

samtidigt som de var lärorika då vi fick öva på att granska och opponera på en annan uppsats. 

 

Joakim Åkerberg 

 

Innan kursens början hade jag funderat på en rad olika problemområden till studien men efter att 

ha diskuterat med Anna Maria så föll tillslut valet på komponentavskrivningar som vi båda hade 

berört under kursen externredovisning IV. Vi tog innan kursens början kontakt med en lärare på 

Högskolan i Skövde eftersom hon hade varit handledare för uppsatser som behandlat 

redovisningsregler tidigare. Efter denna kontakt fick vi nya infallsvinklar och förslag på olika 

källor för att få en bredare och djupare kunskap inom problemområdet. Efter att vi båda läst in 

oss på ämnet via eget framtagna källor samt de som läraren föreslagit, så insåg vi att det var ett 

intressant ämne med en tydlig kunskapslucka eftersom K3 regelverket är så pass nytt.   
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Under inledningen utav studien så kändes det som att det var väldigt mycket som skulle göras 

och att det därför var viktigt att göra allt så korrekt som möjligt från början för att undvika 

merarbete längre fram i studien, Vi beslutade oss tidigt för att lägga väldigt mycket tid på studien 

redan från dag ett för att inte hamna i tidsnöd. Under kandidat utbildningen har jag gjort flera 

olika grupparbeten med olika personer men inget tidigare med Anna Maria, jag tror att detta varit 

bra då vi båda kanske skärpt till oss ytterligare då man möter en ny människa istället för att falla 

in i något gammalt mönster. Jag tycker att samarbetet fungerat jättebra då vi suttit mycket 

tillsammans och skrivit men även delat upp vissa delar. All text har skrivits i ett Google drive 

dokument vilket har gjort vi hela tiden kunnat gå in och läsa vad den andra personen har skrivit 

och på så sätt hålla sig uppdaterad. Det har inte heller förekommit någon större oenighet oss 

emellan under studien. Vi är båda uppvuxna på olika ställen och detta har varit en stor fördel vid 

insamling av empirin till studien då vi kunde dela upp denna i två olika geografiska 

insamlingsområden.  

 

Jag upplevde förvirring vid studiens start kring olika delar av innehållet. Metodkursens olika 

moment som vi läste parallellt med studien har dock fungerat som ett bra verktyg för att reda ut 

detta. Som jag nämnde tidigare har vi arbetat väldigt mycket från dag ett och detta har gjort att vi 

hämnat i fas eller något före metodkursen. Detta har varit bra eftersom vi då hade mer kunskap 

om vad vi specifikt skulle lyssna på under kursens föreläsningar men också underlättat då vi 

förberett vissa frågor till föreläsarna. Den del utav metodkursen som berör studien har bestått 

utav fyra olika moment som till exempel val av metod och teorier. Detta har varit väldigt lärorikt 

då vi inte enbart fått feedback på vår egen studie utan vi har också fått ta del utav andras studier, 

tankegångar och detta har gjort att vi fått flera olika infallsvinklar och tänkt om angående vår 

egen studie. Vår handledare har också varit till väldigt stor hjälp här då han satt ihop två 

seminarier där vi fått bra kritik som vi tagit tillvara på för att förbättra vår studie. 

 

Mina kunskaper inom komponentavskrivningar, familjeföretag och kommunala företag var 

nästan obefintliga innan studiens start. Men jag känner att jag verkligen fått en fördjupad 

förståelse för de karaktärsdrag som driver både de familjeföretag och kommunala företagen samt 

vad en komponentavskrivning är och varför dessa avskrivningar har utvecklats. Studien har 

bestått utav att samla in mycket information och här har jag blivit bättre på att ta ut relevant 

information och sålla bort det minde relevanta delarna utav en text. 
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Under studiens gång har jag lärt mig att vara mer kritisk granskande till texter samt hur en 

vetenskapligt grundad studie kan utföras. Jag har också fått en bättre förståelse för vad som kan 

ligga till grund för hur en redovisningsansvarig fattar beslut då det inte finns något självklart val 

av tillvägagångssätt. Det jag under processens gång har utvecklat och förbättrat är hur jag 

bearbetar och uttrycker mig i text. Jag har märkt stor skillnad på min förmåga att strukturera och 

analysera text som jag själv skriver samt fått en djupare förståelse för olika ords innebörd. 
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Bilaga 2  

 

Intervjuguide för familjeägda fastighetsföretag 

 

1. Berätta kort om företaget. 

2. Vilken befattning har ni i företaget? 

3. Vilka och hur många komponenter har ni identifierat? 

4. Hur har ni tolkat begreppen ”väsentlig skillnad” och ”betydande komponent” vid 

identifieringen av antal komponenter? 

5. Varför valde ni det här upplägget? 

6. Hur har ni beaktat fastigheternas marknadsvärden vid urskiljandet av komponenter? 

7. Hur förhåller ni er till begreppet ”rättvisande bild” i samband med identifieringen av antal 

komponenter? 

8. På vilket sätt anser ni att den rättvisande bilden har förändrats i och med införandet av 

komponentavskrivning? 

9. Vad vill ni uppnå med det antalet komponenter ni har identifierat? 

10. Hur upplever ni att den rättvisande bilden påverkas om antal komponenter ökar eller 

minskar? 

11. På vilket sätt menar ni att ni är ett familjeföretag? 

12. Hur ser ägandestrukturen ut i organisationen? 

13. Vilka skulle ni säga är verksamhetens mål och strategier? 

14. Är verksamhetens syfte att nästa generation ska ta över verksamheten? På vilket sätt har det 

påverkat valet av antal komponenter? 

15. På vilket sätt skulle ni säga att familjemedlemmarna i företaget kan påverka beslutsfattandet i 

verksamheten? 

16. Vilka intressenter tror ni har användning av den information som komponentindelning ger? 

17. På vilket sätt tror ni att intressenterna har användning av information om er 

komponentindelning? 

18. Var det någon gång som ni stod och vägde mellan flera möjliga lösningar för hur indelningen 

av komponenter skulle ske? 

19. Upplevde ni någon osäkerhet eller oklarhet i hur indelningen i komponenter skulle gå till? 

20. Var inhämtade ni den information som behövdes för att kunna identifiera antalet 

komponenter? 
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21. Har ni koll på vilka och hur många komponenter andra fastighetsbolag har identifierat? 

22. Sökte ni alternativa lösningar på hur fastigheterna kunde delas in i komponenter? Hur gick ni 

i så fall till väga? 

23. Hur har ni upplevt processen med att identifiera antalet komponenter? 

24. Vilka förhållanden skulle ni säga var av störst betydelse vid identifieringen av antal 

komponenter? 

25. Är ni nöjda med ert val av antalet komponenter? Ser ni några nackdelar i de val ni har gjort? 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide för kommunägda fastighetsföretag 

 

1. Berätta kort om företaget. 

2. Vilken befattning har ni i företaget? 

3. Vilka och hur många komponenter har ni identifierat? 

4. Hur har ni tolkat begreppen ”väsentlig skillnad” och ”betydande komponent” vid 

identifieringen av antal komponenter? 

5. Varför valde ni det här upplägget? 

6. Hur har ni beaktat fastigheternas marknadsvärden vid urskiljandet av komponenter? 

7. Hur förhåller ni er till begreppet ”rättvisande bild” i samband med identifieringen av antal 

komponenter? 

8. På vilket sätt anser ni att den rättvisande bilden har förändrats i och med införandet av 

komponentavskrivning? 

9. Vad vill ni uppnå med det antalet komponenter ni har identifierat? 

10. Hur upplever ni att den rättvisande bilden påverkas om antal komponenter ökar eller 

minskar? 

11. På vilket sätt menar ni att ni är ett allmännyttigt fastighetsbolag? 

12. Hur ser ägandestrukturen ut i organisationen? 

13. Vilka skulle ni säga är verksamhetens mål och strategier? 

14. Vilka intressenter tror ni har användning av den information som komponentindelning ger? 

15. På vilket sätt tror ni att intressenterna har användning av information om er 

komponentindelning? 

16. Var det någon gång som ni stod och vägde mellan flera möjliga lösningar för hur indelningen 

av komponenter skulle ske? 

17. Upplevde ni någon osäkerhet eller oklarhet i hur indelningen i komponenter skulle gå till? 

18. Var inhämtade ni den information som behövdes för att kunna identifiera antalet 

komponenter? 

19. Har ni koll på vilka och hur många komponenter andra fastighetsbolag har identifierat? 

20. Sökte ni alternativa lösningar på hur fastigheterna kunde delas in i komponenter? Hur gick ni 

i så fall till väga? 

21. Hur har ni upplevt processen med att identifiera antalet komponenter? 
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22. Vilka förhållanden skulle ni säga var av störst betydelse vid identifieringen av antal 

komponenter? 

23. Är ni nöjda med ert val av antalet komponenter? Ser ni några nackdelar i de val ni har gjort? 
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Bilaga 4 

 

Pilotstudie 

 

1. Berätta kort om företaget. 

2. Vilken typ av fastigheter har ni? 

3. Vilken är din roll i företaget?  

4. Hur skrev ni av era fastigheter innan införandet av K3? 

5. Hur hanterade ni gränsdragningen mellan vad som skulle räknas som investering respektive 

underhållskostnad/reparation vid underhållsåtgärder på era fastigheter innan införandet av 

K3? 

6. Har denna bedömning ändras i och med att kravet på komponentavskrivning har börjat 

gälla? Om ja, på vilket sätt?  

7. Vad anser ni om att det är krav på komponentavskrivning i det nya K3-regelverket?  

8. Vilka för- och nackdelar ser ni med komponentavskrivning? Har det uppstått några 

problem? 

9. Anser ni att nyttan med komponentavskrivning överstiger den eventuella merkostnad, 

exempelvis ökade administrativa kostnader, den medför?  

10. Vilka tror ni har mest nytta av komponentavskrivning? Exempelvis investerare, ägare och 

långivare.  

11. Hur bedömer ni, jämfört med tidigare, att tidsåtgången för redovisning har påverkas i ert 

företag? 

12. I vilken utsträckning bedömer ni att kompetensen finns på ert företag för att klara de krav 

som finns angående komponentavskrivningar? 

13. Använder ni en viktad avskrivningssats för de materiella anläggningstillgångar som finns vid 

övergången till K3? Om ja, hur har ni tagit fram denna avskrivningssats? 

14. Anser ni att införandet av komponentavskrivning ökar jämförbarheten mellan företag? 

15. Tycker ni att komponentavskrivningar ger upphov till en mer rättvisande redovisning? 


