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Sammanfattning 

 

Det finns lagar som reglerar hur företagen ska upprätta och slutföra sin redovisning och hur 

redovisningen utvecklas är ett ständigt pågående arbete. Bokföringsnämnden har sedan 2004 

arbetat med att ta fram förenklade regler för svenska onoterade företag som benämns K-

regelverket och har som syfte att underlätta för företagen i sin redovisning. Studien fokuserar 

på hur materiella anläggningstillgångar ska redovisas efter anvisningarna i K3.   

Värderingsförutsättningarna för materiella anläggningstillgångar har ändrats i och med en 

reglering i K3. Tillgångens anskaffningsvärde ska fördelas på komponenter istället för att 

redovisas som en helhet, detta för att tydligare spegla tillgångens förbrukningskapacitet. För 

att dela upp en tillgång ska komponenterna ha betydande värde i förhållande till tillgångens 

totala anskaffningsvärde. K3 är ett principbaserat regelverk vilket innebär att företagen får 

göra egna bedömningar och tolkningar i redovisningen vad det gäller uppdelning i 

komponenter. Då K3 inte ger någon vidare vägledning kan implementeringen bli en 

omfattande och problematisk process.   

Implementeringen kan komma att se olika ut för alla berörda företag eftersom 

förutsättningarna för företagen varierar. Vi använder oss i huvudsak av teorin 

meningsskapande för att studera hur implementeringen kan ske på ett meningsfullt sätt för 

företaget. I tidigare studier beskrivs det att när det handlar om att leta efter en kontext och 

göra en situation mer förutsägbar är meningskapande av betydelse.  

Syftet med studien är att försöka beskriva en tänkbar arbetsprocess som skapar mening vid 

implementeringen av komponentavskrivningar. I studien används den kvalitativa metoden i 

form av intervjuer, observationer och fokusgrupper för att få djupgående information för 

studiens genomförande. Vi utförde en fallstudie på Santa Maria som är ett företag som 

tillämpar K3 och som under 2014 ska införa komponentavskrivningar i sin redovisning.  

För att studera hur meningsskapande kan användas vid implementeringen har vi utgått ifrån 

Weicks sjustegsmodell för att beskriva en process som blir meningsfull för företagen. 

Beroende på företagets utgångspunkter kan olika delar vara mer eller mindre relevanta. I 

studien var fyra delar särskilt framträdande för Santa Maria. Studiens resultat visar att 

individens erfarenheter och kunskaper är förutsättningar för en meningsfull process. Det är 

också viktigt att individen får utrymme att visa sina kunskaper och bidra till organisationens 

utveckling. Processen utgår ifrån individens perspektiv för att sedan riktas mot 

organisationen. Studiens resultat lyfter främst fram delarna identitet, hur tidigare erfarenheter 

kan användas i nya situationer och fokus på ledtrådar, att det är viktigt att individernas 

kunskaper kombineras för att nå ett bättre resultat. Uppfylls dessa delar finns det 

förutsättningar att processen blir meningsfull.   

Nyckelord: Förändring, Komponentavskrivningar, Meningsskapande, Kartläggning, Identitet, 

Fokus på ledtrådar, Rimlighet snarare än noggrannhet, Antagande om miljön.  



Summary  

Swedish unlisted companies face new accounting rules as the laws evolve. One example is the 

K-project which has been published by Bokföringsnämnden who decide the rules in Sweden 

to facilitate companies in their accounting. The tangible assets should be accounted for 

according to the instructions in K3 which this study focus on. 

Instead of reported an asset as a whole it will be allocated in components because of the new 

rules in K3. If the component has a significant value in relation to the total cost it will be 

divided into components in order to show the asset´s consumptions capacity more clearly. 

How companies are going to divide an asset in components is not regulated in K3 because it’s 

a principles-based regulatory framework. This means that the companies need to make their 

own judgment and interpretation when they identify theirs components. The implementation 

of component deprecation can therefore be a considerable and problematic process.   

Companies have different conditions and the implementation will vary between companies 

because of their own assessments. When we study how the implementation can be meaningful 

we use the theory sense making. Sense making can be used to understand and get knowledge 

about a situation, according to previous studies on the subject.    

The aim of the study is to describe a meaningful process when companies implements 

component deprecation in their accounting. The study was made with a qualitative method in 

order to get much information for the execution, we did interviews and observations. We have 

study Santa Maria who is preparing the implementation of component deprecation during 

2014 by following the rules in K3.   

We have used Weick´s model with seven properties to show how sense making can be used 

when we describe a meaningful implementation process. The different part can be more or 

less relevant depending on the companies promises. In this study with Santa Maria there are 

four properties that are emphasized. The result shows that individual´s experience and 

knowledge are important elements for a meaningful process. Individuals should also use their 

knowledge and get the opportunity to be involved in the organization´s work. The process 

started from an individual perspective and during the process the focus shifted to the 

organization. The result of this study focus on the parts identity and plausibility over accuracy 

which shows how earlier knowledge are useful in a new situation and a combination of the 

experience is important for a better result. A condition to make the process meaningful is to 

make a combination of these two elements.    

 

 

 

Keywords: Change, Component deprecation, Sense making, Survey, Identity, Extract cues, 

Plausibility over accuracy, Enact the environment. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet får läsaren en inblick i uppsatsen. Först redogörs för bakgrunden till 

problemet följt av en problemdiskussion som leder oss till vår slutliga problemfråga. 

Avslutningsvis redogörs för syftet med denna uppsats.   

1.1 Problembakgrund 

Det finns i stort sett anläggningstillgångar i alla företag och de är oftast betydande för 

företagens möjligheter att skapa och generera vinst (Marton, 2013). En anläggningstillgång 

definieras av att den stadigvarande brukas i verksamheten i minst ett år (Drefeldt & Törning, 

2013). En förutsättning för att en tillgång ska tas upp i redovisningen är att företaget kan ta 

del av de ekonomiska fördelar som tillgången genererar samt att anskaffningsvärdet kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt (Marton, Lumsden, Lundqvist & Pettersson, 2013). Vid 

användning av en materiell anläggningstillgång antas den minska i värde och för att avspegla 

förbrukningen av tillgången gör företagen årligen avskrivningar (Drefeldt & Törning, 2013). 

Avskrivningarna ska fördelas över tillgångens nyttjandeperiod vilket motsvarar den tid som 

företaget har till syfte att använda tillgången i verksamheten (Marton et. al., 2013).  

Bokföringslagen (BFL) och Årsredovisningslagen (ÅRL) är så kallade ramlagar och anger 

därför endast grundläggande principer för hur företagen ska upprätta och slutföra sitt 

redovisningsarbete (BFN, 2002). En utgångspunkt för alla företags redovisning är god 

redovisningssed som innebär ett ansvar att följa de lagar och redovisningsprinciper som 

reglerar hur redovisningen ska utformas (FAR samlingsvolym, 2013b). Den information som 

lämnas ska ge en rättvisande bild av företagets verksamhet. Rättvisande bild innebär att 

årsredovisningen stämmer överens med och har upprättats efter godkända 

redovisningsprinciper (Edenhammar, Norberg & Thorell, 2013). Utöver den svenska 

lagstiftningen kompletteras redovisningen med regler från bokföringsnämnden för onoterade 

företag (BFN, 2002). Efter det att Europeiska Unionen (EU) antog International Accounting 

Standards Boards (IASB) redovisningsregler har det blivit obligatoriskt för alla noterade 

företag inom EU att följa International Financial Reporting Standards (IFRS) som är en 

standard utgiven av IASB (Marton et. al., 2013).   

En pågående process är utvecklingen inom redovisningen och dess reglering nationellt, vilket 

har medfört skillnader i utförandet av redovisningen mellan länderna. För att minska dessa 

skillnader och skapa harmonisering gavs IFRS ut som en ny standard för noterade bolag vilket 

är ett principbaserat regelverk som grundats på bestämmelserna i tidigare International 

Accounting Standards (IAS). Principbaserat innebär att företagen tar utgångspunkt ifrån 

redovisningens principer och företagen ges utrymme att göra enskilda bedömningar och 

tolkningar eftersom det inte finns någon vägledning för tillämpningen. IASB har även tagit 

fram ett förenklat regelverk för onoterade bolag med inspiration från IFRS som benämns 

International Financial Reporting Standards for Small And Medium Sized Entities (IFRS for 

SMEs) (Marton et. al., 2013). Bokföringsnämnden har sedan 2004 arbetat med att ta fram 

allmänna rekommendationer för att förenkla reglerna för svenska onoterade företag. Varje K-

regelverk innehåller definitioner, värderingsregler och klassificeringsbestämmelser som är 
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angelägna för att kunna färdigställa den löpande redovisningen (Marton et. al., 2013). Syftet 

med K-regelverken är att förenkla de nuvarande reglerna och underlätta för företagen att 

upprätta sin årsredovisning. Målet är att reglerna ska vara enkla, tydliga och heltäckande 

(BFN, 2013). K3 har sina utgångspunkter ifrån IFRS for SMEs (BFN, 2013) och är ett 

principbaserat regelverk vilket ger företagen möjligheter att tolka reglerna när de ska 

tillämpas i redovisningen (Marton et. al., 2013). Ett exempel är att 

värderingsförutsättningarna för materiella anläggningstillgångar har ändrats och vägledning 

för detta är begränsat vilket innebär att företagen enskilt ska göra bedömningar hur en tillgång 

ska värderas. Det handlar inte enbart om att göra bedömningar, utan det är en ändring som 

företagen behöver genomföra och anpassa sig till.  

Bokföringsnämnden har ställt upp ett krav på att det i varje företag ska finnas ett 

anläggningsregister med sammanställda uppgifter och information om företagets materiella 

anläggningstillgångar (FAR samlingsvolym, 2013a). Tillgångar ska specificeras i den 

utsträckning som behövs för att ge kontroll och överblick över tillgångarna (Drefeldt & 

Törning, 2013). Enligt ÅRL ska en tillgång värderas som en helhet vid inköpstillfället och ska 

årligen skrivas av över en bestämd nyttjandeperiod. Införandet av komponentavskrivningar i 

K3 medför en ändring i hur företagen ska värdera sina tillgångar. Från att ha värderat en 

tillgång som en helhet ska företagen istället dela upp tillgången i komponenter som tilldelas 

en egen nyttjandeperiod. Tillgångar kan bestå av olika delar och företagen bör beakta att 

värdet kan minska olika snabbt vid användningen av tillgången (Edenhammar et. al., 2013). I 

K3 finns kravet att fördela en tillgångs anskaffningsvärde på komponenter för att tydligare 

spegla komponentens förbrukningskapacitet, reglerna återfinns i BFNAR 2012:1(FAR 

samlingsvolym, 2013b). Har en komponent väsentlig skillnad i förbrukningen av den totala 

tillgången och betydande värde ska den redovisas enskilt. Begreppen ”väsentlig” och 

”betydande” har inte definierats och ska istället prövas enskilt av varje företag eftersom K3 är 

ett principbaserat regelverk.  

Införandet av K-regelverken är en ändring inom redovisningsområdet som påverkar 

företagens redovisning och bokslut (FAR akademi, 2013). De företag som följer K3 kommer 

fr.o.m. januari 2014 behöva införa komponentavskrivningar på sina materiella 

anläggningstillgångar vilket skapar nya villkor för företagen (Sjölander, 2013).  

 

1.2 Problemdiskussion  

Det har skett en ändring i nuvarande lagstiftning, i och med införandet av 

komponentavskrivningar kan det finnas bristande kunskap angående de nya 

utgångspunkterna. Förändring definieras som skillnaden mellan gamla och nya inställningar 

till en situation (Weber & Manning, 2001). Weber och Manning (2001) ger exempel på 

utveckling av lagar och hur dessa förändringar kan bidra till oro i omgivningen och hos 

organisationens medlemmar. Det finns otillräckliga definitioner angående väsentligt och 

betydande värde i K3 och därför uppstår oklarheter i hur regelverket ska tillämpas. Oklarheter 

beskrivs som en brist på tydlighet där det är svårt att specificera varför något utförs (March, 

1994). Gearin och Khandelwal (1995) diskuterar att begrepp och principer kräver antaganden 
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i redovisningen. De påstår därför att om det finns brister i tydligheten kan det innebära att det 

finns flera sätt att redovisa på.  

Den information som hanteras och tolkas av företaget kan i sin tur få olika betydelser 

beroende på hur den används.  Ericson (1998) diskuterar att organisationen kan utgå från 

tidigare upplevelser och erfarenheter för att skapa mening i företaget. Det är en process där 

erfarenheterna används för att förstå och agera på ett meningsfullt sätt i en ny situation 

(Bredmar, 2002). Personalens tidigare erfarenheter är därför av betydelse för 

implementeringen av komponentavskrivningar. Mills, Thurlow och Mills (2010) anser att 

fokus ska ligga på hur individer inom en organisation tillsammans kan skapa mening åt en 

inträffad händelse genom att förstå sin omgivning och utgå från sina egna erfarenheter. Det är 

även viktigt att alla individer förstår organisationens rutiner och regler, varför de finns och 

ska följas. Gearin och Khandelwal (1995)  diskuterar huruvida obligatoriska regler och hur 

rättvisande bild har en stor betydelse vid upprättandet av de finansiella rapporterna, att 

informationen blir meningsfull och relevant. För att hantera den osäkerhet som kan uppstå i 

och med ändringar kan meningsskapande bli aktuellt i processen för att få ökad förståelse 

(Bredmar, 2002).   

Enligt Weick, Sutcliffe och Obstfeld (2005) kan meningskapande användas som en drivkraft 

mellan ord och handling, där händelser och erfarenheter från det förflutna är till användning i 

en pågående process. Meningsskapande definieras som en insats för att förstå och förutse 

kopplingar för att agera därefter (Weick, 1995). När meningsskapande används i en 

organisation måste först viktiga frågor klargöras: Vad innebär en händelse och vad kommer 

det ha för påverkan på organisationen.  

Införandet av K3 ska innebära en förenkling i redovisningen men dess tillkomst innebär också 

en ändring för företagen. K3 är ett principbaserat regelverk och vägledningen för användandet 

är begränsad och företagen får därmed utrymme att göra enskilda bedömningar och 

tolkningar. Van Der Steen (2011) har uppmärksammat att otydliga och bristande definitioner 

av begrepp skapar förvirring i arbetet med att förändra redovisningen. Det leder till en mängd 

olika tolkningar och som riskerar att skilja sig från varandra och skapa olika syn på hur 

redovisningen ska utformas. Weick, Sutcliffe och Obstfeld (2005) beskriver att 

meningsskapande handlar om samspelet mellan handling och tolkning och att detta kan 

påverka valet av redovisning. Implementeringen av komponentavskrivningar är individuellt 

för varje företag och tillvägagångssättet för ett företags redovisning ska övervägas med för- 

och nackdelar för att hitta en optimal nivå för redovisningen (Fields, Lys & Vincent, 2001). 

Ericson (1998) diskuterar att förståelse för meningsskapande är beroende av vilka 

utgångspunkter företaget har. Införandet av komponentavskrivningar kan därför se olika ut för 

alla företag beroende på innehav av materiella anläggningstillgångar. Företag ska sträva mot 

att göra en indelning av komponenter som är rimlig utifrån deras förutsättningar. 

Redovisningen ska ange den information som är meningsfull och fyller en funktion för det 

enskilda företaget.   

I och med ändringen ska en tillgång delas upp i komponenter istället för att redovisas som en 

helhet. Meningsskapande handlar om enighet, hur händelser hänger samman (Weick, 2001). 
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För att meningsskapande ska vara rimligt ska helheten undersökas och fokus ska vara på de 

delar som är av betydelse (Mills, Thurlow & Mills, 2010). Trots att ändringen i redovisningen 

är viktig krävs det också att värdet av ändringen är större än kostnaden (Smith, 2005). Det 

handlar således om kostnad kontra nytta, att indelningen av komponenter inte behöver vara 

exakt utan ska vara rimlig utifrån företagets förutsättningar. K3 är en allmän rekommendation 

som ger begränsad vägledning i redovisningen och beskriver inget exakt tillvägagångssätt.       

Eftersom K3 inte ger någon vidare vägledning kan implementeringen av 

komponentavskrivningar bli en omfattande och problematisk process, då människor innehar 

olika mycket information och erfarenhet som har betydelse för organisationen. Kuntz och 

Gomes (2012) menar att ändringar kan resultera i olika tolkningar av den information som 

samlats in . Meningsskapande syftar till att företagen i sin tolkning av regelverket ska förstå 

vilka principer de använder och varför och kan således styra ändringens tillvägagångssätt. 

Weick (1995) diskuterar att när det handlar om att leta efter en kontext, där detaljer ska 

sammanföras och skapa mening är meningsskapande av betydelse. Meningsskapande syftar 

till att skapa och identifiera händelser för att stabilisera omgivningen och göra den mer 

förutsägbar. Meningsskapande behandlar alltså frågan hur förändringar i miljön kan behållas 

på ett sätt för att förändringen inte ska bli meningslös. Vi ställer oss därför frågan:   

 

1.3 Problemformulering 

Hur kan implementeringen av komponentavskrivningar ske meningsfullt i ett företag?  

1.4 Syfte 

Vi vill analysera och få förståelse för företagets implementering av komponentavskrivningar 

och studera hur företaget kommer hantera detta i sin redovisning eftersom K3 endast ger 

begränsad vägledning i denna arbetsprocess. Syftet med studien är att försöka beskriva en 

tänkbar arbetsprocess som skapar mening vid implementeringen av komponentavskrivningar i 

ett företag.  
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt för att kunna besvara studiens 

problemformulering och uppnå dess syfte. Vi beskriver val av strategi och hur vi har 

genomfört vår datainsamling för att studera hur processen kan bli meningsskapande. Slutligen 

tar vi ställning till den kritik som riktas mot den valda metoden och argumenterar för att skapa 

trovärdighet och överförbarhet för studien.   

2.1 Metodval 

Företagen måste själva göra bedömningar och tolkningar av reglerna i K3 angående 

komponentavskrivningar. Ett synsätt är hermeneutik där tolkning och förståelse är 

betydelsefulla delar enligt Bryman och Bell (2011). Vidare beskriver Bryman och Bell (2011) 

att tanken med hermeneutiken är att forskaren ska hitta mening i den text som de tar del av. 

Genom det här synsättet får vi en djupare förståelse för hur företaget enskilt tillämpar reglerna 

i K3. Fokus är på att den händelse som sker ska skapa mening för företaget, det handlar om att 

tolka och förstå det som är betydelsefullt för händelsen snarare än att visa upp en mätbar 

faktabild. Det handlar inte enbart om själva införandet av komponentavskrivningar utan 

företaget ska förstå innebörden med implementeringen och hur det ska vara till nytta för dem. 

Denna uppfattning kan enligt Svensson och Starrin (1996) kopplas samman med 

hermeneutikens synsätt.   

Forskningsstrategierna kvantitativ och kvalitativ strategi belyser syftet med den 

genomförande forskningen. Den kvantitativa forskningsstrategin har utgångspunkt från en 

deduktiv ansats som beskriver relationen mellan teori och praktik och styrs av vetenskapliga 

riktlinjer (Bryman & Bell, 2011). Vetenskapliga riklinjer innebär att forskaren tar 

utgångspunkt från tidigare betraktade kunskaper (Andersen, 1990). Den kvalitativa strategin 

avstår från vetenskapliga riktlinjer och betonar istället den enskildas uppfattning (Bryman & 

Bell, 2011). Den studerar också relationen för den enskildes situation mer ingående 

(Dahmström, 2011). Vid införandet av komponentavskrivningar behöver företagen göra sina 

egna tolkningar och bedömningar och den kvalitativa strategin är aktuell eftersom den belyser 

hur individen tolkar och uppfattar situationen (Bryman & Bell, 2011). För att kunna studera 

hur arbetsprocessen vid implementeringen av komponentavskrivningar sker på ett 

meningsfullt sätt för företaget får vi genom en kvalitativ studie tillgång till djupgående 

information. Den valda strategin är därför mer lämplig jämfört med den kvantitativa strategin 

som istället fokuserar på att samla in generell information på ett större antal respondenter.   

K3s införande av komponentavskrivningar innebär att företagen ska hantera ny information 

och enligt Jacobsen (2002) är den kvalitativa strategin mer lämplig i ett sådant sammanhang. 

Med en induktiv ansats har resultatet av forskningen i enlighet med Bryman och Bell (2011) 

lett till nya uppfattningar som skapar mening för företaget. Under processen finns det inga 

begränsningar eller förväntningar på den information som samlas in (Jacobsen, 2002). Vi har 

under studien samlat in information för att sedan analysera den och dra slutsatser med hjälp 

av teorin meningsskapande. Företaget anpassar enskilt K3s regler angående 

komponentavskrivningar och vi var därför inte ute efter att generalisera resultatet eftersom det 
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inte är standardiserat för alla företag som den deduktiva ansatsen förespråkar (Jacobsen, 

2002).  

Införandet av komponentavskrivningar är en ändring för företaget och Bell (2006) menar att 

utförandet av en fallstudie skapas av en händelse. Vi har utfört en djupgående studie genom 

att studera hur implementeringen av komponentavskrivningar sker på ett sätt som är 

meningsfullt för företaget och därför har vi valt att göra en fallstudie. Enligt Bell (2006) ger 

en fallstudie möjlighet att genomföra detta på ett detaljerat sätt. En fallstudie innebär att 

studien riktas till ett specifikt fall (Bryman & Bell, 2011), i vårt fall kryddföretaget Santa 

Maria som innehar stora dyra materiella anläggningstillgångar. Vi valde Santa Maria för att 

de har ett behov av att implementera komponentavskrivningar i sin redovisning och de 

försäkrade oss om att vi skulle få möjlighet till den information som vi behövde för att utföra 

studien.   

 

2.2 Datainsamling 

Då införandet av komponentavskrivningar blev obligatoriskt först 2014 och ska tillämpas på 

det upprättade bokslutet 2015 finns det begränsade möjligheter att utgå från sekundärdata, 

dvs. data som finns tillgängligt sedan tidigare (Dahmström, 2011). Vi har därför utgått från 

primärdata eftersom ny data har samlats in. Vi har genomfört observationer och intervjuer 

som enligt Bryman och Bell (2011) är lämpliga metoder när en utförlig granskning genomförs 

och är en vanlig kombination vid användandet av en kvalitativ strategi.  

Vårt syfte är att samla in information som ska vara till mening för företagen. Genom att 

genomföra kvalitativa intervjuer fokuserar vi i enlighet med Bryman och Bell (2011) på 

respondentens perspektiv framför forskarens vilket är fokus i en kvantitativ undersökning. En 

kvalitativ intervju har därför gett oss mer meningsfull information eftersom respondenternas 

syn har lyfts fram. Vi har genom intervjuerna tagit del av respondenternas uppfattningar och 

fångat deras olika perspektiv. Vi har under intervjuerna antecknat och samtliga respondenter 

gav även sitt godkännande att intervjuerna spelades in. Med hjälp av detta har vi enligt 

Svensson och Starrin (1996) både lyssnat och läst informationen igen för att senare kunna 

förstå den gjorda intervjun. Efter intervjuerna lyssnade vi på inspelningarna och 

sammanställde respondenternas svar skriftligt för att kunna återge och säkerställa 

respondenternas svar. Denna erfarenhet gav oss möjlighet att få ut mer av intervjuerna.   

För att få ut så mycket information som möjligt har intervjuernas utformning ändrats 

beroende på intervjusituationen. För att hitta mening har det därför funnits möjlighet att 

anpassa frågorna utefter respondentens svar (Starrin & Svensson, 1994).  Vi har därför valt att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer. Det innebär att vi har utgått ifrån förutbestämda 

frågor (bilaga 2) med möjlighet till uppföljningsfrågor där den enskilde personens egna 

uppfattningar om vad som är betydelsefullt har lyfts fram. Vid en kvalitativ intervju kan 

svaren vara utförliga i jämförelse med en kvantitativ där svaren ska vara kortfattade (Bryman 

& Bell, 2011). Denna metod har varit lämplig eftersom vi har studerat företagets enskilda 

uppfattning om komponentavskrivningar. Genom intervjuerna har vi fått reda på 
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respondenternas erfarenheter som är en förutsättning för att skapa mening i arbetsprocessen. 

Intervjuer är enligt Dahmström (2011) en effektiv metod för att tillhandahålla väl utförlig 

information som håller hög kvalitet. Det fanns möjlighet att ställa frågor som hade varit svåra 

att formulera i en enkät, vilket ger tillgång till mer information (Dahmström, 2011). Åsikterna 

har skiljt sig mellan respondenterna och vi har därför genomfört en fokusgrupp. Vi har 

studerat ekonomichefen, fabrikschefen, ekonomiansvariga och materialflödeschefen i en 

fokusgrupp för att se hur respondenternas uppfattningar påverkar varandra och för att kunna 

se ett samband mellan individerna i enlighet med Bryman och Bell (2011). Genom det såg vi 

en helhet om hur deras uppfattningar kan komplettera varandra vid implementeringen av 

komponentavskrivningar.  

Eftersom vi har försökt beskriva en tänkbar arbetsprocess som skapar mening vid 

implementering av komponentavskrivningar har vi utfört en kombination av strukturerade och 

deltagande observationer. Det innebär att forskaren under en period studerar och aktivt 

granskar företagets arbete (Bryman & Bell, 2011). Våra observationer genomfördes genom att 

vi deltog på möten, gjorde besök i fabriken och studerade hur redovisningsarbetet har 

genomförts. Vi har sammanlagt genomfört fem observationer. Det har givit oss djupgående 

information som har varit till hjälp för att skapa en meningsfull arbetsprocess. Genom vår 

medverkan har vi enligt Bryman och Bell (2011) möjligt att visa överrensstämmelser mellan 

intervjuer och observationer vilket ses som en styrka i undersökningen.    

Kombinationen med intervjuer och observationer kompletterades med undersökningar av 

Santa Marias nuvarande tillvägagångssätt vid bokföring av tillgångar. Genom att genomföra 

intervjuer, observationer och en fokusgrupp har vi fått en samlad syn på hur 

implementeringen av komponentavskrivningar sker på ett meningsfullt sätt för företaget. 

Eftersom vi har använt oss av både intervjuer och observationer har vi använt metoden 

triangulering. Triangulering innebär att kombinera flera metoder vid insamling av data till en 

empirisk undersökning. Metoden är ett verktyg som är till användning i en kvalitativ 

undersökning för att säkerställa metodernas tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2011).    

 

2.3 Val av respondenter 

Vi har genomfört en fallstudie för att beskriva en arbetsprocess. Enligt Bryman och Bell 

(2011) har en instrumentell fallstudie fokus på ett fall för att skapa en generell förståelse. 

Fallstudien har skett på kryddföretaget Santa Maria som kan anses vara ett typiskt företag och 

passande för studien (Bryman & Bell, 2011). De innehar stora materiella 

anläggningstillgångar och behöver göra en stor satsning vid införandet av 

komponentavskrivningar och är därför ett typiskt företag och lämplig för vår studie. Den 

framtagna arbetsprocessen är till användning för att senare kunna göra jämförelser med andra 

företag.  

Vi har utfört ett fåtal men återkommande intervjuer och observationer med samma 

respondenter eftersom det handlar om att respondenten ska ha relevans och förståelse om 

ämnet (Bryman & Bell, 2011). Intervjuerna och observationerna har skett vid upprepade 
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tillfällen för att fånga arbetsprocessen. Intervjuerna riktade sig till berörd personal på 

ekonomiavdelningen och chefer i fabriken på Santa Maria samt en revisor på KPMG för att få 

en oberoende åsikt om hur implementeringen ska genomföras. Samtliga respondenter fick 

möjlighet att vara anonyma men endast revisorn valde detta alternativ. Vi har totalt genomfört 

sju intervjuer, några med samma respondenter. Det är tillräckligt eftersom informationen kan 

anses vara komplett och det är möjligt att se ett samband utifrån dessa intervjuer (Bryman & 

Bell (2011). Respondenterna innehar olika erfarenheter angående de berörda områdena. 

Cheferna i fabriken har erfarenhet om maskinernas teknik och hållbarhet, medan 

ekonomipersonalen har erfarenheter om budgetering, värdering och kostnad kontra nytta. 

Deras erfarenheter har sedan sammankopplats för att gemensamt skapa en meningsfull 

arbetsprocess vid implementeringen av komponentavskrivningar. Revisorn har lång 

branscherfarenhet och har flera kunder som under 2014 ska implementera 

komponentavskrivningar i sin redovisning. Målet med urvalet är att försöka få förståelse för 

det som studeras (Svensson & Starrin, 1996). Vi valde ett mindre urval respondenter för att 

kvaliteten på den information som samlas in är viktigare framför antalet valda respondenter 

(Bryman & Bell, 2011). Vi har gått på djupet med de få valda intervjuerna för att få 

tillräckligt med information (Bryman & Bell, 2011). Några av respondenterna deltog även i 

vår fokusgruppsintervju och genom det har vi sett hur de olika åsikterna står sig i en grupp, 

vilka åsikter som tydligast lyfts fram och vilken kombination av kunskap som har skapats.   

         

2.4 Metodkritik 

Intervjuer är en metod som är tidskrävande och ett fåtal intervjuer kan endast göras vilket kan 

ge snedrivna resultat (Bell, 2006) och det finns risk som författare att ställa ledande frågor för 

att få ett eftersträvat svar (Dahmström, 2011). För att säkerställa att vår information är 

trovärdig har vi inte ställt ledande frågor för att styra respondenternas svar då den kvalitativa 

intervjun fokuserar på personens intresse (Bryman & Bell, 2011). I en intervju finns det risk 

att information förbises men kan sedan genom en observation tillhandahållas och förtydligas 

(Bryman & Bell, 2011). Genom en intervju framställer respondenten sin uppfattning av en 

händelse och i kombination med en observation dokumenteras utförandet vilket kan skapa en 

meningsfull arbetsprocess. Den information som grundas på intervjuerna kan försäkras genom 

återkommande besök för att uppdatera informationen och förstå eventuella otydligheter 

(Dahmström, 2011). Vi är medvetna om att respondenterna har haft olika synvinklar, men 

genom deras samarbete och med hjälp av observationer (triangulering) har det skapats mening 

för företaget. Vi har varit förberedda och haft en väl utförd planering inför våra besök för att 

observationerna och intervjuerna ska bli så givande som möjligt. 

Vid användandet av en kvalitativ strategi är det oftast ett mindre urval av respondenter som är 

i fokus och som studeras mer detaljerat än vad som görs i en kvantitativ strategi. Vi har därför 

beskrivit den information som vår studie har givit på ett utförligt sätt för att skapa möjlighet 

att applicera informationen i andra sammanhang. Genom att göra utförliga redogörelser om 

processen och resultatet kan vi enligt Bryman och Bell (2011) uppfylla överförbarhet. Som i 



9 

 

sin tur kan användas som ett verktyg i andra företag då komponentavskrivningar är ett aktuellt 

område. 

Den kvalitativa forskningen har fått kritik för att den ses som vinklad eftersom författaren har 

en tendens att se det ur eget perspektiv och ha en för nära relation till de berörda personerna. 

För att vår studie ska vara tillförlitlig har vi valt att undvika att komma med råd och förslag 

under intervjuerna och observationerna. Vi har med vår medverkan och närvaro utan att 

påverka utfallet gett en tydlig beskrivning av forskningsprocessen enligt Bryman och Bell 

(2011). Genom våra återkommande intervjuer och observationer med samma respondenter 

skapas tillförlitlighet i enlighet Svensson och Starrin (1996). Vi har även presenterat och 

beskrivit studien på ett noggrant sätt. Svensson och Starrin (1996) anser att det är fördelaktigt 

att beskriva den information som har samlats in och det tolkningsarbete som har genomförts. 

Då K3 inte ger någon vidare vägledning i arbetsprocessen krävs det att företagen tolkar 

reglerna på enskilt sätt som är anpassat för dem. Vi har utifrån intervjuerna och 

observationerna beskrivit hur de tolkar reglerna för att implementera komponentavskrivningar 

i sin redovisning. Tillförlitlighet innebär att forskare i en utförd studie framställer den 

verklighet som har studerats och beskriver resultatet utan att förvränga det studerande 

området (Bryman & Bell, 2011). Genom våra tillvägagångssätt med intervjuer och 

observationer bekräftas den insamlade informationen för att stärka studiens tillförlitlighet 

(Svensson & Starrin, 1996). Det har gett tillgång till mer detaljerad information som har varit 

till användning i vår studie. Vi har förståelse för den kritik som riktas mot vårt metodval men 

anser ändå att våra val är det mest lämpade för vår studie för att kunna uppfylla vårt syfte.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel sker inledningsvis en beskrivning av rättvisande bild. Sedan beskriver vi den 

valda teorin meningsskapande, vad som är signifikativt med teorin och hur vi kan använda oss 

av den för att studera implementeringen av komponentavskrivningar och för att svara på vår 

frågeställning och uppnå studiens syfte.   

3.1 Rättvisande bild  

Enligt Gearin och Khandelwal (1995) är avsikten med redovisningsstandarder att skapa mer 

informerade och effektivare marknader och att förbättra trovärdigheten för företagen. De 

finansiella rapporterna ska vara relevanta, tillförlitliga, aktuella och innehålla den information 

som gör det möjligt för användarna att fatta beslut. Då det ska vara möjligt att göra 

jämförelser över tid och mellan företag.  

Vidare diskuterar Gearin och Khandelwal (1995) att förändringarna kan innebära att 

standarderna inte är uppdaterade och att viss information förbises. Komponentavskrivningar 

är en ny redovisningsstandard som svenska företag som följer K3 ska tillämpa. Det finns 

begränsad vägledning för hur denna implementering ska genomföras vilket medför egna 

tolkningar och analyser. Studien visar att redovisningsstandarder är relevanta i kombination 

med den information som anses nödvändig för en rättvisande bild. Det beskrivs att endast 

följa standaren inte behöver ge en rättvisande bild utan att det även krävs egna tankar och 

tolkningar. Som exempel att en busschaufför kan följa normerna om säker körning genom att 

följa lagar och regler men att en rättvisande bild inte helt kan eliminera en olyckssituation. 

Gearin och Khandelwal (1995) anser att normer och rättvisande bild är av stor betydelse för 

att skapa meningsfull och relevant finansiell information. De beskriver att standarderna endast 

visar på ett mindre krav av information och att företagen själva ska ge mer information utöver 

det minimikrav som anges. De diskuterar att begrepp och principer kräver antaganden i 

redovisningen. Gearin och Khandelwal (1995) påstår därför att om det finns brister och 

oklarheter kan det innebära att det finns flera sätt att redovisa på. Inte nog med att det 

utvecklas nya redovisningskrav hela tiden. De diskuterar huruvida obligatoriska regler och 

hur rättvisande bild har en stor betydelse vid upprättandet av de finansiella rapporterna, att 

informationen blir meningsfull och relevant. Vid implementeringen av 

komponentavskrivningar ska företagen ta del av K3 men samtidigt undersöka vad som anses 

med väsentligt och betydande värde . Företaget ska avgöra vilka tillgångar som är relevanta 

att dela upp i komponenter för att det ska visa en rättvisande bild och skapa mening för 

företaget.   

3.2 Förändringsprocessen 

Turbulens beskrivs som en blandning av obalans och tillfälligheter, förekomsten av en 

förändring och att miljön uppfattas som osäker. Smith (1988) diskuterar att ett problem ofta är 

skillnaden mellan hur något är och hur något kommer till att vara. Att observera en nyhet som 

ett problem är en följd av att en fråga behöver besvaras.  
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Weick (1995) diskuterar begreppen oklarheter och osäkerheter som kopplas till 

organisationer. Människor anses förvirrade när det gäller olika tolkningar (oklarheter) och att 

det gör vissa saker för att de är okunniga (osäkerhet). Osäkerhet beskriver att människor har 

en bristande förståelse av effekterna som en förändring i omgivningen har mot 

organisationerna. March (1994) beskriver oklarheter som en brist på tydlighet, där avsikten 

inte kan specificeras helt klart. Problemet är inte förståelsen om omgivningen eller att mer 

information kan lösa problemet. Utan det handlar om att informationen kanske inte löser 

missuppfattningarna.  I och med att det finns bristande definitioner angående väsenligt och 

betydande värde i K3 uppstår oklarheter i regelverket. Det innebär att de företag som ska 

införa komponentavskrivningar i sin redovisning känner sig osäkra. Weick (1995) beskriver 

12 olika karaktärer av oklarheter när en ändring sker. Bland annat att informationen är 

problematisk, att mängden information är otillräcklig och tillförlitligheten är svag. Ifall 

definitionen av problemet är osäker blir även den information som ska samlas in och 

kategoriseras ett problem. Informationen kan antigen bli överväldigande eller otillräcklig och 

blir därmed tvivelaktig. Med tanke på att det finns bristande beskrivningar om hur införandet 

av komponentavskrivningar ska ske enligt K3 kan implementeringen bli problematiskt för 

företagen. Ändringar i och med komponentavskrivningar kan ses som förvirrande och för att 

förstå vad som händer är meningsskapande till hjälp för att se vad som sker (Weick, 1995).  

 

3.3 Meningsskapande 

Det är en central fråga hur redovisningen ändras och hur det ska ske på ett meningsfullt sätt 

för varje företag är ett ständigt pågående arbete. Tidigare behövde företagen använda sig av 

andra principer vid värdering av tillgångar, men i och med att företagen måste tillämpa nya 

regler har förutsättningarna ändrats. Ändringen kan ses som komplext eftersom det kan 

påverka företagen på olika sätt och det är svårt att förutse vad som kommer att hända i 

förändringsförloppet. Med hjälp av teorin meningsskapande kan vi förstå och underlätta 

implementeringen av komponentavskrivningar.  

Meningsskapande betyder ”skapande av mening” och studerar fenomenet varför, med vad, 

hur och med vilken effekt något sker som är centrala frågor inom teorin (Weick 1995). Kuntz 

och Gomes (2012) anser att meningsskapande i en organisation är en process där företag 

samlar in och omvandlar information inom företaget vilket ger möjlighet att skapa förståelse 

när det sker en ändring. De beskriver meningsskapande som en process som försöker minska 

skillnaderna mellan kunskap och de nya händelser som företagen ställs inför när information 

ska samlas in. För att finna mening måste det finnas en fråga som har behov av att besvaras, 

detta för att meningskapande ska vara användbart. Weick (1995) har studerat sammanhanget 

mellan problemlösning och uppfattning och refererar till meningsskapande för att förstå de 

händelser som har inträffat. För att hantera den osäkerhet som uppstår i och med en händelse 

kan därför meningsskapande bli aktuellt (Bredmar, 2002) för att få ökad förståelse för 

införandet av komponentavskrivningar.  

Meningskapande ska fokusera på det som är oklart vilket leder till sökandet efter mening för 

att hantera tvetydigheten. Analyser av meningskapande ska ge grund för att behandla 
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rimlighet snarare än noggrannhet för att vägleda till ett genomförande (Weick et. al., 2005). I 

processen kommer meningsskapande att ha betydelse för att möta komponentavskrivningar på 

ett sätt som är anpassat för företaget och för att få en förståelse kring deras val vid bedömning 

och uppdelning av komponenter.  

I tidigare studier har meningskapande använts som perspektiv vid en ändring i en organisation 

för att skapa bättre förståelse. Mills (2009) har genomfört tre studier om hur individer under 

en förändring använder sig av meningskapande. Förändringarna bemöttes med osäkerhet och 

tvivel och det är då som meningsskapande fyller sin funktion menar Weick (1995). Av denna 

studie kan vi se att meningsskapande är relevant när det gäller förhållanden som innebär 

ändringar. I och med K3s nya regler om komponentavskrivningar uppstår en del otydligheter 

angående dess implementering och meningsskapande kan underlätta denna process.   

Weick (1995) diskuterar att när det handlar om att leta efter en kontext, där detaljer ska 

sammanföras och skapa mening är meningsskapande av betydelse. Meningsskapande syftar 

till att skapa och identifiera händelser för att stabilisera omgivningen och göra den mer 

förutsägbar. Meningsskapande behandlar alltså frågan hur förändringar i miljön kan behållas 

på ett sätt för att förändringen inte ska bli meningslös. Weicks beskrivning om hur 

meningskapande kan vara till nytta för att se sammanhang i en förändring är därför av 

betydelse. Införandet av komponentavskrivningar kan ses som en komplex process där 

meningsskapande kan underlätta implementeringen. Weick (1995) beskriver 

meningsskapande med sju delar och med hjälp av dessa delar kan vi hitta ett tillvägagångssätt 

som är meningsskapande för företagen vid implementeringen av komponentavskrivningar.  

 

3.4 Weicks sju delar  

Förståelsen för meningskapande är beroende på vilka utgångspunkter organisationen har 

(Ericson, 1998). Utgångspunkten att tillämpa reglerna i K3 är individuellt för varje företag. 

Meningsskapande syftar till att företagen i sin tolkning av regelverket ska förstå sin 

redovisning, vilka principer de använder och varför och kan således styra ändringens 

tillvägagångssätt. Vi kommer med detta kunna studera hur företagen påverkas och hur de ska 

gå tillväga i sitt arbete med komponentavskrivningar. Företag har alltså olika utgångspunkter 

när förhållanden ändras inom organisationer. Men en gemensam nämnare är att 

meningsskapande kan användas för att minska oklarheter angående implementeringen av 

komponentavskrivningar.  

Weick (1995) beskiver meningsskapande med sju delar för att finna ett mönster för att skapa 

mening. Alla delar är mer eller mindre relevanta och berör vår frågeställning, men de delar 

som är av mest betydelse är identitetskapande, antaganden om miljön, fokus på ledtrådar och 

rimlighet snarare än noggrannhet. De tre övriga delarna som beskrivs är återskapande, 

sociala och pågående process, dessa delar anser vi är förknippade med de övriga delarna då de 

har liknande innebörd. Återskapande har likheter med identitet, delen social handlar om 

samarbete och har samband med fokus på ledtrådar. Pågående process beskriver den 

nuvarande situationen och leder till antagande om miljön. Med det här resonemanget är de tre 

delarna inte lika framträdande i vår undersökning.   



13 

 

Identitet 

Det handlar om att upprätthålla en egen uppfattning, att människor lär sig genom att befinna 

sig i en miljö och observera de eventuella konsekvenserna. Det lyfts fram att människor 

försöker forma och reagera på den omgivningen de möter genom att ta del av andras 

erfarenheter och att det sedan gör en insats för att påverka genomförandet. Det handlar om att 

lyfta fram sin egen identitet och valet kommer att påverka vad som inträffar (Weick, 1995). 

Införandet av komponentavskrivningar innebär en ändring i redovisningen som företagen 

behöver ta ställning till. Tidigare händelser i organisationen har skapat erfarenheter som kan 

underlätta för företaget vid implementeringen av komponentavskrivningar. Enligt Mills, 

Thurlow och Mills (2010)  är identitet något som ständigt förändras och påverkas beroende på 

vad som tidigare har genomförts i organisationen och vilka möten som har skett. 

Organisationer försöker hitta en identitet i det sociala sammanhanget för pågående händelser. 

De försöker finna lösningar och skapa en rimlig mening (Weick, 2001).  

 

Antaganden om miljön 

Organisationer gör en del antaganden i den miljö de möter. När nya lagar stiftas inom ett 

okänt område utformas riktlinjer som skapar nya förutsättningar till omgivningen som 

tidigare inte har existerat (Weick, 1995). Det leder till att en förståelse skapas för de händelser 

som sker i en organisation (Mills, Thurlow & Mills, 2010). Den nya föreskriften om 

komponentavskrivningar i K3 innebär att företagen måste följa nya riktlinjer och införa nya 

rutiner i sin redovisning. Vid granskande av miljön kan företagen få ökad förståelse vad det 

gäller implementeringen av komponentavskrivningar.    

 

Fokus på ledtrådar  

Människor i organisationer befinner sig i olika situationer och är bekanta med olika områden 

vilket betyder att de har skilda tolkningar när det sker ändringar. De ledtrådar som framhävs 

och används som referens är viktiga för meningsskapande eftersom de är avgörande för att 

skapa ett agerande (Weick, 1995).  Berörd personal på företagen har olika erfarenheter och 

kompetenser, vilket kan vara användbart vid implementeringen av komponentavskrivningar. 

Deras kunskaper kan kompletteras med varandra och tillsammans skapa mening för företaget. 

Weick (1995) beskriver det som en process där människor får tillgång till ledtrådar vilket 

hjälper dem att upptäcka vad som behöver förklaras och vad som behöver göras.  Företagen 

använder sig av ledtrådar för att fatta beslut utifrån den information som de tar del av.  

 

Rimlighet snarare än noggrannhet 

Meningsskapande handlar om enighet, hur händelser hänger samman (Weick, 2001). För att 

meningsskapande ska vara rimligt ska helheten undersökas och fokus ska vara på de delar 

som är av betydelse (Mills, Thurlow & Mills, 2010). Meningsskapande behöver inte betyda 

att något ska vara noggrant men det ska vara rimligt, att något är tillräckligt för den nuvarande 

situationen (Weick, 2001). Variationen i miljön påverkar organisationer olika och det anses 

därför inte finnas en korrekt uppfattning (Weick, 1995). Företagen har olika förutsättningar 

vid införandet av komponentavskrivningar och därför avgör företagen själva hur 

implementeringen kan ske på ett meningsfullt sätt. Det finns inget direktiv vad som anses vara 

rätt eller tillräckligt utan det ansvaret har företaget. Det kan ses som fördelaktigt eftersom 
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företagen enskilt kan se vad som är meningskapande för just deras organisation. Weick (1995) 

nämner att rimlighet snarare än noggrannhet handlar om att sträva efter de transaktionerna 

som skapar mening.  

 

Återskapande 

Mills, Thurlow och Mills (2010) anser att tidigare erfarenheter är en förutsättning för att ha 

förmåga att tolka aktuella händelser. De val som görs för att uppnå målen påverkar agerandet 

och den befintliga situation som företaget befinner sig i. Om uppmärksamhet riktas till 

tidigare erfarenheter förtydligas det som har hänt i det förflutna (Weick, 1995), vilket betyder 

att en igenkännande situation från vårt förflutna kan ge mening åt en nuvarande händelse 

(Mills, Thurlow & Mills, 2010). 

 

Social 

Meningsskapande får människor att analysera, förstå och förklara hur tankar, känslor och 

beteenden hos individer påverkas av andra (Weick, 1995). I en meningskapande process finns 

det alltså ett behov av samspel med andra (Mills, Thurlow & Mills, 2010). Beslut i 

organisationer fattas antingen i närvaro av andra eller med vetskap om att något måste 

genomföras (Weick, 1995).  

 

Pågående process  

Mills, Thurlow och Mills (2010) menar att meningsskapande är en process som alltid är 

aktuell. Företagen befinner sig ständigt i mitten av en händelse som de försöker reda ut genom 

att granska och göra antaganden. Världen är kontinuerlig och rörlig. Många företag är i mitten 

av ett projekt och i det ses många perspektiv. Det handlar om att rikta sin uppmärksamhet till 

något och inleda lämpliga åtgärder (Weick, 1995). 

 

3.5 Meningsskapande i olika situationer 

Enligt Weick, Sutcliffe och Obstfeld (2005) kan meningskapande användas som en drivkraft 

mellan ord och handling, där händelser och erfarenheter från det förflutna är till användning i 

en pågående process. När meningsskapande används i en organisation måste först viktiga 

frågor klargöras: Vad innebär en händelse och vad kommer det ha för påverkan på 

människorna inom organisationen. När en människa i vardagen befinner sig i en situation som 

de är ovana vid, ställer de sig frågan "vad ska jag göra nu?". Att sedan ta reda på svaret ger 

dem en kraft att gå från fråga till en verklig handling. Nyfikenheten hos människan ska 

utnyttjas och riktas mot organisationens mål och bestämmelser. Detta för att en individs 

förmåga att skapa mening ska bli användbar i en organisation. 

I studien av Weick, Sutcliffe och Obstfeld (2005) används Weicks 7-stegsmodell för att 

förklara hur en meningsskapande process kan ske. Granskningen sker på en sjuksköterskas 

arbete där hon tar hand om ett barn som är för tidigt fött och vars tillstånd försämras. I stadiet 

identitet rannsakar hon sin kompetens genom att tänka på hur många år hon arbetat, vad hon 

studerat och vad tidigare erfarenheter har gett henne. I delen antagande om miljön inser 

sjuksköterskan att något behöver åtgärdas i den situation hon befinner sig i. Hon försöker hitta 
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ett sätt att agera för att finna ett lämpligt svar. Arbetsprocessen utvecklas och det krävs att 

sjuksköterskan är uppmärksam på barnets förändrade tillstånd. I stadiet fokus på ledtrådar 

inser sjuksköterskan att hon inte ensam kan komma fram till vad som är bäst för barnets hälsa, 

hon tar istället hjälp av en läkare för att få råd och vägledning. Fokus på ledtrådar handlar om 

att olika personers tolkningar och erfarenheter tillsammans kan skapa ett agerande. Rimlighet 

snarare än noggrannhet, sjuksköterskan använder sig av uteslutningsmetoden och sållar bort 

de symptom som inte är relevanta för barnet. Hon fokuserar på att hitta botemedel för de 

symptom som finns för att ge barnet vad som behövs för att tillfriskna.  

Weicks, Sutcliffes och Obstfelds (2005) studie kan vara till användning i vår studie och vi kan 

göra jämförelser med de olika delarna. Den berörda personalen på företagen ska ta del av sina 

erfarenheter som de tillgodosett sig genom studier, tidigare arbeten och genom arbetskollegor. 

Tidigare erfarenheter inom redovisning och värdering av tillgångar kan vara till användning i 

den nuvarande situationen vid införandet av komponentavskrivningar. Företagen måste forma 

och reagera på den ändring som sker genom att lyfta fram en identitet. De tar del av 

erfarenheter för att sedan kunna göra en aktiv insats för implementeringen (identitet). I och 

med komponentavskrivningar skapas nya regler att förhålla sig till. Eftersom reglerna har 

ändrats är det aktuellt för företagen att uppmärksamma de förändringar som kan ske i 

redovisningen. Organisationen måste förstå varför ändringen sker för att genomförandet ska 

bli meningsfullt (antagande om miljön). Vad som anses rimligt för en organisation behöver 

inte vara desamma för en annan. Det handlar om att företaget ska införa 

komponentavskrivningar i sin redovisning på ett sätt som passar deras organisation för att 

skapa en rättvisande bild. Det behöver inte ske på det mest utförliga sättet utan det viktigaste 

är att den information som redovisningen ger är meningskapande för företaget och speglar 

dess verksamhet. Indelningen av komponenter behöver därför inte vara exakt utan det ska 

vara rimligt utifrån företagets förutsättningar, det handlar således om kostnad kontra nytta. K3 

är en allmän rekommendation som ger begränsad vägledning i redovisningen och beskriver 

inget exakt tillvägagångssätt (rimlighet snarare än noggrannhet). Personer på företag innehar 

olika erfarenheter, både från arbetslivet och från tidigare studier. Deras kunskaper kan 

kompletteras med varandra för att skapa ett agerande för att processen med 

komponentavskrivningar ska kunna genomföras (fokus på ledtrådar). 

Ericson (1998) nämner att det är en kombination av erfarenhet och tidigare upplevelser, som 

bildar den referensram som organisationen kan utgå ifrån för att skapa mening. Det kan ses 

som en process där erfarenheterna används för att förstå och agera på ett meningsfullt sätt i en 

annan situation (Bredmar, 2002). Intersubjektivitet beskrivs som att personer har olika 

egenskaper och uppfattningar som i sin tur sammankopplas i en grupp. Weick (1995) 

beskriver att det förekommer en ökad förståelse när individuella egenskaper ska sammanföras 

med organisationens. Personalen på företagen har olika erfarenheter och åsikter vad det gäller 

komponentavskrivningar. Inför implementeringen kan personalens erfarenheter och 

kunskaper sammankopplas för att underlätta och få förståelse om genomförandet. Det leder 

till att företaget får bättre utgångspunkter för införandet av komponentavskrivningar.     

Med stöd av meningsskapande utförde Yeo och Li (2013) en studie om den upplevda 

livskvaliteten i en organisation. De anser att meningsskapande är återblickande av tidigare 
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händelser för att ge en individ perspektiv och riktlinjer för att hantera en pågående situation. 

Genom meningskapande kan en individ utveckla och förändra sin referensram för att skapa 

bättre förutsättningar för att hantera information (Yeo & Li, 2013).  I studien användes 

meningskapande för att minska avståndet mellan lärande och händelse. Det bidrog till att 

individen fick en klarare uppfattning och erfarenhet av sin arbetssituation. Denna studie 

menar att om en människa trivs med sin arbetssituation är denna också mer mottaglig för att ta 

in lärdomar som kan vara användbara för att skapa mening för organisationen. I och med 

ändringen i regelverket behöver berörd personal använda sig av tidigare erfarenheter för att 

kunna bidra till att skapa en arbetsprocess som är till mening för företaget. Studien är av 

betydelse, ifall en individ trivs och är engagerad i sitt arbete underlättar det ändringen om hur 

tillgångar ska värderas och skapar mening åt implementeringen av komponentavskrivningar.  

För att det ska vara möjligt att uppnå gemensamma värderingar i en organisation anser 

Ericson (1998) att det finns betydelse att samla en organisations medlemmar till en enhet. 

Bredmar (2002) beskriver att organisationer bör ses som en helhet och relationerna anses vara 

viktiga för organisationen. Det måste finnas ett gemensamt synsätt för hur genomförandet av 

ändringar kan utföras. I vår studie är detta relevant eftersom företagen ska vara införstådda 

om ändringen i regelverket. Det innebär att berörd personals delaktighet är viktig samt att de 

ska ha samma utgångsläge inför implementeringen av komponentavskrivningar. Om 

förutsättningarna för genomförandet inte är tillräckligt genomtänkta kan drivkraften till varför 

de ska genomföra ändringen försvinna.  

Eftersom en organisation består av en stor grupp olika individer med olika förutsättningar 

menar Mills (2009) att meningsskapande kan användas som ett verktyg för kommunikation 

inom en organisation. För att få människor att sträva åt samma mål för organisationen anser 

Mills (2009) att kommunikation är ett verktyg för att skapa gemensamma uppfattningar och 

värderingar. För att respondenterna ska kunna utbyta erfarenheter, lära sig av varandra och för 

att skapa förutsättningar för implementering av komponentavskrivningar är kommunikation 

ett användbart verktyg . Schall (1983) beskriver att de frågor som uppkommer inom en 

organisation kan förstås genom kommunikation i företaget. Vilket medför att de får en samlad 

förståelse angående situationen. Det är genom språket och talande som våra upplevelser och 

erfarenheter kan utbytas. När olika individers perspektiv och kunskaper kopplas samman kan 

de tillsammans hitta meningskapande i en befintlig situation (Weick et. al., 2005). 

Kommunikation är därför betydelsefullt eftersom det är då berörd personal kan göra sina 

åsikter hörda och samtidigt få förståelse för andras uppfattningar. Genom fokusgruppen kan 

personalen kommunicera och få gemensamma uppfattningar angående implementeringen av 

komponentavskrivningar och med det få en förståelse och skapa en meningsfull arbetsprocess 

för företaget.   

Bean och Eisenberg (2006) belyser i sin studie individers meningsskapande som en social 

process vid en organisatorisk förändring. Den framhäver hur medarbetarnas erfarenheter har 

påverkan på förändringen samt hur förändringen har påverkat arbetssituationen. I studien 

innebar förändringen en ny arbetsform, där medarbetarnas situation ändrades både på och 

utanför anläggningen. Övergången till det nya arbetssättet såg som svårt för vissa och de 

lyfter fram att resultatet ligger hos individernas samspel och tolkningar. Bean och Eisenberg 
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(2006) använde sig bland annat av identitet och kultur i sin studie för att visa hur de anställda 

använde detta som tolkningsverktyg och för att skapa ramar för mening. Det handlar om hur 

de ser sig själva som individer och hur de är som en organisation. 

I studien såg personerna det som en utmaning för sig själva men slutligen riktades fokus till 

den sociala ordningen och hur företaget gynnas. De utarbetade sin primära ram och letade 

efter möjliga åtgärder i en process med samspel och tolkningar. Meningsskapande 

undersöktes genom att se vilka val som gjordes utifrån det som kommunicerades och hur de 

försöker förstå en situation och skapa ett agerande. För att företagen ska förstå 

implementeringen av komponentavskrivningar och de val som görs kan modellen i figur 1 av 

Weick (1995) om hur organisationer samverkar med sin miljö vara till användning.  

 

3.6 Weicks teori om hur organisationer samverkar med sin miljö 

Weick (1995) diskuterar teorier om åtgärder. Organisationer väljer och tolkar signaler från 

omgivningen och försöker reagera på vad som händer i sin miljö för att sedan få ett svar. 

Organisationen justeras efter verkligheten och processen om kunskap används för att visa 

sambandet mellan organisationen och dess omgivning.  

För att identifiera och välja lämpliga tillvägagångssätt kartlägger organisationer sin miljö för 

att dra slutsatser om vad som fungerar i sin omgivning. Dessa kartor utgör teorier om 

agerande som organisationerna utvecklar och förfinar när de stöter på nya situationer. I och 

med införandet av komponentavskrivningar har det skett en ändring i hur värdering av de 

materiella anläggningstillgångarna ska ske. Med hjälp av figur 1 kan företagen utifrån sina 

förutsättningar göra bedömningar om hur de ska implementera komponentavskrivningar i sin 

redovisning. Företaget kan under processen utveckla sitt agerande beroende på vad de stöter 

på.  
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Weber och Manning (2001) har använt sig av kognitiva scheman för att tolka och förstå sin 

miljö. Det kan likställas med den modell i figur 1 som Weick (1995) diskuterar, när det 

handlar om agerande. När det sker förändringar uppstår tvetydigheter och konflikter vilket 

innebär att det måste ske förändringar i schemat för att kunna tolka och samordna 

förändringen i organisationen. Justeringar görs för att möta förändringen och för att minska 

tvetydigheten.  Weber och Manning (2001) definierar förändring som en skillnad mellan 

gamla och nya inställningar till en situation. De ger exempel på utveckling av lagar och hur 

dessa förändringar kan starta turbulens i miljön och oro hos organisationens medlemmar 

vilket ökar behovet av meningsskapande. I studien innebar förändringen att ledarstilen skulle 

vara mer öppen och personalgrupper skulle införas. Studien fångade upp organisationens 

medlemmars uppfattningar om förändringar i den organisatoriska miljön. De visades att de 

personer som var mer delaktiga i förändringen också gjorde fler justeringar i sin karta under 

tiden angående deras arbetssituation. De ställde frågor angående hur förändringen kommer att 

påverka dem, om det kommer att fungera, varför förändringen sker ect. Justeringarna bestod 

av att individerna till en början såg till sig själva men att de senare såg hur förändringen hade 

påverkan på andra. I artikeln lyfts det fram att schemat även kan ses som ett verktyg för att 

utforska meningsskapande under förändringsarbetet. Där de beskriver meningsskapande som 

en pågående process där organisationens medlemmar formar och formas av organisatoriska 

händelser.  

I vår studie kan det vara bra att känna till att ändringar i rutiner kan vara en besvärlig process 

och det kan skapa osäkerhet bland personalen. Vid engagemang kan riktlinjer och vägledning 

för genomförandet bli mer tydligt och underlätta implementeringen av 

komponentavskrivningar. Med dessa kartor får personalen en riktlinje att utgå ifrån som de 

kan justera utefter sina erfarenheter och deras befintliga situation, som i sin tur kan vara till 

mening för företaget.  Med hjälp av modellen i figur 1 kan företagen bemöta och kartlägga 

arbetsprocessen för komponentavskrivningar på ett sätt som de anser är lämpligt. Utifrån det 

kan företaget sedan få respons ifall tillvägagångssättet är användbart och göra bedömningar 

ifall strategin är passande för företaget. Med hjälp av responsen kan de sedan göra eventuella 

justeringar för att det ska bli meningsfullt för företaget.       

 

3.7 Analysmodell 

För att studera hur implementeringen av komponentavskrivningar kan ske meningsfullt i ett 

företag kommer analysmodellen i figur 2 användas för att analysera den insamlade empirin. 

Modellen beskriver en process om hur företaget utgår från nuläget till att implementeringen är 

genomförd. I början av processen behöver företaget kartlägga sin nuvarande situation genom 

att se vilka förutsättningar som finns och vad som kommer behöva genomföras inför 

implementeringen av komponentavskrivningar. Med hjälp av meningskapande kan 

individerna inom organisationen bidra till att förändringen sker för organisationens bästa. 

Genom identitet granskar individen sin bakgrund, vad denna har lärt sig och vilka tidigare 

erfarenheter personen har. Under arbetsprocessens pågående kompletteras individernas olika 

erfarenheter för att hitta ett lämpligt tillvägagångssätt under förändringen, fokus på ledtrådar. 
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Implementeringen kan ske på ett övergripande sätt, rimlighet snarare än noggrannhet och i 

antagande om miljön behöver individerna få förståelse för vad som kommer behöva 

genomföras under arbetsprocessen. Genom individernas deltagande i processen kan de bidra 

till mening för organisationen inför implementeringen av komponentavskrivningar.    
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4 Empiri 

Kapitlet inleds med en beskrivning av utvalda respondenter. Därefter presenteras resultatet av 

den empiriska datainsamlingen, en redogörelse för företagets nuvarande situation och 

respondenternas synpunkter om arbetsprocessen för implementeringen av 

komponentavskrivningar. Empirin har strukturerats utifrån Weicks (1995) teori om 

meningsskapande och är en grund för analysen för att besvara studiens problemfråga.    

4.1 Beskrivningar av respondenter 

Företaget vi valt att göra vår fallstudie på är kryddföretaget Santa Maria som är en del av den 

finska livsmedelskoncernen Paulig. Santa Maria är Nordens och Baltikums största 

smaksättningsföretag med cirka 1400 anställda. De är även marknadsledande på flera håll i 

Europa. Produkterna säljs i 30 länder, med produktionsverksamhet i Sverige, Estland och 

Storbritannien (Santa Maria, 2014). Totalt har nio personer medverkat i studien och nedan 

följer en kortare beskrivning av varje respondent.  

Grazyna: Hon har titeln Group Buisness Accounting på Santa Maria.  När hon började jobba 

på Santa Maria för fem år sedan arbetade hon med koncernredovisning.  Hon har tidigare 

arbetat med internationella inköp/försäljning och med redovisning på Skanska i 13 år. 

Tillsammans med Lars har hon idag kontroll över det befintliga anläggningsregistret på Santa 

Maria.   

Linnea: Hon har titeln Purchase Ledger Group Accountant. Tidigare har hon jobbat som 

revisor på BDO i fem år samt med redovisning. Hon har arbetat med alla slags bolag, från 

små till stora, mycket med allt. Hon är en av de som är ansvariga för implementeringen av 

komponentavskrivningar på Santa Maria. 

Jerker: Han är fabrikschef på Santa Marias tortillafabrik i Landskrona. Huvudsaklig 

utbildning är teknisk högskola, tidigare har han arbetat som teknisk gruppchef. Efter det 

jobbade han på Nestlé som underhållschef och blev sedan fabrikschef. Det är han som har de 

tekniska kunskaperna om maskinerna i Landskrona.  

Martin: Han är ekonomichef och har tidigare arbetat som revisor. Han är delaktig i processen 

med implementeringen av komponentavskrivningar.  

Mimmi: Hon är operativ chef för tortillafabriken och ansvarar för att produktionen uppnår 

den budget som angivigts. 

Lars: Han är controller och arbetar med budgetuppföljning och strategiska målsättningar och 

det är han som har kontroll över det befintliga anläggningsregistret.  

Tommy: Han är materialflödeschef och är expert på ekonomistyrning och arbetar med att öka 

lönsamheten. Han har tidigare arbetat på Skatteverket som ekonom och på Nestlé där han 

utvecklade deras nuvarande anläggningsregister.   
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Peter: Han är teknisk chef på Santa Maria i Landskrona och är en av de personer som har 

varit med och köpt samt installerat linan T6
1
.   

Revisor: Jobbar som revisor på KPMG och har många kunder som ska införa 

komponentavskrivningar i sin redovisning under 2014.  

 

4.2 Kartläggning 

För att skapa oss en förståelse för Santa Marias befintliga situation och vilka förutsättningar 

som finns ville vi ta reda på vilka rutiner det finns för värdering av tillgångar och om det 

anläggningsregister som behövs för genomförandet av komponentavskrivningar existerar. Vi 

observerar ett möte mellan Lars och Grazyna, där Lars beskriver att det befintliga 

anläggningsregister som används idag inte är tillräckligt. Det är en bild av en status, hur 

produktionsanläggningen ser ut. Det är en behandling av fakturor som de har fört in i ett 

system vilket motsvarar deras tillgångar.  

Grazyna beskriver att tillgångarna redovisas till anskaffningsvärdet och det är fakturor som är 

underlag för redovisningen och aktiveringen
2
. Grazyna säger att de inte har diskuterat 

angående något återanskaffningsvärde men anser att det kanske är något som de behöver titta 

på. Enda gången företaget jobbar med ett slags återanskaffningsvärde är när hon redovisar till 

försäkringsbolaget, vad de ska försäkra. Men trots allt utgår de ifrån ett bokfört värde, 

fakturor och inköpspris men att de även lägger till de investeringar som sker under året. De 

räknar alltså fram ett underlag och lägger till budgeterade belopp. Dessa budgeterade belopp 

kan motsvara ett återanskaffningsvärde, vad det kan kosta att köpa något nytt eller byta ut en 

maskin. Men de historiska värdena är anskaffningsvärde.  

De beskriver för oss att nyttjandeperioden bestäms i produktionen: Maskin 10 år, byggnad 25 

år, bygginventarier, 10 år, kontorsmöbler 5 år, IT/Datorer 3 år och övriga inventarier 5 år. 

Nyttjandeperioden är historisk på företaget och har bestämts enligt rekommenderade 

redovisningsregler och har inte ändrats i företaget. De har endast infört att avskrivningar ska 

ske med 50 % vid en aktivering/nyanskaffning. Det här har diskuterats med revisorer som har 

givigt sitt godkännande. De har valt det här tillvägagångssättet för att det ska ge en rättvisande 

bild, eftersom de aktiverar nyanskaffningar under olika tider under året, april, augusti och 

november. Under nästkommande år sker en avskrivning som motsvarar den standardiserade 

tiden enligt linjär avskrivningsmetod.  

                                                 
1
Lina: Ett annat ord för produktionstillgång. Sammanfattar alla maskiner som är berörda i processen av att 

tillverka ett tortillabröd. Allt ifrån rent mjöl och olja till ett paketerat bröd redo att levereras till slutkund.   

2
 Aktivering: När en tillgång ska tas upp i redovisningen kallas det aktivering och görs genom att summera de 

inköpspriser som fakturorna anger. Från den dagen ska avskrivningar bokföras.  
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Movex är Santa Marias affärssystem där registrering av anläggningsnummer sker och är 

förteckningar av maskiner, bygginventarier och byggnader. I Movex finns därför information 

om anskaffningsvärdet men inte gjorda avskrivningar. Det använder sig också av Opto där 

alla fakturor som berör anläggningstillgångarna är samlade i ett anläggningsregister. I Opto 

skannar de inventarienummer och där finns de fakturor som är knutna till de 

anläggningsnummer och till de belopp som finns i Movex. När Santa Maria började använda 

sig av Opto fanns det möjlighet att göra uppföljningar på ett enklare sätt istället för att söka 

information i pärmar.   

Efter en introduktion i det nuvarande anläggningsregistret om hur tillgångar registreras 

förklarar de för oss att det inte är upprättat på ett sätt som kan anses vara tillräckligt. Det 

kommer behöva göras mer detaljerat för att komponentavskrivningar ska vara möjligt att 

införa. Vi fick se Excelfiler som motsvarar deras anläggningsregister. Det bestod av olika 

delar som i sin tur kunde sammankopplas med andra filer för att kunna identifiera en tillgång.  

 

4.3 Antagande om miljön 

Det har skapats nya riktlinjer för företaget och genom mötet med Lars och Grazyna samt 

intervjuer framställs förståelsen om de nya händelser som sker i företaget. Både Grazyna och 

Lars anser att det är problematiskt med deras bristfälliga anläggningsregister. De beskriver att 

de förhåller sig till ett bokfört värde men att det kan vara svårt att avgöra hur det ställer sig till 

verkligheten. Mimmi förklarar att avskrivningarna är generella idag, maskinerna skrivs av på 

tio år och någon vidare bedömning har inte gjorts. Hon anser inte att företaget ska förhålla sig 

till en lina, utan det ska kunna gå att flytta en komponent till en annan lina och bedöma en 

livslängd. Det handlar om att se till själva maskinen, se dennes livslängd separat och att det i 

sin tur kan fungera i processen. Dock styrker Mimmi på att det krävs system som stödjer det 

här arbetet.     

Det underlag som finns tillgängligt inför implementeringen av komponentavskrivningar är 

samlat i filer hos Lars och handlar om totaler, dvs. summerade fakturor. Bokföringens 

underlag framställs av Lars och måste förfinas och bli mer detaljerad enligt respondenterna 

för att ha en tydlig dokumentation inför övergången. Respondenterna framställer att det inte 

finns en färdig process eller några verktyg för genomförandet men de kommer införa 

komponentavskrivningar efter bästa förmåga.  

Implementeringen ska främst ske på de stora materiella anläggningstillgångarna som finns i 

tortillafabriken i Landskrona. För att börja någonstans väljer vi att fokusera på linan T6 som 

är en av de större maskinerna i fabriken. Den är idag avskriven som en helhet i bokföringen 

och Santa Maria har funderingar på hur den ska delas upp i komponenter. Med hjälp av 

Grazyna studerar vi anläggningsregistret för att identifiera vilka aktiveringar av fakturor som 

tillhör T6. För att göra det går vi in i olika filer och utifrån det se vilka fakturor som kan 

sammankopplas med linan. Det är ett stort antal fakturor som är uppdelade i olika 

klumpsummor där vissa är identifierade medan vissa bara är hopsummerade eftersom de 

aktiverades samtidigt. Det gör arbetet komplicerat och alla summorna är inte relevanta för 

aktiveringen vilket också leder till oklarheter angående anskaffningsvärdet för tillgången.   
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Linnea tycker att K3 tidigare har varit okomplicerat att följa och det har varit givet hur 

implementeringen av regelverket ska gå till, men att avsnittet med komponentavskrivningar är 

krångligt. Martin instämmer med svårigheterna för implementeringen och att det tidigare 

funnits vägledning vid en förändring. Linnea och Martin anser att det borde finnas tydligare 

regler och tillvägagångssätt vid övergången eftersom det är ett stort projekt med stora värden 

där bedömningsrisken har överlåtits på företaget. De anser att de inte har så mycket att utgå 

ifrån och att de kräver mycket av deras egna uppfattningar. De gillar tanken med 

komponentavskrivningar, men anser att införandet inte är helt klart och ser det som 

problematiskt. Linnea har endast erfarenhet inom redovisning och inser att hon måste 

tillgodose sig mer kunskap angående maskinens tekniska kapacitet och värde inför 

implementeringen. Detta för att kunna göra en rättvis bedömning i redovisningen. Genom ett 

studiebesök med oss i Landskrona går Jerker detaljerat igenom linans alla delar och beskriver 

dess tekniska kapacitet. Linnea anser att hon kommer ha stor nytta av studiebesöket för att 

genomföra implementeringen på ett sätt som passar Santa Maria.     

Lars är likt Linnea och Martin något kritisk till implementeringen av 

komponentavskrivningar. Han ser det som ett detaljerat jobb och funderar över hur praktiska 

lösningar ska hanteras. Det kommer att krävas mycket egna bedömningar och avvägningar 

vad det gäller införandet. Han är osäker på om avskrivningarna kan avspegla verkligheten, 

ifall en maskin inte används, skulle det då periodvis bli olika avskrivningar och påverka 

nyttjandeperioden. 

”Frågan jag ställer mig är om det verkligen kommer att återspegla verkligheten 

eller är det endast en princip?” – Lars. 

Efter studiebesöket i fabriken deltar vi på ett möte med Tommy, Jerker och Linnea där de 

diskuterar implementeringen och maskinernas kapacitet och livslängd. De diskuterar också 

om det bristfälliga anläggningsregistret och hur det borde se ut i framtiden. Tommy och 

Jerker ser det ur produktionsperspektiv och anser att med nuvarande system är svårt att avgöra 

om en reparation ska genomföras eller om delen istället ska bytas ut. Trots att 

implementeringen lär bli problematisk är respondenterna eniga om att 

komponentavskrivningar är något positivt som kommer att gynna företaget vad det gäller 

maskinens hållbarhet och underhållskostnader. Respondenterna är samtidigt överens om att 

komponentavskrivningar inte skulle implementerats om det inte hade varit ett krav från K3. 

Det kommer lägligt nog att inom ett år byta till ett nytt affärssystem för att komma bort från 

Excel och få mer kontroll över sina tillgångar och avskrivningar. Respondenterna ser trots allt 

nyttan med komponentavskrivningar. 

 ”Det är en förbättring, när det väl är infört är det lättare att matcha intäkter och 

kostnader och få ökad förståelse för anläggningstillgångens nyttjandeperiod” – 

Martin. 

Revisorn beskriver att K3:s regler om komponentavskrivningar endast bygger på IFRS 

anvisningar, så han har inga synpunkter vad det gäller syftet med införandet. Han påstår att de 

revisorer och företagen som följer K3 endast får gilla läget och följa de regler som finns efter 

bästa förmåga. Han framhäver att komponentavskrivningar främst är aktuellt för 



24 

 

fastighetsbolagen och visar dokument som är utgivet av SABO och FAR som är användbar 

vägledning i processen. 

 

4.4 Identitet 

Linnea och Martin anser att deras tidigare erfarenheter är av betydelse eftersom de har 

förståelse och kunskap vad det gäller redovisning och värdering. Martin ser sin kompetens 

som en kompass i processen, att hans tidigare erfarenheter är till hjälp för att komma ner i 

detaljnivå. Att frågor om vad väsentlighet innebär kan underlättas genom tidigare 

erfarenheter. Likt Linnea som har jobbat med både stora och små bolag har sett mycket och 

har bra förståelse hur hon bör angripa och genomföra olika projekt. De anser att de har 

förståelsen för värdering av tillgångar men de är medvetna om att de nya reglerna i K3 är nya 

för alla och kräver sina egna tolkningar. Revisorn anser att ett företag som har en stor 

produktion med stora maskiner och har jobbat med det i flera år oftast har kunskap om en 

lämplig avskrivningstid och maskinens kapacitet. 

Vid det första mötet mellan Martin och Linnea, diskuterar de införandet av 

komponentavskrivningar och medger att det inte har förberetts så mycket inför införandet 

vilket beror på att det inte finns någon vägledning att utgå ifrån. Martin säger att de har 

strukturen klar för vad som ska göras, med struktur menar han att de har en tänkbar 

arbetsgång för genomförandet. Respondenterna vill inte att det ska resultera i en för stor 

avvikelse från hur de har värderat tidigare. Linnea anser att det finns många frågetecken inför 

implementeringen av komponentavskrivningar. Hon förklarar att det skulle vara smidigast att 

göra på det sätt som de alltid har gjort även om det är felaktigt. Hon säger att de fortfarande 

inte vet vad som förväntas av dem eller hur implementeringen kommer att genomföras. 

Martin tror att det största arbetet ligger i själva implementeringen och att det efter införandet 

endast handlar om administrativt arbete som skett tidigare.    

Linnea och Martin är eniga om att det troligtvis inte kommer att behöva skapas ny tjänst. Det 

arbete som kommer behöva utföras sker av nuvarande personal och eventuellt av en konsult. 

De är eniga om att det kommer krävas arbete inför implementeringen men att det kommer 

underlätta arbetet i den framtida redovisningen.    

”Arbetet ligger i att definiera våra komponenter sen tror jag att vi kommer ha ett 

ganska enkelt angreppssätt för att hamna i rätt komponenter. Jobbet ligger i att få 

förstålelse i vilka komponenter vi har” - Martin. 

Under mötet i Landskrona förklarar Jerker att han till skillnad ifrån Linnea och Martin tror att 

ekonomiavdelningen kommer få mycket mer arbete och att en ny tjänst kommer att behöva 

tillsättas. Han anser att det kommer medföra mycket kostnader i och med en ny tjänst men 

tror att det kommer reducera dagens höga förbrukningskostnader. Vidare ser Jerker att 

nuvarande anläggningsregister som sker i Excel inte är tillräckligt och är något som behöver 

utvecklas. Det är idag endast ett verktyg där beskrivning och betalningsströmmar redovisas.  
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”Vårt nuvarande anläggningsregister uppnår inte den kvalitet som behövs. Det är 

inget utarbetat system utan det används endast som projektuppföljning och som 

därför behöver utvecklas” – Jerker.  

 

4.5 Fokus på ledtrådar 

Inför implementeringen av komponentavskrivningar finns olika tolkningar och synpunkter 

vilket respondenterna är införstådda med. Trots det visar de förståelse för att de måste 

samarbeta för att komma fram till en optimal lösning. De träffas gemensamt för att diskutera 

implementeringen för att komma fram till en struktur för att angripa införandet av 

komponentavskrivningar.  

Martin och Linnea framställer att implementeringen kommer att ske som en kombination av 

deras olika åsikter. Martin anser att det handlar om en redovisningsfråga och anser därför att 

Jerker som fabrikschef inte har de rätta kvalifikationerna för att slutföra genomförandet men 

att han trots allt kan vara till hjälp. Medan Linnea anser att Jerkers kunnande om produktionen 

och Grazynas kunskaper angående avskrivningar är viktiga i kombination med hennes och 

Martins erfarenheter. De anser därför att det kommer vara ett samarbete trots skilda åsikter 

eftersom deras erfarenheter kan kompletteras med varandra. Grazyna håller med om att 

erfarenheterna kan kompletteras med varandra och att de tillsammans gör bedömningar vad 

det gäller fastställande av komponenter och dess livslängd.  

”Likväl kommer de som jobbar på golvet att vara till hjälp i och med deras 

kunskap, framför allt de som har jobbat länge” – Grazyna. 

Vid observationen i fabriken framställer Jerker sina erfarenheter angående produktionen som 

nödvändiga eftersom han är den som har information om fabrikens materiella 

anläggningstillgångar. Han visar hur linan T6 är uppbyggd och vilka komponenter som kan 

bli aktuella att dela upp. Genom en fokusgrupp har respondenterna trots sina skilda åsikter 

vad det gäller implementeringen av komponentavskrivningar insett att de måste samarbeta 

och att allas kunskaper och erfarenheter är av betydelse. Vid studiebesöket och mötet i 

fabriken i Landskrona förstår Linnea hur viktiga Jerkers tekniska kunskaper är trots att han 

inte är kunnig inom redovisning. Peter kunde inte delta under studiebesöket i fabriken i 

Landskrona så Linnea har en videokonferens med honom i efterhand som vi observerar. Även 

Peter är en viktig person i processen eftersom det är han som har köpt in alla delar som ingår i 

linan T6 och har därför kunskap om maskinens värde och nyttjandeperiod.      

 

4.6 Rimlighet snarare än noggrannhet  

När det handlar om tillvägagångssätt är respondenterna eniga om att fokus bör vara på de 

tillgångarna som är centrala och viktiga för företaget och där det finns möjlighet att dela upp i 

komponenter. Vad det gäller uppdelningen av komponenter, hur många och till vilket värde är 

de tre respondenterna eniga. De vill helst ha detaljerade komponenter men kommer främst 

fokuserat på stora och få eftersom vägledningen för implementeringen är begränsad. 
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”Vi vill helst ha många, det ska vara så rättvist som möjligt, men självklart är det 

en tids och kostnadsfråga” – Linnea.  

Linnea och Martin tycker att det är bra med ett principbaserat regelverk då det ger möjlighet 

till individuell anpassning. De ser fördelen med att det inte är för styrt eftersom alla bolag ser 

olika ut och det kan då bli svårt att ha ett regelbaserat regelverk. För rättvisande bild anser 

respondenterna att standarden måste följas samtidigt som de måste genomföras på ett sätt som 

passar deras företag och deras komponenter. Martin anser att det är brist på stöd från 

kontrollorganen och tror därför att angreppssättet kommer att vara övergripande. Många 

maskiner är gamla och värderas till bokfört värde och att dela upp i mindre komponenter 

anser respondenterna blir för tidskrävande.    

När det gäller uppdelningen av komponenter och dess värde har Martin och Linnea skilda 

åsikter hur det ska genomföras. Linnea hade gärna haft bestämda beloppsgränser för att få 

kontroll och riktlinjer hur uppdelningen ska ske för att undvika att det blir för många 

komponenter att administrera. Martin och andra sidan vill först bestämma komponenterna och 

sedan sätta eventuella värden. Han anser att de borde börja övergripande för att sedan gå i 

detaljnivå. De tillgångar som är relevanta och mest aktuella att dela upp i komponenter är 

enligt respondenterna linorna eftersom de är avgränsade och det är tydligt att dessa kan delas 

upp i komponenter. Videokonferensen med Peter bidrar till att Linnea får mer detaljerad 

information om linans värde och vilka delar som har tillräckligt högt värde i förhållande till 

anskaffningsvärdet för att delas upp i komponenter. Vidare anser respondenterna att 

byggnaderna kan delas upp men i sådana fall i större komponenter då de inte vill gå ner i 

detaljnivå. Revisorn beskriver att företagen ska fokusera på de tillgångar man har. Är det 

produktionsföretag hamnar fokus automatiskt på uppdelning av maskiner och tvärt om när det 

gäller fastighetsbolag och det ska ske utefter företagens individuella förutsättningar. 

Respondenterna tror att det kan komma att kosta dem mycket eftersom det är bristande 

vägledning och de vet därför inte hur de ska gå tillväga. Linnea har funderat över det och 

förklarar att de väljer ett enklare sätt då ett detaljerat arbete kan vara kostsamt. De är överens 

om att de ska angripa det övergripande och inte överarbeta eftersom de inte vet vad som krävs 

av dem i nuläget.  

”Vi bör vara försiktiga och sedan kan vi eventuellt få feedback av revisorer i 

årsskiftet och göra förbättringar nästkommande år” – Linnea.  

Vad som ska delas upp i komponenter anser revisorn är upp till företagen om vad de anser är 

rimligt. Vidare diskuterar han att om en komponent är tillräckligt betydande i en större 

maskin så kan den delas upp. Men att de bör fundera på hur mycket som byts ut löpande 

under åren. Han styrker samtidigt på att det inte får bli för smått. Han som revisor kommer 

inte kräva någon viss struktur av komponentavskrivningarna så länge beräkningarna bakom 

uppdelningen är rimlig och stödjer uppdelningen. 

Med hjälp av Linnea och Grazyna har vi försökt identifiera olika komponenter utifrån T6 

totala anskaffningsvärde. Vi fick två pärmar med fakturor och för att komma igång valde vi 

att fokusera på maskinens större delar för att inte fastna i detaljer. Under observationen 
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summerade vi olika fakturor som har aktiverats på T6 och vi fann fem möjliga komponenter 

som kan anses ha betydande värde gentemot anskaffningsvärdet. Dessa komponenter har ett 

högre värde och har en betydande funktion för tillgångens användning jämfört med de övriga 

delarna som vi kunde identifiera. Vid ett senare möte med Jerker och Linnea konstateras det 

att dessa komponenter är av betydelse och att det även finns möjlighet att dela upp den största 

komponenten i mindre komponenter. Videokonferensen med Peter har gett oss mer 

detaljerade värden om komponenterna och han anser att de komponenterna som vi 

tillsammans med Linnea och Grazyna identifierade är rimliga. Efter granskning av fakturor 

och identifiering av värden på komponenterna kan vi med hjälp av observationen av 

videokonferensen bekräfta att värdena på komponenterna är ungerfärliga. En lina kommer 

inte kunna delas upp i helt specificerade komponenter, eftersom det kräver detaljnivå vilket 

Santa Maria inte är intresserade av att göra. 

 

4.7 Implementering av komponentavskrivningar 

Alla respondenterna ser fördelar med ändringen i redovisningen vad det gäller 

komponentavskrivningar, att implementeringen kan vara till mening för företaget på lång sikt. 

Respondenterna ser nyttan med införandet och dess fördelar för företaget eftersom de lättare 

kan se en maskins hållbarhet. Linnea är övertygad om att det kommer att ge en mer 

rättvisande bild eftersom redovisningen bättre avspeglar verkligheten. 

Martin, Linnea och Jerker är alla överens om att implementeringen av 

komponentavskrivningar kommer att ge en mer rättvisande bild av företagets verksamhet. Det 

kommer att vara mer detaljerat och inte hopsummerat som det är idag vilket kan resultera i att 

de får mer kontroll över sina underhållskostnader. Jerker ser fördelen i budgeteringen och hur 

mycket en lina konsumerar eftersom anläggningsregistret kan kopplas samman med 

affärssystemet. 

”Det ger en bättre affärsförståelse” – Martin.   

Under mötet i Landskrona lyfter Jerker fram att det kommer ge bra underlag för varje maskins 

kapacitet och dess underhållskostnader och företaget kan med det sätta ett rättvist pris på 

produkten. Tommy instämmer med Jerker att det gynnar försäljningen och vid ett eventuellt 

byte av komponenter.    

”Jag anser att det är bra då det ger en mer rättvisande bild av kostnaderna i 

fabriken och det finns möjlighet att ta fram rätt produktpris” – Jerker.  

Lars håller även med Jerker och Tommy vad det gäller kostnadsmassan att tillverka och sätta 

rätt pris på produkten. Han diskuterar angående att implementeringen inte enbart ska 

tillfredställa ett behov. Lars nämner att Jerker ska se till att det tillverkas ett visst antal 

produkter medan ekonomipersonalen är de som kommer fastställa och se relevansen med 

komponentavskrivningar.   



28 

 

5 Analys 

I det här kapitlet analyseras den empiriska datainsamlingen med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Analysen leder till studiens slutsats där studiens problemfråga besvaras: Hur 

kan implementeringen av komponentavskrivningar ske meningsfullt i ett företag? 

5.1 Analys 

När vi analyserar vår studie har vi utgått ifrån figur 2 analysmodellen som beskriver en 

process om hur företaget går från nuläget till att implementeringen av 

komponentavskrivningar är genomförd. Vår inställning var att de olika delarna, identitet, 

antagande om miljön, fokus på ledtrådar och rimlighet snarare än noggrannhet skulle ske 

samtidigt i processen vad det gäller meningsskapande. 

 

Kartläggning 

Vår studie bygger på en process där det sker en ändring på grund av införandet av en ny 

rekommendation. Företaget befinner sig i ett nuläge till dess att implementeringen av 

komponentavskrivningar är genomförd enligt analysmodellen i figur 2. Arbetsprocessen fram 

till genomförandet uppfattas som problematiskt och otydlig i enlighet med Weick (1995) och 

March (1994). Smith (1998) belyser problemet angående skillnaden mellan hur något är och 

hur något kommer till att vara. Det här kan vi relatera till i vår studie eftersom Santa Maria 

inför implementeringen av komponentavskrivningar har klargjort vilka förutsättningar som de 

har i nuläget för att kunna fullfölja implementeringen. I vår studie inser respondenterna att 

nuvarande anläggningsregister inte kommer att vara tillräcklig för implementeringen vilket 

kan likställas som en kartläggning av nuvarande situation likt Weicks (1995) studie. 

Organisationen kartlägger sin miljö för att dra slutsatser om vad som fungerar i deras 

omgivning eftersom vägledningen för genomförandet är begränsad. Respondenterna ser 

implementeringen som problematisk och vi tror att det är viktigt att identifiera sin nuvarande 

situation för att se vilka förutsättningar som finns för ändringen. Att ”kartlägga” situationen 

innebär att företaget ramar in händelsen och identifierar de begränsningar och möjligheter 

som finns vilket stämmer överens med analysmodellen i figur 2 som beskriver hur processen 

inleds.     

Santa Maria kommer inom ett år byta affärssystem vilket kan jämföras med Weber och 

Maning (2001) att de gör förändringar i miljön under processen fram till implementeringen. 

Weber och Maning (2001) framhäver vikten av att anpassa förändringen utefter 

organisationens förutsättningar för att undvika tvetydigheter. I vår studie finns sambandet 

med att företaget kartlägger sin miljö för att förbereda ett agerande för framtida händelser. Det 

här kan vi se i figur 1 som beskriver hur företaget agerar för att välja lämpliga 

tillvägagångssätt. Ju mer detaljerad information som anläggningsregistret visar desto tydligare 

bild får företaget över sina tillgångar vilket även blir underlag för beslutsfattande. Att 

kartlägga sin miljö tror vi beror på att om företaget inte är medvetna om sin nuvarande 

situation blir det även problematiskt att planera och hantera framtida situationer. I 

analysmodellen i figur 2 kan vi se hur kartläggningen tar företaget vidare i processen. Med 
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kartläggning som verktyg kan företaget använda sig av medarbetarnas tidigare erfarenheter 

(identitet) för att gå vidare i processen. 

Identitet 

Respondenternas olika erfarenheter och åsikter kan tillsammans bidra till en meningsskapande 

arbetsprocess vilket stämmer överens med Weicks (1995) teori meningsskapande. Det beror 

på att alla respondenterna har olika erfarenheter och bakgrund i form av studier, 

arbetserfarenhet och kollegor vilket identitet i analysmodellen i figur 2 visar, hur tidigare 

erfarenheter är av betydelse i processen. Genom att sammanföra människors förflutna i en 

enhet kan det bästa från varje individ bidra till att en ny situation blir så meningsfull som 

möjligt. Kuntz och Gomes (2012) beskriver meningsskapande som en process där tidigare 

kunskap och erfarenhet blir användbart i nuvarande situation. Anledningen till att varje 

respondent kan bidra i processen tror vi beror på att samtliga respondenter i vår studie har 

arbetat i många år inom sina respektive arbetsområden. Det har gett dem kunskaper och 

erfarenheter som är användbara vid implementeringen av komponentavskrivningar. I 

jämförelse med Weicks, Sutcliffes och Obstfelds (2005) studie där en sjuksköterska befinner 

sig i en situation med ett svårt sjukt barn, för att hantera situationen gör hon sig påmind av sin 

kompetens som hon har lärt sig i tidigare situationer. Med hjälp av den erfarenheten kan hon 

hantera den nuvarande händelsen. Eftersom respondenterna har lång erfarenhet och är säkra 

på sina kunskaper är det till användning i implementeringsprocessen, identitet. Vi tror därför 

att företaget har hittat en identitet relativt fort inom organisationen eftersom respondenterna 

har kunskap nära till hands. Det här skiljer sig ifrån analysmodellen i figur 2 som visar att 

delarna sker samtidigt. Respondenterna var redan inledningsvis väl medvetna om hur deras 

tidigare erfarenheter kunde bli användbara i implementeringen. Weick (1995) framställer inte 

något tidsperspektiv i sin sjustegsmodell men i vår studie anser vi att det är relevant eftersom 

vi kan se att delarna sker olika fort i processen men att innebörden är densamma. Hade 

respondenterna istället varit nyutbildade och utan erfarenhet hade företaget säkerligen behövt 

anlita en konsult, revisor eller någon annan kunnig person för att implementeringen ska kunna 

ske på ett meningsfullt sätt. Weick (1995) och Ericson (1998) beskriver i sina studier att 

personers tidigare erfarenheter är av betydelse för att den nuvarande situationen ska kunna 

hanteras så bra som möjligt vilket bekräftas i vår studie. 

 

Fokus på ledtrådar 

Respondenternas tidigare erfarenheter kombinerades i ett tidigt skede för att skapa ett lämpligt 

tillvägagångssätt. I enlighet med Ericson (1998) och Bredmar (2002) är det viktigt att samla 

organisationens medlemmar i en enhet och vårda relationerna på arbetsplatsen. Det här tror vi 

är viktigt eftersom fungerande relationer leder till samarbete och kommunikation. Detta kan i 

sin tur likställas med Weicks, Sutcliffes och Obstfelds (2005) studie där det framställs att när 

kunskaper kopplas samman kan de tillsammans hitta meningsskapade i en befintlig situation. 

Det kan jämföras med vår studie där den ekonomiansvariga och fabrikschefen utbyter 

erfarenheter för att få mer klarheter inför implementeringens genomförande och inser att 

samarbete är av betydelse. Det överensstämmer med Weicks, Sutcliffes och Obstfelds (2005) 

studie om sjuksköterskan som hamnar i en situation där hon känner sig osäker, hon tar därför 
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hjälp av en läkares kunskaper för att få den vägledning hon behöver för att hantera 

situationen. Sjuksköterskan och läkarens erfarenhet tillsammans skapade ett agerande och 

mening åt situationen. Sambandet mellan studierna kan tyda på att när det handlar om en 

osäker situation som ska accepteras kan det skapas en möjlig process för genomförandet 

genom att dela med sig av tidigare kunskaper och erfarenheter. Det finns trots allt en 

anledning till att personer inom en organisation har olika arbetsroller och det är meningen att 

alla personer tillsammans bidrar till företagets framgång. Vi kan i analysmodellen i figur 2 se 

hur arbetsprocessen utveckling slutligen ska gynna företaget. Hade de enskilda personerna i 

processen inte varit villiga att ta del av varandras kunskaper hade implementeringen av 

komponentavskrivningar säkerligen inte skett på bästa möjliga sätt för företaget. Vi kan i 

studien se att identitet kan kopplas samman med fokus på ledtrådar. Kombinationen av deras 

tidigare erfarenheter kan därför vara verktygen för att gå vidare i processen. Samarbetet 

visades sig också tidigt i processen vilket skiljer sig från den utgångspunkt vi utgick ifrån i 

analysmodellen i figur 2.  

Individerna i vår studie anser att deras tidigare erfarenheter och kunskaper kan användas som 

en kompass i implementeringsprocessen, vilket kan kopplas samman med Weicks (1995) teori 

om agerande och studien av Weber och Manning (2001). Tidigare erfarenheter kan användas 

för att kartlägga och tolka nuvarande situation för att sedan göra justeringar beroende på vilka 

situationer företaget ställs inför, detta för att komma vidare i processen. Företaget har använt 

sig av tidigare erfarenhet för att identifiera sin nuvarande situation. Med hjälp av vårt 

metodval har respondenterna trots skilda åsikter angående uppdelning av komponenter förstått 

att det krävs ett gemensamt synsätt för att ändringen ska bli så meningsfull som möjligt. I 

studien av Bean och Eisenberg (2006) visar de individers meningsskapande som en social 

process. Likheterna kan därför förklaras genom att samarbete leder till bättre resultat, att 

kommunikation är användbart i processen. Om personalen inte kan kommunicera med 

varandra och vara öppna för att ta del av varandras erfarenheter så finns det heller inga 

förutsättningar att lära av varandra.  

 

Rimlighet snarare än noggrannhet 

Enligt Weick (2001) handlar meningsskapande om enighet och hur händelser hänger samman. 

Fokus ska vara på de delar som är av betydelse för att meningsskapande ska vara rimligt 

(Mills et. al., 2010). Det framställs i vår studie att respondenterna ser fördelarna med ett 

principbaserat regelverk eftersom egna bedömningar kan göras efter vad som är relevant för 

dem. Det överensstämmer med Weicks (2001) beskrivning om att meningsskapande inte 

behöver betyda noggrannhet utan det räcker med rimlighet. Efter att respondenterna tagit del 

av varandras kunskap och tillgodosett sig den information som behövdes för 

implementeringen av komponentavskrivningar togs beslutet att genomföra processen 

övergripande.  Processen är både kostnads- och tidskrävande vilket är två faktorer som vi tror 

påverkar angreppssättet. Det finns ingen anledning att lägga ner mer arbete än vad som är 

nödvändigt. Som vi tidigare nämnt visar analysmodellen i figur 2 inget tidsperspektiv och i 

vår studie har det visat sig att rimlighet snarare än noggrannhet infann sig i ett senare skede. 

Hade det varit en situation med tydliga riktlinjer hade Santa Maria inte behövt göra någon 
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bedömning vad det gäller tid och kostnad. Företaget hade med hjälp av vägledning kunnat 

göra en detaljerad indelning och implementeringen hade inte behövt ta lika lång tid. Vår 

studie kan likställas med Weicks, Sutcliffes och Obstfelds (2005) studie om sjuksköterskan 

som sållar bort de symptom som inte är relevanta för barnets tillstånd och fokuserar på att 

hitta botemedlet för den sjukdom som barnet lider av. Implementeringen görs övergripande 

för att invänta feedback från revisorerna, vilket överensstämmer med figur 1 om agerande, att 

företagen kan justera deras tillvägagångssätt under tiden. Med hjälp av feedback tror vi att 

företaget kan göra förbättringar nästkommande år och få bekräftelse på sitt agerande. Det 

övergripande angreppssättet tror vi därför görs för att inte lägga ner för mycket arbete och 

kostnader i onödan.  

 

Antagande om miljön 

I vår studie framhävs att respondenterna har förståelse inför implementeringen och att 

anläggningsregistret behöver bli mer detaljerat i och med de nya riktlinjerna. Detta i enlighet 

med Weicks, Sutcliffes och Obstfelds (2005) studie där sjuksköterskan inser att något behöver 

åtgärdas för att hitta ett lämpligt sätt att hantera situationen. Hade deras anläggningsregister 

varit väl organiserat från början hade företaget haft bättre förutsättningar för genomförandet 

och processen hade kanske inte behövt bli lika utdragen. De har även förståelsen att det bör 

vara försiktiga till en början för att senare få feedback, samt att deras samarbete är av 

betydelse för implementeringen. Vi kan se att antagande om miljön går in i de andra delarna 

då personalen på Santa Maria är medvetna om innebörden med implementeringen av 

komponentavskrivningar men att det tar tid och är något som företaget behöver ta ställning till 

under hela processen. Mills, Thurlow och Mills (2010) visar i sin studie att när det handlar om 

en obekant situation behöver företagen ta del av ändringen för att kunna få ökad förståelse och 

vilja att genomföra. Vi ser likheter i vår studie vilket vi tror beror på att om det är svårt att 

förstå och hantera en situation är det också svårt att bli engagerad i processen. Genom 

respondenternas förståelse kan vi därför se delar av mening. Men trots förståelsen är 

respondenterna tveksamma och tycker att vägledningen för implementeringen av 

komponentavskrivningar är otydlig och det kan krävas mer tid för företaget. Respondenterna 

vill ha det som förut och att övergången ska ske så smidigt som möjligt vilket säger emot 

Weicks (1995) teori om antagande om miljö, att det vid förändringar måste accepteras nya 

miljöer och sätt att arbeta på. Skillnaden till varför företaget inte vill reagera fullt ut på 

omgivningen kan bero på att det tar längre tid att sätta sig in i en ny situation än vad företaget 

hade förväntat sig. Rimlighet snarare än noggrannhet kan eventuellt ha påverkan på 

antagande om miljö. Arbetet görs inte i detaljnivå eftersom de inte vet vad som förväntas av 

dem i nuläget och processen riskerar därför att bli långdragen. Antagande om miljön är den 

del som har visat sig ta längst tid i implementeringen och skiljer sig från analysmodellen i 

figur 2 som visar att delarna sker samtidigt.  

Revisorn framställer att komponentavskrivningar i första hand är aktuellt för företag med 

fastigheter och där finns det vägledning för genomförandet vilket saknas för övriga materiella 

anläggningstillgångar. Det tror vi är en bidragande orsak till varför Santa Maria vill vara 

försiktiga vid implementeringen eftersom de inte vet vad som förväntas av dem i nuläget. 
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Tiden kan därför ha betydelse då företaget till en början har förståelse om ändringen men att 

de först efter implementeringen av komponentavskrivningar kan få bekräftelse ifall det 

genomförts på ett meningsfullt sätt. Det här framgår inte av analysmodellen i figur 2 eftersom 

tidsperspektivet saknas. Hade det istället varit fråga om ett fastighetsbolag hade antagande om 

miljön förmodligen skett mer naturligt eftersom det redan finns dokumenterad vägledning för 

dessa företag. Santa Maria ser eventuellt miljön långsiktigt när de har fått feedback av 

revisorerna. Vi har endast deltagit under första skedet av processen och kommer därför inte 

kunna ta del av slutresultatet. Men trots motsägelsen av studierna kan respondenterna få 

ändrade uppfattningar och göra justeringar i sina ”kartor” längre fram i processen när de blir 

mer bekanta med situationen.  Det är något som kan likställas med Weber och Mannigs 

(2001) studie där det framhävs att när det handlar om en pågående process formas 

organisationens medlemmar efter organisatoriska händelser.   

 

Organisationen 

Respondenterna är eniga om att det kommer krävas mycket tid och engagemang av dem 

personligen vid implementeringen av komponentavskrivningar men de ser det som 

betydelsefullt för företagets redovisning. Det här framgår av analysmodellen i figur 2, hur 

implementeringen slutligen sker för organisationen. Likt Weber och Mannig (2001) som i sin 

studie visar att fokus läggs på företaget istället för hos individen själv. Det kommer säkerligen 

innebära hårt arbete en tid framöver men vi tror att arbetet för respondenterna kommer bli 

förenklat och tidsbesparande längre fram. Respondenterna är eniga om att det kommer att ge 

en mer rättvisande bild av verksamheten eftersom redovisningen kommer att vara mer 

detaljerad. Företaget följer regelverket samtidigt som de tolkar det efter sina förutsättningar 

och för sin individuella redovisning. Det stämmer överens med Gearin och Khandelwals 

(1995) studie som beskriver att principer och begrepp kräver antaganden i redovisningen. 

Trots lagar och regler som ska tillämpas har alla företag olika förutsättningar vilket resulterar 

i en mängd olika tillvägagångssätt att implementera nya regler i redovisningen. Det kan 

konstateras att många av de redovisningsreglerna som finns idag är generella, just för att det 

finns flera tillvägagångssätt att redovisa på. Det finns olika regelverk som företaget kan välja 

mellan beroende på företagets storlek. Trots alla åtgärder som kan genomföras med hjälp av 

individernas egenskaper i organisationen så förmodar vi att det i handlar om att förändringen 

ska resultera i att företagets verklighet avspeglas. Kunskaperna och erfarenheterna hos 

individerna ska användas för företagets bästa, detta i enlighet med Weicks (1995) beskrivning 

om hur meningsskapande används för att förändringen i miljön ska bli meningsfull.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att analysmodellen i figur 2 inte helt avspeglar den 

verklighet vi upplevde. Identitet och fokus på ledtrådar infann sig mer naturligt i ett tidigt 

skede med stor medvetenhet hos respondenterna, att det är av stor betydelse för processen. 

Rimlighet snarare än noggrannhet visade sig efter att deras erfarenheter kopplades samman 

och genom kommunikation förstod arbetets omfattning. Antagande om miljön berör alla 

delarna då de har skapat sig en förståelse om situationen men arbetet kommer att fortskrida 

för att senare kunna avgöra hur de har anpassat sig till de nya förutsättningarna. I den 
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reviderade analysmodellen i figur 3 nedan visas en tänkbar arbetsprocess, om hur 

verkligheten uppfattades av oss.  
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6 Slutsats 

I det inledande kapitlet ställdes en problemfråga och det är i det här avslutande kapitlet som 

frågan besvaras och samtidigt visar en arbetsprocess om hur implementeringen av 

komponentavskrivningar kan ske meningsfullt i ett företag. Sedan förs en diskussion ur ett 

större perspektiv och förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsats 

I vår studie har vi ställt oss frågan: hur kan implementeringen av komponentavskrivningar ske 

meningsfullt i ett företag?  

Individernas kompetenser och kunskaper är av betydelse i implementeringsprocessen av 

komponentavskrivningar och kan ses som vägledning för en ny situation. Meningsskapande 

bygger på att de personer som har relevant kunskap också får vara delaktiga och bidra med 

sina färdigheter för genomförandet. När en individ får vara med och påverka, känna sig 

behövd och att den kunskap som denna har är användbar så känner sig individen uppskattad 

och vill skapa framgång för företaget. Identitet och fokus på ledtrådar är därför två delar som 

är viktiga och påverkar organisationens meningsskapande. Individen ska beaktas för att skapa 

mening åt företaget. När olika personers expertis kombineras bidrar det gemensamt till ett väl 

utfört arbete. Ett fungerande samarbetet mellan individerna i processen och förståelse för 

förutsättningarna i miljön är därför av betydelse. Uppfylls delarna identitet och fokus på 

ledtrådar finns det goda förutsättningar att implementeringen av komponentavskrivningar 

sker på ett meningsfullt sätt. 

 

6.2 Diskussion 

Resultatet har visat att identitet och fokus på ledtrådar är viktiga delar och är de tillgängliga 

finns en bättre utgångspunkt för en meningsskapande process. I vår studie fanns en stor 

tillgänglighet av båda delarna och frågan vi ställer oss är hur pass svag en del kan bli för att 

det fortfarande ska vara meningsfullt. Enligt vårt resonemang finns det en lägsta nivå för 

identitet. Är den inte tillräckligt stark så är det problematisk att få en process meningsfull 

eftersom det inte finns tidigare erfarenheter att utgå ifrån. Det kan innebära att processen 

innehåller svårigheter i form av förståelse och att fler ändringar behöver göras under tiden. 

Men i vårt fall fanns det mycket användbar kunskap som bidrog till att processen kunde 

genomföras på ett bra sätt. Finns det inte erfarenheter hos den befintliga personalen anser vi 

att företaget kan få hjälp av en rådgivare som kan bidra med användbar kunskap. Trots att 

berörd personal på företaget har svag identitet kan den alltså höjas genom hjälp av en 

utomstående person som är kunnig inom området. I vår studie fanns det intresse av att 

samarbeta vilket resulterade i att kunskaper utbyttes för att öka förståelse för genomförandet. 

Vi tror därför att kommunikation är ett verktyg för att fokus på ledtrådar ska vara användbart 

för att kunna utbyta erfarenhet. Nivån av kommunikation kan variera beroende på individens 

kunskap och behov av att tillgodogöra sig ny kunskap. Har individen goda kunskaper om en 

ny situation som uppstår behöver fokus på ledtrådar inte vara lika hög. I vår studie var 

behovet högt eftersom berörd personal behövde varandras kunskaper för genomförandet. En 
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annan förutsättning för att en ändring ska ske framgångsrikt är att individerna förstår varför 

förändringen sker (antagande om miljön). Är denna förståelse låg skapas förvirring till varför 

något behöver genomföras och processen kan ses som meningslöst. Likaså är det viktigt att 

utgå från en helhet innan bedömning på detaljnivå kan ske eftersom det kan vara svårt att göra 

uppskattningar om helheten saknas. Innebörden av Weicks (1995) delar överensstämmer med 

vår studie men sammanfattningsvis kan vi konstatera att delarna behöver ha en viss nivå och 

olika mycket tid för att skapa mening i processen. Men samtidigt tror vi inte att alla delar är 

lika viktiga eftersom förutsättningarna varierar mellan olika företag. Är en del starkare och en 

annan mindre framträdande tror vi att delarna kan stärka varandra för ett meningsfullt 

genomförande.     

Om en organisation har anställda med lång erfarenhet och mycket kunskap som kan användas 

bidrar det till en stark företagskultur och på sikt tror vi att det gör företagen mer lönsamma. 

Finns inte möjligheten till att utnyttja sin potential försvinner också drivkraften och viljan att 

arbeta. Om individen inte blir uppmärksammad kan personen heller inte vara delaktig och 

vara med i företagets utveckling vilket innebär att dennes kunskap förbises. Individen kan då 

se sig som meningslös och det kan leda till korta anställningar och stor personalomsättning 

vilket påverkar företagets lönsamhet negativt. Konsekvenserna av att det ges klara direktiv 

utan individens möjlighet att påverka kan innebära att förståelsen för en ny situation inte 

skapas. Det gör att kunskaper försummas vilket kan leda till att individen motsätter sig 

förändringen och företaget påverkas negativt.  

Implementeringen av komponentavskrivningar kan till en början vara kostnadskrävande på 

grund av merarbete och eventuella justeringar i det berörda företagets miljö, exempelvis att 

skapa ett lämpligt anläggningsregister. När implementeringen är genomförd tror vi inte att det 

kommer att kosta mer än vad det har gjort tidigare utan syftet med komponentavskrivningar är 

att det ska avspegla verksamheten på ett tydligare sätt. Kostnaderna ligger alltså i själva 

implementeringsprocessen och att det sker en ändring i företagets miljö. Det finns inga 

bestämmelser ifall komponentavskrivningar ska synas i företagens redovisningsrapporter eller 

om det endast ska finnas i företagens interna system. Frågan vi ställer oss är därför om det går 

att göra jämförelser mellan de företag som ska implementera komponentavskrivningar i sin 

redovisning. Ifall informationen om komponenterna inte är synlig i rapporterna, att tillgången 

fortfarande redovisas som en helhet är det svårt för externa intressenter att göra jämförelser 

mellan företagen.  

De delar i Weicks (1995) sjustegsmodell som vi valde att fokusera på var det som var mest 

lämpliga i vår fallstudie, men berördes trots allt av de tre andra delarna. Hade studien 

genomförts på ett företag med färre anställda där arbete sker mer självständigt hade säkerligen 

delen social varit viktig, att ha förmåga att samarbeta och kommunicera med andra. De 

företag som har varit med om förändringar nyligen har genom de händelserna fått erfarenhet 

som kan vara användbara i en nuvarande situation vilket innebär att delen återskapande är 

mer betydelsefull i ett sådant sammanhang. Ändringsprocessen hade kunnat ske smidigare då 

företaget är medvetet om hur en sådan situation kan hanteras. Delen pågående process kan 

anses vara allmän och det som behöver beaktas i den här delen är att vara beredd på lämpliga 

åtgärder för att hantera den situation som uppstår. Oavsett vilken typ av ändring eller situation 
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ett företag ställs inför är meningsskapande ett användbart verktyg och de olika delarna kan 

därför ha sina olika betydelser beroende på företagets situation och förutsättningar.    

Företagets utgångspunkter kan se olika ut, vilket kan påverka den nya situationen och dess 

utformning. Företagets tillgångar, engagemang, personalstyrka och vägledning kan variera 

och ha påverkan på ändringens genomförande vad det gäller både tid och kostnad. 

Slutresultatet behöver inte bli annorlunda men det kan ta olika lång tid och kosta olika mycket 

beroende på företagets förutsättningar. Företagets förutsättningar är därför av betydelse 

eftersom det är det som är utgångspunkten för att möjliggöra ett genomförande. Vår studie 

genomfördes på ett företag med stora materiella anläggningstillgångar och resultatet kanske 

hade varit annorlunda om det hade skett på ett företag med andra typer av tillgångar. Om 

fallstudien istället hade utförts på ett fastighetsbolag hade det funnits dokumenterad och 

rekommenderad vägledning att utgå ifrån vilket underlättar processen. Därför tror vi att 

implementeringen av komponentavskrivningar i dessa företag sker fortare eftersom stegen i 

Weicks (1995) studie som vi har utgått ifrån kanske inte behöver genomföras lika detaljerat 

som i vårt fall. I och med det har ett fastighetsbolag eventuellt bättre förutsättningar vilket 

resulterar i en bättre förståelse och ett smidigare genomförande. Företagets resultat kan då 

påverkas positivt eftersom företaget inte behöver lägga ner lika mycket tid vilket innebär 

mindre kostnader. Samtidigt som fokus kan läggas på utveckling av andra delar i företaget 

och med det bli lönsammare och mer konkurrenskraftiga.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie har skett under implementeringsstadiet och ett förslag till fortsatt forskning skulle 

kunna vara då implementeringen av komponentavskrivningar har genomförts. Det som skulle 

kunna studeras är ifall företagen har fått den feedback som de förväntar sig av revisorer och 

om implementeringen verkligen avspeglar företagets förväntningar. Ett annat förslag till 

fortsatt forskning är att studera komponentavskrivningar i ett fastighetsbolag där det finns 

tydligare restriktioner för genomförandet och hur teorin meningsskapande är av betydelse i 

sådant sammanhang. Vi har i vår studie utgått ifrån företagets interna sida och sett hur 

implementeringen har genomförts utifrån deras perspektiv. Ett förslag till fortsatt forskning är 

att utgå från ett externt perspektiv för att se om företaget vill stärka sin image mot 

intressenternas beslutfattande eller om det genomförs för att företaget ska ha mer kontroll 

över sina tillgångar. Ett ytterligare förslag är att studera om implementeringen av 

komponentavskrivningar kan se annorlunda ut mellan företag, om det finns faktorer som 

påverkar, till exempel bransch, lönsamhet eller antal anställda. En sådan studie skulle kunna 

genomföras genom granskning av flera olika företags redovisningar för att kunna göra 

jämförelser och se likheter och skillnader.     
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Bilaga 1 

Egna reflektioner 

Jennifer Sjöstedt 

Jag har skrivit examensarbetet tillsammans med Malin vilket jag tycker har varit väldigt bra 

eftersom jag har kunnat bolla idéer med någon för att sedan komma fram till en lämplig 

lösning.  Jag tycker att vi har kompletterat varandra bra och vårt samarbete har varit positivt i 

arbetsprocessen. Vi har varit lika delaktiga under arbetets gång vilket jag tycker har varit bra 

eftersom arbetet har kunnat fortskrida enligt planerna. Vi har hela tiden stämt av med 

varandra för att båda ska vara lika insatta och ha samma förståelse. Vi har därför diskuterat 

vad vi har kommit fram till för att kunna få en röd tråd genom arbetet och sedan korrekturläst 

tillsammans för att få en tydligare och bättre text. Jag har inte haft några problem att 

samarbeta med personer tidigare vilket jag tycker har bevisats i examensarbetet. Jag har 

däremot insett hur viktigt det kan vara med samarbete. Med hjälp av Malin har vi verkligen 

kommit fram till bra slutsatser vilket har underlättat den problematik som har uppstått under 

arbetets gång.  

Vilket ämne vi skulle skriva om kom vi på relativt fort, valet blev komponentavskrivningar. 

Komponentavskrivningar är något nytt inom redovisningen vilket gjorde området intressant 

att studera. Mina förkunskaper för ämnet var väldigt små, vi hade endast berört det i en av 

våra kurser där vi i princip fick reda på vad det innebar och att det skulle införas i 

redovisningen under 2014. Jag tycker att arbetet har varit intressant eftersom 

komponentavskrivningar har inneburit ett nytt sätt att redovisa på men samtidigt så tycker jag 

att det har varit en problematisk process. Det finns inte så mycket tidigare forskning inom 

området vilket gjorde det svårare att komma igång med arbetet. Vår utgångspunkt fick vara 

från en teori vilket jag till en början inte riktigt kunde förstå. Jag tycker att det var krångligt 

att hitta tidigare studier inom området vilket gjorde examensarbetet jobbigt och samtidigt lite 

tråkigt. Men ju längre vi kom med arbetet kunde jag börja se kopplingar till den valda teorin 

vilket gjorde vår studie tydligare och man kunde koppla samman tidigare studier med den 

egna studien. När jag väl förstod hur den valda teorin och de tidigare studierna kunde 

sammankopplas med den empiri som vi har samlat in blev arbetet mycket roligare. När vi 

började analysera var det även intressant att se de likheter men också skillnader som fanns 

mellan studierna.   

Till en början tyckte jag att det hade varit bättre om vi hade fått en beskrivning om 

examensarbetes utformning redan innan kursens start. Det kändes som att jag inte var så 

förberedd på vad det skulle innebära, vad som skulle ingå och vad som krävdes av mig 

personligen.  Men samtidigt kan jag nu i efterhand inse att det också har varit något positivt 

att inte vara för insatt i upplägget eftersom jag har lärt mig att hantera de svårigheter som 

uppstår. Det har varit oklart vad som ska ingå i de olika kapitlen, jag har därför fått lära mig 

att hantera situationer som jag känner mig osäker i. Jag tycker att det har varit utvecklande att 

få ställas inför sådana situationer vilket jag också tror gynnar mig när jag kommer ut i 

arbetslivet.   
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Vidare så kändes det mindre relevant att vi inledningsvis skulle sitta och sortera och studera 

fakturor som vi knappt kunde förstå. Men efter en tid anser jag att detta var nödvändigt, dels 

för att bygga en grund att utgå ifrån men också för att se varför företaget tar de beslut som de 

gör. Med hjälp av att studera fakturorna kunde jag få en förståelse om hur implementeringen 

kunde fortskrida. Jag anser att det hade varit mycket svårare att hoppa in i mitten av processen 

eftersom det är svårt att sätta sig in i något om förståelsen saknas. Jag förstår därför i 

efterhand att det var väldigt bra att vi fick vara med ifrån början för att bättre kunna se hur 

processen går till, vad företaget behöver tänka på och vad som behöver utvecklas. Denna 

insikt är något som jag kan ha nytta av i andra situationer, det är bra om jag har en förståelse 

för det jag ställs inför, för att sedan kunna underlätta det fortsatta arbetet.  

En annan sak jag har reflekterat över under arbetets gång är hur mycket tid det har tagit att 

färdigställa ett examensarbete. Jag har verkligen lärt mig hur man ska planera och lägga upp 

en tidsplan för genomförandet. Självklart har jag även i tidigare kurser behövt planera, men 

inte i samma utsträckning. Vi har verkligen försökt disponerat tiden väl och haft delmål med 

vad som ska göras och vad som ska vara klart. Jag tycker att detta har varit väldigt bra 

eftersom det då finns uppsatta mål och en tydlighet hur vi ska gå tillväga i arbetet. I början av 

processen tycker jag att det var väldigt svårt att veta vad som skulle göras och kände mig 

väldigt stressad över detta. Jag har därför under arbetets gång lärt mig att hantera 

stressituationer på ett positivt sätt. Det har även inneburit att jag har lärt känna mig själv och 

veta hur jag kan hantera dessa situationer. Samtidigt tror jag att vårt strukturerade arbetssätt 

också var till hjälp så att jag kunde känna mig lugnare.  Ju mer klarheter som jag kunde se i 

arbetet desto mer kunde man se vart arbetet var på väg vilket gjorde det hela mycket roligare. 

Jag har därför insett att när man planerar och strukturerar sitt arbete underlättas även det 

framtida arbetet vilket gör det mer intressant.  Med hjälp av delmål så tycker jag att man 

successivt gått från klarhet till klarhet vilket jag tycker har underlättat arbete.   

Den respons vi har fått på vårt examensarbete har även inkluderat en del kritik, vilket jag 

tycker har varit jobbigt ibland. Det kändes som att det var tillräckligt svårt att hitta 

vetenskapliga artiklar som kunde användas i arbetet. Vi hade en tydlig bild framför oss om 

hur vi ville lägga fram arbetet men de kopplingar som vi såg kunde inte riktigt framhävas i 

text. Det var därför jobbigt att få kritik, det kändes nästan omöjligt till en början. Jag har med 

detta lärt mig väldigt mycket, med hjälp av den respons som vi har fått anser jag att vi har 

kunnat ta examensarbetet ett steg längre. Jag har lärt mig att på ett tydligare sätt framhäva 

mina tankar och funderingar och insett hur bra det är med kritik och inte bara se det som 

något negativt. Det finns alltid möjlighet att förbättra, jag tycker därför att kritiken har gjort 

att jag har fått mer engagemang till att förbättra. Jag tror även att detta har varit en bidragande 

del till att vi har planerat vår tid så pass bra, att engagemanget till att förbättra aldrig försvann. 

Jag tycker också att jag har utvecklat min skrift, att jag tydligare kan få fram vad jag menar 

och få det att låta bra.  
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Malin Sjöholm 

Mina förväntningar och funderingar inför examensuppsatsen vara att det skulle vara en 

självständig, egen planerad och ganska fri process. Inriktningen och ämnet för vår uppsats var 

bestämt sedan långt innan då företaget jag arbetar för visste att deras process att införa 

komponentavskrivningar skulle börja i januari. Vi deltog i arbetet för att komma fram till ett 

förslag och fick då möjlighet att göra alla de intervjuer och observationer som vi behövde för 

att genomföra vår uppsats.  Skolan och programansvariga gav i princip ingen information om 

vad som väntade oss eller hur tillvägagångssättet skulle vara, det var först på 

introduktionsföreläsningen efter sista tentan som första informationen kom angående vad en 

examensuppsats är och vad som förväntades av oss.  

Eftersom vi hade förberett oss väl så kom vi igång snabbt med den inledande 

problembakgrunden och problemformuleringen, utan att veta om det vi gjorde eller trodde var 

korrekt. Den första månaden var den mest slitsamma perioden, mycket förvirring, många val 

att göra och mycket kritik från både examinatorn och under seminarierna i metodkursen. Jag 

hade ingen aning innan om att man i en uppsats är tvungen att utgå i från en teori utan trodde 

att vi skulle ha fria händer i vårt arbete och jag hade svårt att förstå kopplingen mellan hur 

tidigare forskning skulle kunna vara till hjälp i vår studie. Men i takt med att tiden gick så 

ökade även förståelsen för att det man påstår måste ha en vetenskaplig grund.  

Samarbetet med Santa Maria har under processen varit bra, de har varit angelägna om att vi 

ska ha fått tillgång till de material vi behövt och avsatt tid för att göra de intervjuer och 

observationer som vi ville utföra. Vi har verkligen tagits på allvar och känt oss professionella 

och fått utrymme att utrycka våra åsikter och kunskaper som vi fått med oss från våra tidigare 

kurser.  

Jag uppskattar att arbeta i grupp och samarbetet mellan mig och Jennifer har fungerat bra, vi 

visste innan att vi har liknande inställning till studierna. Vi är båda extremt fokuserade, 

lättlärda, har höga ambitioner och är perfektionister och ger oss inte förens det som ska göras 

är klart. Vi gjorde upp en studieplan som innefattade allt ifrån vilka tider vi skulle sitta och 

vad vi skulle genomföra vid varje pass.  Arbetet har skett gemensamt och varit rättvist 

fördelat, allt ifrån att läsa vetenskapliga artiklar till att läsa böcker just för att båda ska ha 

samma information och förståelse om innehållet i uppsatsen. Vi är både personer med starka 

åsikter och viljor så en del kompromissande har förekommit, men vi gjorde tidigt klart för 

varandra att det är viktigt att kunna ta kritik och det handlar om att examensarbetet ska hålla 

så hög kvalitet som möjligt.  

Det jag själv har lärt mig under examensarbetet som jag kommer att ha stor nytta av både i 

mitt yrkesliv och i mitt privatliv är att vissa saker måste få lov att ta tid. Jag är en ivrig person 

som gärna läser slutet av boken innan jag ens börjat läsa för att jag är så nyfiken. Men i ett 

sådant här sammanhang måste man vara fokuserad och ta en sak i taget för att få en 

övergripande förståelse och kunna se samband, reflektera och dra slutsatser. Jag har insett att 

man måste ta ansvar för sitt eget handlande och hur viktigt det är att ha en struktur och 

ordning för att ett arbete ska kunna genomföras på ett bra sätt och hur mycket lättare det är att 

arbeta om man har en tydlig målbild över hur resultatet ska bli. 
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Jag har lång erfarenhet av arbetslivet med många olika yrken och arbetsgivare så att ta kritik 

är jag van vid och inget som jag tar illa vid mig av. Jag ser det som utvecklande och det är 

först när jag får kritik som jag får mig en tankeställare och kan justera och förbättra.  Men 

trots det så har det varit påfrestade med allt motstånd vi har fått från både handledare och 

examinatorn just för att vi själva vet hur mycket tid och engagemang vi har lagt ner under 

hela processen på vårt arbete. Vi har inte tagit någon kritik eller anmärkningar för given utan 

tagit åt oss det och gjort de förändringar som behövts för att förbättra uppsatsen. Det tror jag 

är den viktigaste lärdomen att ta med sig från den här perioden i mina studier. Jag kommer 

hamna i situationer där jag anser att jag genomfört ett bra arbete men att en annan person inte 

håller med och att då inte ta det personligt utan vara professionell och fortsätta göra ett bra 

jobb.    

I slutskedet av uppsatsen föll alla delar på plats och det märks att min hjärna har kämpat på 

bra i vår med alla nya intryck och allt lärande. Jag förstår nu varför en uppsats har det 

upplägget den har. Att det måste finnas en anledning till att problemet behöver studeras, 

varför det är ett problem, hur vi ska gå tillväga för att lösa problemet och analysera hur vi 

löste det. Jag har lärt mig att det måste finnas vetenskaplig grund för det man påstår för att 

visa trovärdighet och för att kunna göra jämförelser studier emellan samt kunna bevisa att det 

man kommit fram till i en studie är sant och konstaterat.     
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Till respondenterna på Santa Maria: 

Hur redovisas tillgångarna idag?  

Hur sker värdering idag?  

Hur har ni bedömt nyttjandeperioden? Har den ändrats sedan tillgången började redovisas i 

balansräkningen? 

Vilken avskrivningsmetod används?  

Hur ser du på införandet av komponentavskrivningar? 

Vilka förändringar tror du kommer att ske i samband med implementeringen av 

komponentavskrivningar? 

Vad har du för tanke angående uppdelningen av de materiella anläggningstillgångarna?   

Kommer komponentavskrivningar ge en mer rättvisande bild av verksamheten?  

Har ni förberett er på något sätt inför implementeringen? 

Vad tycker ni om ett principbaserat regelverk i det här hänseendet?  

Anser ni att ni är i behov av komponentavskrivningar?  

Vad har tidigare värdering för påverkan på komponentavskrivningar?  

Är några tillgångar mer relevanta att dela upp i komponenter än andra?  

Vad tänker ni om kostnad kontra nytta?  

 

Frågor till revisor: 

Vad tror du är syftet med införandet av komponentavskrivningar i K3? 

Vad anser du om begreppen ”betydande” och ”väsentligt”? 

Vilken typ av tillgångar (fastigheter, marskiner) bör prioriteras först? 

Kommer komponentavskrivningar ge en mer rättvisande bild? 

Vad kommer ni som revisorer ”kräva” för att era kunder ska uppfylla K3-kraven på 

avskrivningar. 


