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Sammanfattning 

 

År 2014 blev komponentavskrivning ett krav för alla bolag som följer K3-regelverket och har 

materiella anläggningstillgångar med komponenter av betydande värde. K3 är ett 

principbaserat regelverk vilket innebär att företagen behöver göra sin egen tolkning för hur 

det ska tillämpas. Den nya redovisningsförändringen innebär att organisationerna måste 

anpassa deras nuvarande regler och rutiner efter det nya regelverket.  

Syftet med denna uppsats är att skapa ökad förståelse för förändringsprocessen vid införande 

av en ny redovisningsstandard och att bidra med större medvetenhet kring dess komplexitet. 

För att uppnå syftet så användes i studien en kvalitativ metod där det genomfördes sex semi-

strukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med kommunala fastighetsbolag i Västra 

Götalands län som alla nyligen infört komponentavskrivning. Den insamlande empirin 

analyserades sedan med en egenkonstruerad analysmodell med utgångspunkt från tidiga 

institutionella ekonomin. Genom analysen av den insamlade empirin skapades en ökad 

förståelse för hur interna regler och rutiner utvecklats i och med införandet av 

komponentavskrivning. 

Studien visar att utvecklingen av interna regler och rutiner är en lång process när det saknas 

vägledning. Motstånd på grund av osäkerhet är en stor bidragande faktor till fördröjningen av 

införandet. Organisationen behöver vid införandet av en ny redovisningsstandard göra en 

egen bedömning av vad regeln innebär och hur de ska tillämpa den. Vidare framkom i studien 

att externa och interna faktorer har stor påverkan på formandet av den interna regeln.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Förändringsprocess, Komponentavskrivning, Regler, Rutiner, Tidiga 

institutionella ekonomin, Redovisningsstandard. 



 

Abstract 

 

In 2014 component depreciation became a requirement for all who follow the K3 regulatory 

and have tangible assets with components of significant value. K3 is a principles-based 

regulatory, which means that companies need to make their own interpretation of how it 

should be applied. The new accounting change means that organizations must adapt their 

current rules and routines for the new regulations. 

The purpose of this paper is to increase understanding of the process of change with the 

introduction of a new accounting standard and to bring greater awareness of its complexity. 

To achieve the purpose of the study a qualitative method were used and six semi-structured 

interviews were conducted. The interviews were conducted with municipal property 

companies in Västra Götaland county who all recently introduced component depreciation. 

The collected empirical data were then analyzed with a self-constructed analysis model based 

of the old institutional economics. Through the analysis of the collected empirical data a 

greater understanding were created of how internal rules and routines evolved with the 

introduction of component depreciation. 

The study shows that the development of internal rules and routines is a long process in the 

absence of guidance. Resistance due to uncertainty is a major contributing factor to the delay 

of the introduction.  At the introduction of a new accounting standard the organization need to 

make their own assessment of what the rule means and how to apply it. It also emerged in the 

study that external and internal factors have great influence on the formation of the internal 

rule. 
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Inledning 

I det inledande kapitlet redogörs uppsatsens bakgrund och problemdiskussion, vilket sedan 

ligger till grund för uppsatsens problemformulering och syfte. Kapitlet ska skapa intresse och 

ge en introduktion till uppsatsens ämne, förändringsprocessen vid införandet av en ny 

redovisningsstandard.  

 

1.1 Problembakgrund 

Från och med räkenskapsåret 2014 ska alla större onoterade bolag
1
som inte följer 

International Financial Reporting Standards (IFRS) redovisa enligt K3-regelverket (FAR, 

2013). K3-regelverket är framarbetat av Bokföringsnämnden (BFN). BFN ansvarar för 

utvecklandet av god redovisningssed och att arbeta för ett regelverk som är enkelt och 

anpassat till användarens behov (BFN 2012).  BFN framhäver att K3-regelverket är ett 

principbaserat regelverk. Detta innebär att företagen vid upprättande av sin redovisning måste 

göra egna bedömningar vid tillämpning av de föreskrivna principerna. Principbaserad 

redovisning innebär därför att företagen kan anpassa deras redovisning till vad de anser är 

relevant information för att på bästa sätt avspegla deras ekonomiska situation för omvärlden 

(Marton, 2013). 

 

Ett av kraven med K3-regelverket är att företagen måste tillämpa komponentavskrivning 

(FAR, 2013). Detta framgår av BFN allmänna råd: 

 

“Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell 

anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska 

tillgången delas upp på dessa.” (BFNAR 2012:1, p 17.4) 

 

Det betyder att om en materiell anläggningstillgång förvärvas som en enhet och den har 

komponenter med väsentligt värde i förhållande till det totala anskaffningsvärdet så skall 

dessa komponenter redovisas och skrivas av separat över dess nyttjandeperiod. Det nya 

                                                 
1
Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor anses vara ett större bolag: 

a. Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 

mer än 50, 

b. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 

mer än 40 miljoner kronor, 

c. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 

mer än 40 miljoner kronor.( FAR redovisning 2013, s 1018) 
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avskrivningssättet innebär att byggnader som tidigare skrevs av i sin helhet över en och 

samma tid numera ska tillämpa komponentavskrivning och därmed delas upp i komponenter 

som anses ha ett väsentligt värde. Om en komponent byts ut tas den gamla komponentens 

redovisade värde bort och ersätts med anskaffningsvärdet för den nya komponenten. Den 

gamla komponentens redovisade värde redovisas som en utrangeringsförlust i 

resultaträkningen (Smith, 2006). BFN nämner fastigheter som ett exempel på en materiell 

anläggningstillgång med betydande komponenter där avskrivningstiden skiljer väsentligt. 

Betydande komponenter i en fastighet kan exempelvis vara stomme, fasad, tak, stammar med 

mera (FAR, 2013). 

 

När ett standardsättande organ stiftar en ny redovisningsstandard så sker det normalt en 

förändring i företagens redovisningsmiljö. Implementering kräver att organisationer samlar in 

och presenterar ny information och det kan även förändra mätningen av finansiella resultat 

(Amir & Ziv 1997). Organisationer som tidigare har redovisat deras materiella 

anläggningstillgångar som en enhet kommer numera behöva redovisa dessa i flera enheter om 

komponenten har ett väsentligt värde. Denna förändring innebär för organisationen att de 

måste anpassa deras nuvarande rutiner efter de nya redovisningskraven.   

1.2 Problemdiskussion 

Burns och Scapens (2000) har utvecklat ett ramverk som bygger på institutionell teori som 

skapats för att öka förståelsen för förändringsprocesser inom organisationer.  Det 

institutionella ramverket beskriver hur en organisation hanterar regler, rutiner och 

institutionalisering. Regler kan definieras som det formella sätt på hur saker bör göras. 

Genom att repeterande följa en regel blir de tillslut en vana inom organisationen, en vana som 

bygger på tyst kunskap. Regeln utvecklas därmed till en rutin, hur saker faktiskt görs. 

Institutionalisering sker när regler och rutiner blir allmänt accepterade inom organisationen 

för hur saker faktiskt är, regler och rutiner tas för givet (Mouritsen, 1994, i Burns & Scapens, 

2000). Reglerna som finns att tillgå om komponentavskrivning är öppna för tolkning och 

nämner endast att materiella anläggningstillgångar ska delas upp. Detta kommer sannolikt 

orsaka problem för berörda företag, det är osäkert hur steget från regel till rutin kommer att gå 

till.  

Förändring i en organisation är en komplex process.  Det kräver förståelse för den kontext 

organisationen befinner sig i. Det innebär inte bara en förståelse för organisationens formella 
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system utan också en förståelse för rutiner hos de anställda och de underbyggda antaganden 

som tas för givna inom organisationen. Regler i organisationen är inte alltid specificerade i 

manualer vilket gör att det inte alltid är lätt att veta vilka regler som finns inom 

organisationer. Även rutiner och institutioner kan vara abstrakta och därmed svåra att mäta 

(Burns & Scapens, 2000; Youssef, 2013). 

Burns och Scapens (2000) hävdar att det är viktigt att introducering av en ny förändring går i 

linje med organisationens normer och sätt att tänka, det är sannolikt mycket enklare att 

introducera en förändring när det inte motsätter existerande rutiner och institutioner inom 

organisationen. En förändring som motsätter sig organisationens rutiner och institutioner 

kommer antagligen möta motstånd. Motståndet kan delas upp i tre samverkande faktorer. 

Formellt och öppet motstånd på grund av konkurrerande intressen, brist på kunskap och 

erfarenhet för att klara av förändringen och lojalitet mot redan etablerade tankesätt på hur 

saker ska göras. Införandet av komponentavskrivning innebär ett nytt arbetssätt och det är 

troligt att det kommer påverka företagets rutiner. I och med detta är det sannolikt att 

införandet kommer mötas med visst motstånd.  

Som tidigare nämnts är införandet av en ny redovisningsstandard en förändring. Denna 

förändring påverkar företagens redovisning vilket kan ge följdeffekter för företaget. 

Ivancevich, Ivancevich och Cocco (1996) framhåller att utgivning av nya 

redovisningsstandarder innebär flera ekonomiska konsekvenser för de berörda företagen. 

Effekten av en ny redovisningsstandard på den finansiella rapporten kan leda till att 

användarna av rapporten ändrar sitt beslut angående exempelvis om de ska tillföra kapital till 

företaget eller inte. Även Hamberg, Mavruk och Sjögren (2013)  studerade effekten av 

införandet av ett nytt regelverk. Deras studie undersökte dock hur utländskt ägande och deras 

investeringsbeteende för svenska bolag påverkades av det obligatoriska införandet av IFRS. 

Dalla och Iatridis (2011) har undersökt hur grekiska börsnoterade bolag påverkas av 

implementeringen av IFRS. De studerade vilken effekt införandet fick på de finansiella 

rapporterna. Gemensamt för dessa studier och många andra är att de fokuserar på effekterna 

av införandet av en ny redovisningsstandard medan undersökningen av hur 

förändringsprocessen för införandet ser ut valts bort. Burns och Scapens (2000) hävdar att 

studier som fokuserar på effekten av redovisningsförändring inte skapar någon ökad förståelse 

för förändring. De anser att det är mer intressant att undersöka hur och varför en organisations 
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redovisning blir som den är, eller inte är över tiden, att det är redovisningsförändring som en 

process som är intressant att studera.  

 

Precis som Burns och Scapens anser vi att det är processen som är viktigt att studera för att få 

en förståelse kring en redovisningsförändring.  Införandet av K3 och komponentavskrivning 

är en väldigt aktuell förändring och därför ett intressant studieobjekt att studera 

förändringsprocessen på. En fastighet är ett typexempel på en materiell anläggningstillgång 

som består av betydande komponenter. Det är därför speciellt passande att studera 

fastighetsbolag och hur de tillämpar det nya regelverket K3, mer specifikt hur företagets 

interna förändringsprocess ser ut vid införandet av komponentavskrivning. Detta är något som 

är nytt för dessa bolag och därmed innebär en omställning och utveckling av deras interna 

regler och rutiner.  

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående problemdiskussionen har vi formulerat följande frågeställning:  

 

 Hur utvecklas interna regler och rutiner för redovisning av en fastighet vid 

tillämpning av komponentavskrivning? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa ökad förståelse för förändringsprocessen vid införande 

av en ny redovisningsstandard. Genom att åskådliggöra hur organisationens regler och rutiner 

förändras vid tillämpning av komponentavskrivning hoppas vi kunna bidra med en större 

medvetenhet kring förändringsprocessen och dess komplexitet hos organisationer och 

forskare. 
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2 Metod 

I kapitlet redogörs de metodval som ligger till grund för att svara på uppsatsens 

problemformulering. Vidare förs en diskussion kring motiv för val av respondenter samt 

hantering av kvalité och trovärdighet av uppsatsen. Avslutningsvis förs en kritisk diskussion 

kring uppsatsens metodval.  

 

2.1 Undersökningsmetod 

Val av metod bör enligt Jacobsen (2002) styras av problemformulering. Med detta i åtanke är 

en kvalitativ ansats mest lämplig i vår studie då vi vill få en djupare förståelse för 

utvecklingen av rutiner och regler vid införandet av komponentavskrivning. Bell (2000) 

hävdar att det kvalitativa perspektivet intresserar sig för hur människor upplever sin värld och 

på så sätt mer strävar efter en insikt än en statisk analys. Enligt Patton (1987) ger kvalitativ 

data forskaren möjlighet att studera problem, fall och händelser mer djupgående och 

detaljrikt. Detta genom direkta citat och detaljerade svar utan att försöka styra in 

respondenterna i förutbestämda svarsalternativ. Denna öppenhet är enligt Jacobsen (2002) ett 

nyckelord inom kvalitativansats och bidrar ofta till en hög intern giltighet. Den “riktiga” 

förståelsen för ett fenomen eller en situation framkommer. Största anledningen till varför vi 

valde kvalitativ metod var för att en kvantitativ ansats inte skulle ge tillräckligt med 

detaljerade svar på våra undersökningsfrågor och därav inte uppnått syftet med vår studie. 

Enligt Jacobsen (2002) ger en kvantitativ metod endast svar på det som frågas. Med det 

menas att det inte finns utrymme för förhållanden som inte frågas efter i formuläret.  

2.2 Undersökningsdesign 

Bryman och Bell (2013) nämner fem olika typer av undersökningsdesigner, bland annat 

fallstudier. Jacobsen (2002) menar att fallstudier lämpar sig bra när vi vill skapa förståelse om 

samspelet mellan ett specifikt sammanhang och ett fenomen. Vi ville undersöka hur interna 

regler och rutiner för redovisning utvecklas vid införandet av komponentavskrivning. Enligt 

Jacobsen (2002) är fallstudier lämpliga när någon vill beskriva en speciell situation eller en 

speciell plats medan små-N-studier är mer lämpliga när en rik beskrivning önskas av ett 

speciellt fenomen. Införandet av en ny redovisningsstandard är en förändring som många 

företag berörs av och därför inget specifikt som bara kan studeras i en viss organisation. Om 

önskemålet är att belysa flera tänkbara sidor av ett fenomen är därför små-N-studier mer 

lämpligt.  
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Vid små-N-studier väljs endast ett fåtal enheter ut, vanligtvis högst fem eller tio stycken. 

Mängden gör att det blir överskådligt och möjligt för forskaren att gå på djupet. Dessa studier 

skapar ett bredare perspektiv på ett givet fenomen och ger en rik och detaljerad beskrivning. 

På grund av detta skapar den dock ingen generaliserbarhet (Jacobsen, 2002), det vill säga vi 

studerar inte tillräckligt många för att med stor säkerhet kunna säga att våra slutsatser går att 

generalisera. Genom vår studie vill vi skapa ökad förståelse för förändringsprocessen vid 

införandet av en redovisningsstandard, syftet är inte att generalisera. Små-N-studier ger oss 

goda förutsättningar för att uppnå en förståelse för hur rutiner och regler för hur redovisning 

utvecklas då det ger oss nyanserade och djupa svar.   

2.3 Datainsamling 

Som tidigare nämnt studerar vi införandet av K3 och komponentavskrivning och hur denna 

redovisningsförändring påverkar de berörda organisationernas interna regler och rutiner. För 

att studera just detta fenomen behövs data för att få svar på studiens problemformulering. 

Enligt Ghauri och Grønhaug (2002) så krävs det att frågor ställs direkt till den som är 

involverad för att ta reda på varför någon tycker och handlar som den gör. Någon sådan 

information går oftast inte att hitta i sekundärdata. Undersökningen består därmed främst av 

primärdata. Fördelarna med primärdata är att den är insamlad för det specifika ändamålet. 

Primärdata används när tidigare data är otillräcklig eller inte finns tillgänglig för att svara på 

specifika undersökningsfrågor. Sekundärdata är fördelaktigt främst för all den tid och pengar 

som sparas (Ghauri & Grønhaug, 2002). Ghauri och Grønhaug (2002) menar också att 

sekundärdata tillsammans med primärdata ibland kan vara det bästa sättet för att svara på en 

undersökningsfråga. Sekundärdata vi använder oss av är vetenskapliga artiklar inom området 

samt tillhandahållet material från respondenterna så som årsredovisningar och dokumentation 

för tillvägagångssätt för komponentavskrivning. Vetenskapliga artiklarna har hämtats från 

databasen ScieneDirect, Google Scholar och ABI/INFORM Complete. Samtliga artiklar är 

vetenskapligt granskade. 

2.3.1 Intervjuteknik 

Datainsamlingen genomfördes genom intervjuer där respondenterna fick möjlighet att tala 

fritt och där frågor ställdes utefter hur intervjun fortgick. Intervjuerna genomfördes på tre 

olika sätt för att följa respondenternas olika önskemål. Första sättet var att vi genomförde 

intervju med en respondent från organisationen. Andra var att vi genomförde en intervju med 

två respondenter från organisationen och det tredje, som vi har valt att definiera som 
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gruppintervju, innebar att det vid intervjutillfället deltog ytterligare intervjuare. De övriga 

intervjuarna studerade även dem komponentavskrivning och deras frågor var relevanta även 

för oss. Samtliga intervjuer genomfördes genom personliga möten. Avsikten med intervjun 

var att få en ökad förståelse för hur företagens interna rutiner och regler utvecklas. Detta 

uppnådde vi genom att studera hur organisationen hanterar införandet av 

komponentavskrivning. För att uppnå detta utfördes semi-strukturerade intervjuer. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är en semi-strukturerad intervju att föredra om en flexibel intervju 

önskas. Denna metod följer inte ett schema slaviskt utan följer oftast någon form av manus 

där möjligheten finns för ytterligare frågor utöver det som ingår i manuset. Flexibiliteten som 

semi-strukturerade intervjuer medförde ledde till intressanta ämnen som eventuellt hade 

förbigåtts i slutna frågor. Metoden gav oss också möjlighet att få direkt respons på ställda 

frågor till respondenten och kunde därmed avgöra om frågan tolkats rätt och ställa ytterligare 

frågor om något var oklart. På så sätt säkerställdes att vi fått svar på studiens 

problemformulering och därmed kunde syftet med studien uppnås. Metoden möjliggör en 

ökad förståelse för förändringsprocessen vid införandet av en ny redovisningsstandard. 

2.3.2 Val av respondenter 

I och med att kravet att använda sig utav komponentavskrivning infördes först i år, 2014, så 

förmodade vi att organisationerna hade kommit olika långt vid implementeringen. Därmed 

var det intressant i vår studie att studera fler organisationer än en. Enligt Patton (1987) finns 

det inga riktlinjer för hur många som bör studeras vid en undersökning för att skapa mening. 

Trovärdighet skapas om storleken på undersökningen är tillräckligt stor för att 

undersökningen ska uppfylla sitt syfte men samtidigt liten nog så att varje fall får ett 

tillräckligt djup. Studien har ingen intention att ta fram statistisk generaliserbar kunskap där 

urvalet skall representera populationen. Det centrala vid en kvalitativ studie är enligt Ryen 

(2004) istället undersökningspersonen och dennes sätt att se på världen och inte att 

sammanställa en generell bild. Intresset ligger i att nå djupt in i varje enskild intervju och det 

är där styrkan ligger vid intervjuer i kvalitativa studier. Vidare hävdar Ryen (2004) att större 

urval inte alltid ger bättre eller mer data än användandet av mindre urval.  Det är inte antalet 

intervjuer som är det viktiga utan informationen som fås ut av intervjuerna. Vi ansåg därmed 

att sex intervjuer var lämpligt för att få fram den information med tillräcklig bra kvalité som 

vi behövde. Intervjuerna genomfördes med de personer inom organisationer som var mest 

insatta i införandeprocessen. Dessa var ekonomichefer, redovisningsansvariga, controllers 

samt en projektanställd. 
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Vi valde att studera kommunala fastighetsbolag i Västra Götalands län. Kommunala 

fastighetsbolag har en speciell ägarsituation då de ägs indirekt av kommunens invånare. De 

bedrivs med ett övergripande allmännyttigt syfte att tillfredsställa kommunens bostadsbehov 

och bedriver sin verksamhet med undantag av kommunallagens självkostnadsprincip och 

därmed får det drivas med vinstsyfte (SABO, 2010). Kommunala bolag har vanligtvis ett stort 

fastighetsbestånd och behöver vara tidigt ute med att se över hur deras nya rutiner kommer att 

se ut vid tillämpning av komponentavskrivning för att inte hamna i tidsnöd. Inför 

kontaktfasen sorterade vi ut ett antal kommunala fastighetsbolag och kontrollerade att de i 

deras årsredovisningar uppnådde kraven för att klassas som en K3 företag. De medverkande 

bolagen blev tillslut: AB Alingsåshem, AB Bostäder i Lidköping, AB Eidar, Trollhättans 

bostadsbolag, AB Vänersborgsbostäder, Mölndalsbostäder AB och Skövdebostäder AB. 

Bolagen är i varierande storlek och geografiskt sett utspridda i regionen. 

 

2.3.3 Forskningsetik 

Det är viktigt att informera de berörda personerna om syftet för den aktuella studien samt vad 

deras involvering innebär. De ska även vara medvetna om att medverkan sker på egen vilja 

och frågan om anonymitet ska tas upp med respondenterna. Informationen som samlas in i 

studien ska enbart användas för att uppnå ändamålet med studien (Bryman & Bell, 2013). Vi 

har i studien tagit hänsyn till ovanstående etiska riktlinjer. Redan i kontaktfasen där det 

skickades ut ett mail till respondenterna ställdes frågan om de var villiga att ställa upp på en 

intervju (se bilaga 1, intervjuförfrågan). Efter ett par dagar tog vi kontakt via telefon för att 

erhålla svar. De hade full frihet att välja att vara med i studien eller att avstå. I mailet 

framgick även syftet med studien och information om att det fanns möjlighet att delta 

anonymt. Frågan om anonymitet togs även upp ytterligare en gång och samtliga respondenter 

valde att inte vara anonyma. Respondenterna tillfrågades och gav deras medgivande till 

inspelning av intervjuerna vid intervjutillfället. Endast Mölndalsbostäder uppgav att de 

önskade att inte bli inspelade vilket vi tog hänsyn till. I de fall någon respondent efterfrågade 

transkriberingen från intervjun så lämnades denna ut. 

 

2.3.4 Utformning av frågor 

Burns och Scapens (2000) ramverk har legat som grund vid framtagningen av intervjufrågor 

(se bilaga 2, intervjuguide). Ramverket beskriver hur regler och rutiner institutionaliseras i en 
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organisation som en pågående process. Frågorna var utformade för att skapa förståelse för hur 

respondenten upplevde förändringen i och med införandet av komponentavskrivning. Enligt 

Patton (1987) är det viktigt att frågorna är tydliga så att respondenten inte känner sig 

obekväm, okunnig eller förvirrad.  Frågorna var därför utformade så att de undvek ord och 

meningsuppbyggnader som kunde uppfattas som svårförstådda. Vidare menar Patton (1987) 

att öppna frågor kan vara ställda på så sätt att de förutbestämmer respondentens dimensioner 

av känslor och tankar. Vi beaktade därför noga hur frågorna ställdes så att respondenten 

kunde svara efter sina egna villkor. 

2.3.5 Kvalitén 

Kvalitén på undersökningen påverkas i hög grad av giltigheten och tillförlitligheten på 

insamlad data (Jacobsen, 2002). Nedan följer en redogörelse för hur vi arbetat för att uppnå 

bra kvalité på vår studie.  

 

För att få svar på vår frågeställning vände vi oss till de inom organisationen som var ansvariga 

för implementeringen av komponentavskrivning. Vi fick tala med de som var mest insatta 

inom ämne vilket gjorde att vi fick en så riktig bild av verkligheten som möjligt. Enligt 

Jacobsen (2002) uppnås intern giltighet när ett fenomen beskrivs på ett riktigt sätt. En 

uppgiftslämnare som står nära fenomenet är mer trovärdigt än en som står längre bort. 

Information kan förvrängas eller färgas i högre grad om det inte kommer från en 

förstahandskälla. Att vår källa kommer från en förstahandskälla bidrar därmed till högre 

intern giltighet. Jacobsen (2002) hävdar vidare att det är viktigt att vi som studerar ett 

fenomen alltid kritiskt värderar källans förmåga att ge riktig information. Vi bör värdera 

källans kunskap inom området samt deras vilja att ge riktig information. Samtliga 

respondenter hade en ekonomiroll i organisationen. De var därmed insatta i tidigare interna 

rutiner samt organisationens förhållningssätt till det nya sättet att redovisa. Ovilja att ge riktig 

information kan bero på att det som studeras är ett tabubelagt ämne, att det är ett ämne som 

eventuellt kan betraktas som lagbrott eller fenomen som inte uppfattas som legitima 

(Jacobson, 2002). Ämnet som studerades uppfattades inte i studien som känsligt och detta 

skapade därmed inget problem. 

 

I ett samtal så påverkas innehållet och utformningen av de som deltar i samtalet. Det är ingen 

skillnad vid intervjuer och resultatet från intervjun kan skilja stort mellan en intervjuare som 

upplevs aggressiv gentemot en som verkar oengagerad. Fenomenet kallas intervjuareffekt och 
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det är omöjligt att fullständigt kontrollera att intervjupersonen inte påverkas av intervjuaren. 

Därmed är en medvetenhet kring problematiken viktig (Jacobsen, 2002). För att uppnå 

tillförlitlighet förde vi efter intervjuerna en diskussion om hur vårt beteende kan ha påverkat 

de intervjuade och vad som i så fall kunde gjorts annorlunda för att minska denna effekt. Alla 

intervjuer förutom den med Mölndalsbostäder spelades in och transkriberades vilket gör att en 

fullständig återgivning av dessa samtal är möjlig. Fullständig återgivning är enligt Jacobsen 

(2002)  väldigt viktig för trovärdigheten av ett arbete. På så sätt kan andra få tillgång till 

rådata och därmed kontrollera om slutsatser är riktiga och trovärdiga. Under intervjun med 

Mölndalsbostäder antecknades det flitigt för att uppnå bästa möjliga underlag.  Vi tog även 

del av Mölndalsbostäder dokumentation om deras tillvägagångssätt ”Den förtida övergången 

till K3 på Mölndalsbostäder AB” för att komplettera och kontrollera det som sades. 

2.4 Metodkritik 

I studien har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Metoden har kritiserats för att vara 

allt för påverkat av forskarens åsikter (Bryman & Bell, 2013). Trots våra ansträngningar att 

vara helt objektiva så går det inte att undgå viss subjektivitet men vår medvetenhet kring det 

gör att vi kan minimera problemet. Detta genom att utforma öppna frågor som inte lägger 

något värde i svaren eller vinklar respondenterna att svara på ett visst sätt. Samt att hålla oss 

neutrala till frågorna som ställs och de svar som vi får. 

Vid intervjutillfällena valde vi att använda oss av semi-strukturerad intervjuteknik. Tekniken 

bidrar till ett öppet samtal där respondenterna får möjlighet att utveckla sina svar och det ger 

ofta detaljrika och djupa svar som dock kan bli subjektiva. Det bidrar också till att en stor 

mängd data samlas in som behöver bearbetas och analyseras. Respondenterna fick prata fritt 

kring de frågor vi ställde. Tekniken medförde att vi fick in en stor mängd information där vi 

inte fann allt användbart. Svaren vi fick var till viss del subjektiva då vi enbart fick svar från 

en eller två personer ifrån respektive företag och utifrån deras roll i organisationen. Dock var 

de personer som intervjuades de som var mest insatta i hela införandeprocessen. De stod 

närmast fenomenet och kunde därmed beskriva införandet på ett så riktigt sätt som möjligt. 
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3 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras institutionella teorin som ligger till grund för den 

empiriska studien och analysen. I kapitlet kommer även en redogörelse av tidigare studier 

som använt sig av institutionella teorin att presenteras. Slutligen presenteras vår 

analysmodell.  

 

3.1 Institutionella teorin 

I den teoretiska referensramen har vi används oss av Burns och Scapens (2000) ramverk som 

bygger på den tidiga institutionella ekonomin. En utgångpunkt i vår studie är att en 

organisations redovisning och praxis påverkar dess interna regler och rutiner. Vi menar att 

genom att studera implementeringen av en ny redovisningsstandard i en organisation, studerar 

vi förändringar i organisatoriska rutiner och regler. För att få en ökad förståelse för hur 

reglerna kring komponentavskrivning tas emot, tolkas och efterlevs behöver vi förstå oss på 

hur denna process går till. Burns och Scapens (2000) ramverk är därmed användbart för oss. 

Ramverket tydliggör hur regler, rutiner och institutionalisering sker inom en organisation och 

ger oss en förståelse för denna komplexa process.   

 

Den institutionella teorin är en bred teori som består av flera grenar, Scott (2001) nämner 

exempelvis nya institutionella ekonomin, tidiga institutionella ekonomin och nya 

institutionella sociologin.  Gemensamt för dessa teorier är att de studerar institutioner och 

institutionalisering och ger en insikt i redovisningsförändring (Burns & Scapens, 2000). 

Enligt Johansson och Siverbo (2009) förklarar nya institutionella sociologin hur 

redovisningsinnovationer kommer till organisationer medan tidiga institutionella ekonomin 

förklarar vad som händer med innovationen efteråt. Nya institutionella sociologin har tidigare 

använts av DiMaggio och Powell (1983) för att studera varför organisationer i samma 

branscher tenderar att efterlikna varandra. DiMaggio och Powell (1983) menar att denna 

homogenisering sker över tid. Vi gjorde ett medvetet val att använda oss av Burns och 

Scapens (2000) ramverk då vi såg att en studie av förändringsprocessen inom en organisation 

var mer intressant än att studera varför organisationer inom samma bransch efterliknar 

varandra. Eftersom komponentavskrivning är ett krav för de organisationer som tillämpar K3 

och har fastigheter med betydande komponenter finner vi det inte relevant att studera hur 

denna redovisningsförändring kommer till företaget utan det som är intressant är att studera 

vad som händer därefter. 
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3.2 Regler, rutiner och institutioner 

Vi kommer i studien använda oss av Burns och Scapens (2000) definition av regler och 

rutiner. De definerar regler “as the formally recognized way in which ‘things should be 

done’” (s.6). Scapens (1994) hävdar att regler är en nödvändighet för att samordna en grupp 

av individers handlingar till att bli enhetliga.  Utsatta regler minimerar även kostnader och 

svårigheter då en enskild bedömning av alla tillgängliga alternativ inte behöver göras.   

Rutiner bygger ofta på tyst kunskap och är vanor i tankar och handling hos 

organisationsmedlemmar som kan ske reflexmässigt. Enligt Burns och Scapens (2000) är 

rutiner det som praktiskt görs inom organisationen och kan därmed skilja sig från de regler 

som finns i organisationen. De definierar rutiner “as the way in which ‘things are actually 

done’” (s.6).  Rutiner uppstår när regler följs upprepande gånger. Burns och Scapens (2000) 

kallar denna process för “routinization”. I denna förändringsprocess kan tidigare formulerade 

regler bli modifierade som det accepterade sättet att genomföra saker på (Nelson & Winter, 

1982, i Burns & Scapens, 2000). Omformuleringar av regler kan ske medvetet eller 

omedvetet. Sammanfattningsvis, regler är hur företagen ska gå tillväga, formellt uttalande av 

förfaranden medan rutiner är vad som sker i praktiken. Regler ändras endast vid specifika 

tidpunkter medan rutiner reproduceras och förändras i en pågående kumulativ process. 

Rutiner uppstår genom regler som implementeras men det kan också ske åt andra hållet, 

regler kan uppkomma genom en rutin. Detta sker genom att rutiner blir nedskrivna i form av 

regler (exempelvis i en manual) för att undvika att kunskap går förlorad (Burns & Scapens, 

2000). Quinn (2011) hävdar att det är vanligare att rutiner kommer först och att dessa sedan 

skrivs ner i regler än tvärt om. Han säger samtidigt att det inte alltid är fallet, exempelvis i 

offentliga sektorn där lagstiftning kan bestämma hur vissa aspekter i en organisation fungerar. 

De externa reglerna som är lagstadgade behöver tolkas av en organisation för att interna regler 

skall uppstå. Han nämner arbetsmiljölagstiftning som ett exempel på externa regler som ligger 

till grund för organisationers utarbetande av interna hälso- och säkerhetspolitiska regler.  

 

Det finns ingen allmän definition av vad en institution är för något men i arbetet kommer det 

användas en, enligt Burns och Scapens (2000) vanlig använd definition inom tidig 

institutionell ekonomi: ”a way of thought or action of some prevalence and permanence, 

which is embedded in the habits of a group or the customs of a people.” (Hamilton, 1932, 

s.84, i Burns & Scapens, 2000). Institutionalisering sker när regler och rutiner blir allmänt 

accepterade inom organisationen för hur saker faktiskt är, underbyggda antaganden som tas 



 

13 

 

för givet (Mouritsen, 1994, i Burns & Scapens, 2000). Institutionalisering fungerar då som en 

bärare av organisatorisk kunskap. Institutionalisering sker dock inte i alla organisationer men 

det finns potential till det (Burns & Scapens, 2000). 

 

Går nya regler emot rådande rutiner, regler och institutioner i företag kan det bildas motstånd 

mot införandet (Burns & Scapens, 2000). Roberts och Scapens (1993) genomförde en studie 

där införandet av ett nytt system studerades. Systemet skulle förbättra åtkomligheten av 

redovisningsinformationen för divisionschefer. Vid införandet visade det sig att det nya 

systemet gick emot de underbyggda antaganden som tagits för givna hos de operationella 

cheferna och det uppstod därför ett motstånd. Detta motstånd visade sig i form av fördröjning 

av införandet vilket slutligen ledde till att projektet lades ner.  

3.3 Burns och Scapens ramverk 

Burns och Scapens (2000) ramverk har skapats för att öka förståelsen för 

förändringsprocesser inom organisationer. Det institutionella ramverket beskriver hur en 

organisation hanterar regler, rutiner och institutionalisering. Ramverket är en modifiering utav 

Barley och Tolberts (1997, se Burns & Scapens, 2000) ramverk. I de följande styckena 

redogörs för Burns och Scapens ramverk vilket också illustreras i figur 1 nedan. Ovandelen av 

Burns och Scapens (2000) figur representerar den institutionella sfären och botten 

representerar handlingssfären. Dessa illustreras av de solida pilarna. Den institutionella sfären 

avgränsar och formar handlingar vid en specifik tidpunkt medan det i handlingssfären utförs 

handlingar som produceras och reproduceras över tid. Det finns alltså en dualitet genom att 

institutioner kan påverka beteendet hos människor samtidigt som det är människors beteende 

som i det långa loppet omformar institutionerna. Båda två förändras i en kumulativ process 

över tid men eftersom det är handlingarnas reproduktion som skapar institutioner så har den 

institutionella sfären en långsammare förändringsprocess.  

 

Den centrala delen av figuren illustrerar det sätt som regler och rutiner sammankopplar de 

båda sfären. De separata lådorna illustrerar att nya regler och rutiner kan uppkomma och de 

streckade pilarna mellan lådorna visar hur dessa blir påverkade av tidigare regler och rutiner. 

Även regler och rutiner förändras i en kumulativ process vilket beskrivs nedan. Rådande 

institutionella principer tolkas och konkretiseras in i nya regler och rutiner, detta benämns 

”encoding” (pil a). Det givna sättet att göra något på skrivs ner och blir nya regler. Nästa 

process är när aktörerna i organisationen tolkar de nya regler och rutiner och anpassar sitt 
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beteende, ”enacting” (pil b). Processen av anpassningen till ändringen kan påverkas av 

medvetna val men är oftast reflexmässigt anpassad efter den tysta kunskapen som individen 

har om hur saker och ting skall göras. Det kan uppstå motstånd i denna process, exempelvis 

om de nya reglerna och rutinerna går emot de underbyggda antaganden som tas för givet inom 

organisationen.  

 

Tredje processen är hur ett upprepat beteende (pil b) leder till reproduktion av rutiner, 

”reproduction” (pil c). Pil b sker alltså upprepade gånger i varje pil c. Under denna 

reproducering kan förändring uppstå, antingen medveten eller omedvetet. Om aktörerna 

saknar tillräckligt med förståelse eller inte accepterar rutiner och regler och det samtidigt 

saknas system för övervakning kan det skapa omedveten förändring. Medveten förändring 

sker genom ett gemensamt ifrågasättande av existerande regler och rutiner. När regler och 

rutiner har reproducerats genom utövande och agerande av aktörer i organisationen blir de 

tillslut institutionaliserade, ”institutionalisation” (pil d). Dessa regler o rutiner “becomes 

simply the way things are” (Burn & Scapens 2000, s.11). Institutionerna kommer i sin tur att 

påverka andra regler och rutiner och influera utformningen av nya regler.  

 

Figur 1. Burns och Scapens ramverk (Burns & Scapens 2000, s. 9) 
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Efter att Burns och Scapens (2000) introducerade deras ramverk har flera forskare enligt 

Johansson och Siverbo (2009) utvidgat och förfinat ramverket och använt det i deras egen 

forskning. Genom vår egen litteraturgenomgång av vetenskapliga artiklar har vi kommit fram 

till samma slutsats (se exempelvis Tuanmat & Smith, 2011; Liguori & Steccolini, 2012; 

Yazdifara, Zamanb, Tsamenyia, & Askaranyc, 2008; Busco, Riccaboni, & Scapens, 2006). 

Burns och Scapens artikel från 2000 är också den mest citerade inom tidigare institutionella 

ekonomin för att studera redovisnings förändringar (Arroyo, 2012). Trots detta har den fått 

viss kritik för att fokusera på den inre dynamiken och att den därmed lagt mindre fokus på 

organisationsmiljöns påverkan på organisationen. Hänsyn till sociala, politiska och 

ekonomiska frågor som påverkar den interna förändringsprocessen i organisationer är 

begränsad (Arroyo, 2012).  

Youssef (2013) är en av dem som har använt sig av Burns och Scapens (2000) ramverk. Han 

studerade processen av en redovisningsförändring i samband med implementering av ett 

datanätverk för business-to-business (B2B) e-handel i en egyptisk organisation. I studien 

användes bland annat ramverket för att förklara hur B2B programmet och dess inbyggda 

regler och rutiner blev påverkade av, och påverkade de regler och rutiner som redan tidigare 

fanns i organisationen. Burns och Scapens (2000) menar att förändring där nya rutiner går 

emot de rådande institutioner kan skapa motstånd mot förändring. Youssef (2013) fick i sin 

studie fram att det fanns en ovilja att förändras och att redovisningsansvariga kände oro mot 

att ta till sig de nya rutinerna då “mental lojalitet” fanns mot det rådande sättet att tänka och 

göra. Genom att involvera de redovisningsansvariga i utformningen och implementeringen av 

det nya systemet kunde förändringen äga rum trots den tidigare oviljan. De var högst 

delaktiga i förändringsprocessen vilket ledde till att de fick möjligheten att designa reglerna, 

modifiera dem och därmed dra nytta av förändringens fördelar. I studien kunde Youssef 

(2013) även se hur processen utvecklades över tid, “routinization” och hur B2B systemet blev 

det enda verktyget som användes för att hantera organisationens butiker och distribution. Likt 

den här studien kan det finnas en möjlighet för motstånd mot förändring även i vår studie. 

Införandet av komponentavskrivning kan möta motstånd då det är något nytt som kan 

motsäga organisationens nuvarande rutiner. Eftersom förändringsprocessen är något som sker 

under lång tid och vi endast studerar organisationerna vid ett tillfälle kommer vi inte kunna se 

hur förändringsprocessen utvecklas över tid så som i Youssef (2013) studie. Däremot kommer 

vi förhoppningsvis se ett eller flera stadier då respondenterna kan vara i olika skeden i denna 

process.  
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En annan studie av Börner och Verstegen (2013) studerades hur medicinska specialister på 

sjukhus hanterade förändring under införandet av formella beskrivningar av en processuell 

rutin.  Liksom Burns och Scapens (2000) tog de ett institutionellt perspektiv. De var inte 

intresserade av tillfälliga beteenden hos enskilda individer, utan istället återkommande 

rutinmässiga beteenden som delas i organisationen. Syftet med deras forskning var främst att 

berika den institutionella ramen för att förstå förändring. De visade exempel på hur människor 

formar förändringsprocesser i organisationer.  Enligt Börner och Verstegen (2013) har Burns 

och Scapens modell som beskriver hur rutiner blir institutionaliserade använts med framgång 

för att förstå, beskriva och utforska pågående förändringsprocesser över tid. Nämnda tidigare 

studier påvisar att Burns och Scapens (2000) ramverk är en väl använd teori inom forskning 

kring redovisningsförändring men även inom andra områden och därmed lämpar sig väl för 

att uppnå syftet med vår studie.   

3.4 Analysmodell 

Vid analysen av den insamlade empirin använder vi oss utav en egen modifierad version av 

Burns och Scapens (2000) ramverk, se figur 2 nedan. Begreppen från ramverket har i 

analysmodellen översatts till svenska. Då studien inte kommer att kunna se hela 

förändringsprocessen har vi valt att inte ta med hela ramverket. Fokus var att bygga en 

analysmodell som kan beskriva de inledande skeenden vid tillämpning av 

komponentavskrivning, hur organisationer tolkar de nya reglerna och hur denna tolkning 

påverkas av tidigare regler och rutiner. Vi har valt att öppna upp Burns och Scapens ramverk 

för att även ta med externa faktorer då vi liksom Arroyo (2012) anser att externa faktorer har 

påverkan på organisationen. Förändringsprocessen som vi studerar initieras av en extern 

faktor, införandet av K3 och komponentavskrivning. Att vi därmed öppnat upp ramverket 

möjliggör att vi kan studera införandet av komponentavskrivning men även andra externa 

faktorers påverkan på organisationens förändringsprocess. Den externa påverkan illustreras i 

modellen som den externa boxen ovanför box 2. 

Quinn (2011) nämner att externa regler som är lagstadgade behöver tolkas för att interna 

regler skall uppstå. Vi har därför valt att likställa K3-regelverket med institutioner i företaget 

då den behöver avkodas och tolkas för att bli interna regler och rutiner likt en institution. Den 

skall dock inte ses som den definitionen av institutioner som vi tidigare nämnt, ”saker och 

ting som tas för givna” utan likheter är i hur förändringsprocessen påbörjas. Därmed är boxen 

komponentavskrivning placerad ovanför box 2. Det är där införandeprocessen påbörjas och 
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den externa regeln tolkas till en intern regel. "Avkodning" (pil a) innebär att företaget försöker 

tolka det nya regelverket kring komponentavskrivning och skapa interna regler som skall 

följas i organisationen. “Agerande” (pil b) handlar sedan hur de inom organisationen som 

arbetar med komponentavskrivning ändrar sitt beteende efter dessa konkritiserade reglerna. 

 

De horisontella solida pilarna i modellen har samma innebörd som hos Burns och Scapens 

(2000) ramverk, den institutionella sfären och handlingssfären. Pilarna mellan box 1 och 2 

illustrerar hur tidigare regler och rutiner i sin tur påverkar nya regler och rutiner i box 2. 

Exempelvis kan box 1 vara tidigare interna regler och rutiner kring avskrivning av fastigheter 

som påverkar box 2, hur organisationer tillämpar komponentavskrivning. Modifieringen 

innebar även att vi valde bort “reproduktion” och “institutionalisering” i box 2 då dessa är 

processer som sker med tiden och inget vi kan fånga i denna undersökning. Vi har istället 

fokuserat på processen “avkodning” (pil a) och “agerande” (pil b). 

 

 

Figur. 2 Analysmodell 
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Enligt Burns och Scapens (2000) ramverk kan visst motstånd uppstå i pil b då aktörer skall 

utföra de reglerna som tolkats och skrivits ner. I vår analysmodell ligger motståndet istället 

redan i pil a, implementeringen av komponentavskrivning måste genomföras i och med att 

regelverket är obligatoriskt 2014. Därav uppstår motståndet tidigare i vår analysmodell, när 

organisationen ska tolka regelverket. Kravet att följa regeln uppstår i pil a då det är en extern 

regel, aktörerna får ett tryck utifrån. Medan det i Burns och Scapens ramverk uppstår i pil b 

eftersom att de är en intern regel som dem själv valt att införa. Motståndet uppstår därmed i 

pil b där kravet att följa regeln uppstår. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Förenklad modell av införandeprocessen  
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4 Empiri 

I empirikapitlet presenteras respondenterna och en sammanställning av insamlad data från 

de sex intervjutillfällena. Empirin ligger sedan till grund för analysen. 

 

4.1 Respondenter 

Samtliga intervjuer har genomförts med representanter från kommunala fastighetsbolag som 

varit väl delaktiga i införandet av komponentavskrivning. I tabell 1 sammanställs information 

om intervjuerna och respondenterna. Nedan kommer även en kort introducering av 

respondenternas roll i införandet av komponentavskrivning och i vilken fas organisationerna 

befann sig i vid intervjutillfället.  

Organisation Respondent Befattning Datum Typ av intervju 

AB Alingsåshem Sofie Mattsson 

Pernilla Nyby-

Willhelmsson 

Ekonomichef 

Business controller 

20 mars Gruppintervju 

AB Bostäder i Lidköping Peter Johansson Ekonomichef 

 

31 mars Personlig 

intervju 

AB Eidar, Trollhättans 

Bostadsbolag 

Owe Lång 

Tommy Skoglund 

Ekonomichef 

Projektanställning 

26 mars Personlig 

intervju 

AB Skövdebostäder Dennis Grönqvist  

Adrianne 

Karlsson 

Ekonomichef 

Redovisningsekonom 

2 april Personlig 

intervju 

AB Vänersborgsbostäder Staffan 

Hummerhielm 

Ekonomichef 

 

26 mars Personlig 

intervju 

Mölndalsbostäder AB Henrik Lyréus 

Pontus 

Leonardsson 

Ekonomichef 

Business controller 

27 mars Gruppintervju 

 

 

Tabell 1. Sammanställning intervjuer 

 

4.1.1 AB Alingsåshem 

Intervjun med Alingsåshem genomfördes med Sofie Mattsson, fastighetscontroller och 

Pernilla Nyby-Wilhelmsson, redovisningsansvarig. Sofie har varit med vid införandet av 

komponentavskrivning och fördelning av det bokfördavärdet på fastigheterna medan Pernilla 

ansvarat för själva redovisningen. Alingsåshem var vid intervjutillfället färdiga med 

uppdelningen av komponenter och skulle precis påbörja implementeringen av 

komponentredovisning i deras redovisningssystem.  
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4.1.2 AB Bostäder i Lidköping 

Intervjun med Bostäder i Lidköping genomfördes med ekonomichef Peter Johansson. Peter 

har vart delaktig under hela införandeprocessen av komponentavskrivning. Bolaget är klar 

med indelningen på komponenter och letar nu efter ett ekonomisystem som klarar av att 

hantera anläggningsregistret både bokföringsmässigt och skattemässigt.  En uppgift som 

visade sig vara svårare än väntat. Implementeringen av komponentavskrivning kommer 

därmed ske när utvärderingen av lämpliga ekonomisystem är genomförd. 

4.1.3 AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag 

I intervjun med Eidar deltog Owe Lång och Tommy Skoglund. Owe är ekonomichef på Eidar, 

han har framför allt varit vägledare vid arbetet samt skapat dess mallverk för 

komponentavskrivning. Tommy har sedan hösten 2013 haft en projektanställning hos Eidar 

och har tillsammans med underhållskoordinatorerna praktiskt genomfört arbetet med 

komponentavskrivning. Vid intervjun hade Eidar påbörjat avskrivningarna på deras 

fastigheter enligt komponentmetoden.  

4.1.4 AB Skövdebostäder 

Intervjun med Skövdebostäder genomfördes med Dennis Grönqvist, ekonomichef och 

Adrianne Karlsson redovisningsekonom. Enligt Dennis befinner sig Skövdebostäder 

fortfarande i implementeringsstadiet av komponentavskrivning. Ingångsbalanserna för 2013 

är inte helt färdigställda och heller inte bedömningen av vad som ska komponentföras av 2013 

investeringar.  

4.1.5 AB Vänersborgsbostäder 

I intervjun med Vänersborg deltog ekonomichef Staffan Hummerhielm. Staffan har drivit 

införandet av komponentavskrivning inom bolaget. Bolaget är färdigt med indelningen av 

fastigheter i komponenter, det pågående arbetet är att upprätta en jämförelseredovisning för 

2013 och därefter lägga in redovisningen för 2014. 

4.1.6 Mölndalsbostäder AB 

Intervjun genomfördes med ekonomichefen Henrik Lyréus och business controller Pontus 

Leonardsson. Mölndalsbostäder har tillskillnad från våra övriga respondenter tillämpat 

komponentavskrivning sedan 2013. Henrik har skött den teoretiska planeringen och 

utformningen utav deras modell för komponetavskrivning medan Pontus i samarbete med 

underhållsansvarig har skött det praktiska arbetet. Under 2014 har de inte skett någon direkt 
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justering av deras modell. Mölndalsbostäder gav under hösten 2013 ut en dokumentation om 

deras tillvägagångssätt vid tillämpning av komponentavskrivning kallad: “Den förtida 

övergången till K3 på Mölndalsbostäder, en dokumentation om tillvägagångssätt och 

effekter”. Denna har varit av stort intresse av flera då de är ett av få bolag som valt att 

tillämpa komponentavskrivning redovisningsåret 2013. 

4.2 Empiri från intervjuerna 

Nedan följer en redogörelse över insamlad empiri från intervjuerna med respondenterna. 

Empirin är indelad i tre teman: tolkning, motstånd samt regler och rutiner. Dessa kommer 

sedan analyserar i samma teman i analyskapitlet.  

4.2.1 Tolkning 

K3 regelverket är principbaserat vilket lett till att alla företagen har fått gjort sina egna 

tolkningar av hur de ska tillämpa regelverket kring komponentavskrivning.  Uppfattningarna 

för samtliga bolag vid inledningsskedet var att vägledningen kring komponentavskrivning inte 

var tillräcklig. Detta resulterade i ett antal olika aktiviteter för att skapa sig en samlad bild av 

hur komponentavskrivning kan tillämpas. Gemensamt för alla respondenter är att de har 

deltagit på olika utbildningstillfällen anordnade av bland annat Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsföretag (SABO
2
), PwC, KPMG med flera. Även efter dessa möten upplevde flera av 

dem att informationen var otillräcklig. Exempelvis sa Owe Lång från Eidar att: 

 

“Vi har vart på typ PWC, och EY har naturligtvis lagt sig i den här 

diskussionen också man som sagt vart väldigt vag vid sina, alltså 

inte varit några konkreta så här ska du göra. Dem här 

bedömningarna behöver du göra, utan det har väldigt mycket upp 

till var och en. Med motivationen att alla har sina förutsättningar 

och på sätt och vis så är ju det riktigt å andra sidan kan man ju 

stationera ett antal exempel då och det beslöt man ju då lyckligtvis 

för att göra tillslut då.”  

 

SABO:s vägledning kom ut maj 2013. Samtliga bolag har tagit del av den men i olika grad. 

Vänersborgsbostäder är ett av bolagen som uppger sig använt deras vägledning vid 

                                                 
2
 SABO är en bransch- och intresseorganisationen för allmännyttiga bostadsföretag. SABO släppte i maj 2013 en 

vägledning för komponentredovisning av fastigheter. Vägledningen innehåller exempel och tillhörande 

resonemang kring komponentavskrivning (SABO). 
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upprättande av deras egen modell för komponentavskrivning, Staffan Hummerheilm säger: 

“Vi tittar liksom i den här föreslagna komponentindelningen som SABO har gjort då så blir 

vår ungefär likadan med något undantag då. Men i princip så är det SABOs modell som vi 

följer." Flera av respondenterna har även tagit del av Mölndalsbostäders modell för 

komponentredovisning, Alingsåshem är ett av dem. Sofie Mattsson från Alingsåshem: “Vi 

går på Mölndalsmodellen, det är i alla fall en modell och revisorerna har i alla fall godkänt 

den hittills." Även Lidköping använder sig av samma modell: “Vi har väl mer tittat på 

Mölndals modell för vi tyckte den var så himla bra. Vi hade SABOs upplägg från början och 

en liten egen variant på det och sen så gjorde jag om den lite mer efter Mölndals modell." I de 

fall respondenterna uppger att de använt sig utav någon av de två modellerna så har 

avvägningar och justeringar ändå gjorts för att anpassa modellen till den egna organisationen. 

De flesta bolagen har gjort indelningen av komponenter och bokfört värde tillsammans 

med teknik- och förvaltningsavdelningen medan vissa även har tagit in externa konsulter. Vid 

fördelning av det bokförda värdet på komponenter var flera inblandade förklarade Sofie på 

Alingsåshem: ”Jag satt med driftchefen och en av våra byggledare som kan väldigt mycket 

om våra fastigheter, så har vi suttit och gått igenom fastighet för fastighet." 

 

Mölndalsbostäder valde att ta hjälp av en extern part i form av Pyramiden projektledning i 

Göteborg AB för att dela in fastigheterna i olika komponenter. Fördelningen av det bokförda 

värdet skedde sedan genom förslag från andra aktörer och att egna erfarenheter vägts 

samman. Owe Lång från Eidar förklarade att deras ombyggnadskoordinatorer som sitter ute 

på fältet och har hand om deras underhållsåtgärder varit delaktiga. Han berättade att det fanns 

flera orsaker till att de blev involverade: “Dels måste de hjälpa oss ekonomer med att 

bestämma hur längden på våra komponenter, alltså avskrivningslängden också försöka ta 

tempen på hur våra komponenter mår när vi går in i det här projektet." Vid bedömning om 

vilka komponenter som var aktuella så fokuserade Eidar på att skapa en komponentindelning 

som stämde överens med hur de byter ut och reparerar deras fastigheter. Antalet komponenter 

har skiljt sig lite mellan respondenterna. Eidar har valt att ha femton men har sparat tre rader 

för framtida komponenter. Dennis uppger att Skövdebostäder valde att ha färre men ser det 

inte som en omöjlighet att i framtiden lägga till ytterligare komponenter: “Vi har inte i 

nuläget gått ner på en väldigt hög detaljeringsgrad, jag tror vi talar sju stycken [exklusive 

mark och markanläggning]." Han utvecklade med att säga: “Men jag har också sagt det till 

tekniker att det är ju ingen som hindrar att vi härifrån och framåt identifierar nya 

komponenter." Alingsåshem hade en annan åsikt och ansåg istället att det skulle bli ett större 
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jobb att i framtiden lägga till nya komponenter än att lägga ihop de redan existerade. Sofie på 

Alingsåshem: 

 

”Om man skulle få fel och säga att fyra komponenter eller fem 

komponenter är för få, ni får splittra upp dem så är ju det 

jättemycket svårare att göra det efteråt än att lägga ihop två 

komponenter […] därav har vi också sagt att det är bättre att vara 

lite för mycket detaljerade än för lite detaljerade." 

 

Majoriteten av respondenterna har haft kontinuerliga dialoger med deras revisorer. Utbytet 

från dialogerna har varierat, bland annat säger Peter Johansson från Bostäder i Lidköping lite 

skämtsamt: “Vi har väl utbildat honom lite […] det är bra när man utbildar någon då och sen 

får man faktura på att han har upptagit sin dyrbara tid." Samtidigt som Sofie på Alingsåshem 

vid frågan på vilken roll revisorn haft i arbetet svarade: “Rådgivare framförallt, vi har haft 

kontakt med tre olika revisorer, tre olika typer av experter. Så att de har gett oss råd hur ska 

vi göra i de här situationerna, hur gör vi i denna. Det känns ändå väldigt tryggt." 

 

Alla respondenter uppger att de har haft diskussioner med andra kommunala bostadsbolag om 

införandet. Staffan Hummerhielm på Vänersborgsbostäder säger: 

 

“Sedan pratar vi ekonomichefer med varandra. Inte pratat med 

ekonomichefen i Alingsås men alltså vi pratar ju med Skövde, 

Trollhättan. Man diskuterar och man vänder och vrider på olika 

problem som kan uppstå sådär. Det är ju ganska skönt inom just 

allmännyttan för vi kan inte konkurrera med varandra. Eftersom 

jag får bara bredriva verksamhet inom Vänersborgs kommun och 

Eidar får bara bedriva verksamhet inom Trollhättans kommun och 

då kan vi ju lika gärna samarbeta för det är ju ändå ingen 

konkurrens så att jag pratar mycket med Owe i Trollhättan.” 

 

Att regelverket är principbaserat och att bolagen får välja hur de vill tillämpa det skapar flera 

alternativa modeller för komponentavskrivning. Peter från Bostäder i Lidköping presenterade 

tre modeller för aktivering vid komponentavskrivning för sin revisor: “Alla de tre varianter 
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som vi hade, dem kunde vår revisor gå med på alla tre. De var ju inget fel med dem så vi 

skulle kunnat välja vilken som egentligen. Det fanns inget fel i något tänkt utan de vara bara 

vilken väg vi valde." 

 

Flera respondenter kan dra liknelser mellan komponentavskrivning och andra arbetsrutiner 

inom organisationen. Tidigare har de arbetat med komponenter i form av att fastigheterna var 

uppdelade i mark, markanläggning samt byggnad. Enligt Owe har Eidar tillämpat 

komponentredovisning sedan tidigare:  

 

“Vi har aktiverat stora renoveringar före 2012. För att skriva av 

dem istället för att kostnadsföra dem. Det var en överenskommelse 

som träffades mellan bolaget och bolagsrevisorer inför 2011 tror 

jag. Av den anledningen att vi hade extremt låga bokförda värden i 

förhållande till marknadsvärdet så det fanns utrymme för att tänka 

i dessa banor." 

 

Dennis från Skövdebostäder jämförde komponentavskrivning med den uppdelning som de 

redan tidigare gjort för det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet (HLU): “Stomme, tak, fasad 

och inre ytskikt, då kan vi jämföra det med vårat HLU." Där har de haft vissa komponenter så 

som golv, tapeter och köksluckor. Dessa har fått en ekonomisk livslängd och ett värde och 

byts efter dess ekonomiska livslängd ut “gratis” för hyresgästen.  

 

4.2.2 Motstånd 

K3-regelverket blev ett krav först 2014 att följa men det var möjligt att tillämpa det redan på 

2012 års bokslut. Samtliga respondenter förutom Mölndalsbostäder, som implementerade det 

2013, valde att vänta med implementering tills 2014. Insamling av data började dock tidigare. 

Redan 2012 fick Skövdebostäder, Mölndalsbostäder och Eidar information i form av 

exempelvis de utbildningarna som nämndes i tolkningsavsnittet. De resterande organisationer 

upplevde det som att det började 2013 för dem. 

 

Det fanns enligt Mölndalsbostäder flera anledningar till att de valde att implementera 

komponentavskrivning ett år tidigare än lagkravet. Detta var på grund av att de under 2012 

hade minimala investeringar och att de hade planerade investeringar i framtiden. Dessutom 
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fanns det ledig tid för Pontus att genomföra det. En annan bidragande faktor var enligt Henrik 

att ekonomichefen på Partillebo var väldigt driven i frågan. Utan hennes driv eller Pontus 

lediga tid hade de förmodligen väntat på bättre riktlinjer.  

 

Respondenterna upplevde att det fanns bristfällig information och att det saknades vägledning 

om hur de skulle tillämpa komponentavskrivning. Peter från Bostäder i Lidköping beskrev: 

“Det känns som om att ingen visste någonting, man var helt tagen på sängen. SABO visste 

ingenting, fastighetsägarna visste ingenting, verkade inte vara någon som visste någonting." 

Owe från Eidar reflekterade över hur starten vid 2012 såg ut:  

 

“Ja då började diskussionerna alltså och alla dem här 

utbildningarna. Vad kommer hända med K3 reglerna, hur kan det 

se ut, men det var ingen som hade riktig klart för sig hur det här 

skulle gå till och SABO var kanske inte jättepå att berätta så man 

intog en ganska försiktig roll på SABO." 

 

Även Mölndalsbostäder som valde att börja året innan de andra ansåg att SABO kunde haft 

bättre framförhållning. De menade att med tanke på hur länge det har diskuterats kring K3 

och komponentavskrivning så borde SABO och Fastighetsägarna varit snabbare med att ge ut 

riktlinjer för att slippa den osäkerhet som uppstått.  

 

Trots att alla upplevt att det funnits brist av information så upplever de ändå 

komponentavskrivning som något positivt. Owe från Eidar ställer sig positiv till införandet av 

komponentavskrivning trots att han ibland funderar på priset av införandet och “vad som 

kommer ut i andra änden”, men han säger även: “Jag tillhör dem som tycker att 

komponentavskrivning är definitivt bättre än det tidigare sättet. Nu får vi ekonomisk livslängd 

som motsvarar den verkliga längden, kanske på ett bättre sätt än tidigare." Han menar även 

att införandet har bidragit till bättre förståelse mellan ekonomiavdelningen och de ute på fältet 

vilket även stöds av flera andra bolag. Exempelvis nämner Mölndalsbostäder i sin utgivna 

dokumentation det som en av de effekter som har uppstått i och med komponentavdelning, att 

samarbetet har ökat och förbättrats. 
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Sofie på Alingsåshem medger att det innebär merjobb och att det finns nackdelar med 

införandet men att fördelarna väger upp det. Hon säger att det kommer bli lättare att 

exempelvis hämta ut information som hon behöver för att göra en investeringskalkyl, vilket 

underlättar hennes jobb. Sofie ifrågasatte dock varför de skulle införa det tidigare: “Alltså 

varför springa först i kön, man kan låta någon annan gå lite före och lyssna istället. Sedan 

har det ju varit såhär att vi vet ju om att det här är ju inte jättebråttom att starta ännu 

tidigare hade liksom inte gett något mervärde." Pernilla som är redovisningsansvarig på 

Alingsåshem håller med om att det finns positiva sidor men framlägger också: ”Ser du till 

mig som ren redovisare så ser jag detta som ett, det är något jag kunde varit utan.” Hon 

säger också att: “Jag hade ju önskat att man hade fortsatt enligt det gamla eftersom 

redovisningsmässigt blir det ju mycket mer arbete, dubbelarbete för att du har ju fortfarande 

kvar skattemässiga med de tolkningarna och värderingarna som man gjorde då."  

 

Peter på Bostäder i Lidköping är positivt inställd till införandet av komponentavskrivning. 

Det har medfört att de har kunnat göra och planera in stora investeringar som annars inte hade 

varit möjlig i samma takt. Han anser också att det speglar verkligheten mer: ”Istället för att 

skriva av stommen på 100 år så skriver vi av dessa fönster så länge som vi med vår kunskap 

vet att de håller och sen är de avskrivet då kan vi sätta in nya fönster och vi skriver av dem på 

en ny period." Mölndalsbostäder anser att trots allt jobb det har inneburit så har det varit en 

positiv förändring men att den logiska utvecklingen hade varit att istället gått till 

marknadsvärde på fastigheterna.  

 

Alla bolagen har kommit igång med komponentavskrivning men vissa upplever att det 

fortfarande finns osäkerhet för hur de ska gå tillväga. Det skiljer dock emellan dem vad de 

anser sig vara osäkra på. Exempelvis säger Staffan på Vänersborgsbostäder att den största 

osäkerheten är den som kommer efter komponentindelningen, det vill säga gränsdragningen 

med tillkommande utgifter. Vad som är en investering och vad som ska kostnadsföras. 

Mölndalsbostäder känner fortfarande viss osäkerhet i hur utrangeringen ska ske vid ett 

komponentbyte. Vad är det för jobb som ska göra, i vilken komponent ligger det och vad är 

värdet på det som byts ut? Alingsåshem känner ingen osäkerhet för förfarandet kring 

komponentavskrivning men tycker att det finns viss osäkerhet i att revisionsbolagen och 

revisorerna har olika åsikt om vad som är rätt och fel. Sofie på Alingsåshem uttryckte även en 
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osäkerhet kring framtiden: “Sedan är det ju osäkert eftersom vi vet ju liksom inte vad kommer 

revisorerna säga om två år när alla Sveriges fastighetsbolag ändå gör lite på olika sätt.”  

4.2.3 Regler och rutiner 

Samtliga bolag har gått igenom en förändringsprocess vid införandet av 

komponentavskrivning. Att implementeringsfasen varit en tidskrävande process kan alla 

respondenter intyga. Sofie från Alingsåshem säger:  

 

“Det här inledande jobbet det tar mycket tid för att nu ska vi göra 

allt från början och första året kommer det vara mycket, ja men 

bedömningar hit och dit, men bara man dokumenterar allting så 

har man ju någonting här att säga att ja vi gjorde ett liknade 

projekt förut så kan man titta på det och säga vi gjorde den 

bedömningen då. Då kommer det ju gå fortare att göra 

bedömningarna i framtiden. Så det är klart att det kommer ju inte 

vara alls lika mycket att göra." 

 

Implementeringsprocessen består av bland annat insamling av tillgänglig information, intern 

och extern, tolkning av den insamlade informationen, skapandet av en modell för 

komponentavskrivning i Excel, genomgång av anläggningsregistret och slutligen överföring 

av informationen om fastigheterna från modellen till bokföringssystemet för avskrivning 

enligt komponentmetoden. Modellen som organisationerna skapat visar antalet komponenter 

som fastigheterna är indelade i, varje komponents livslängd, fastighetens bokförda värde, 

komponentens andel av totala värdet på fastigheten med mera. En komponent avskrivningstid 

kan skilja sig stort från en annan komponent. Exempelvis kan stomme ha en avskrivningstid 

på 80 år medan en hiss kan ha 30 år. De flesta har även valt att använda sig av någon form av 

schabloner i modellen. Fastighetsbeståndet delas då upp i olika kategorier av fastigheter, 

exempelvis i fyra som hos Mölndalsbostäder. Innan konvertering skedde grupperade de 

fastighetsbeståndet på byggnadsår och kom fram till följande grupper. Hus före 1950 

(Självdrag), 1960-1970-tal (Miljonprogrammet), 1980-1990-tal (FTX) och hus senare än år 

2000 (Hög teknikdel). De försökte få en indelning som var samstämmig med den tekniska 

utvecklingen under åren. Även Alingsåshem använde sig utav schablon och den utgick ifrån 

Mölndalsbostäders modell. Eidar har tagit fram en schablonmodell där de har nio olika 
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byggnadstyper. När schablonmodellen togs fram så tittade de på SABO:s vägledning men 

Owe framhäver att de framförallt tog hjälp av de egna teknikerna: 

 

“Vi har tittat naturligtvis vad SABO kommit fram till i deras 

utredningar men vi har också tittat på vad våra ingenjörer dem här 

killarna dem här som är underhållsansvariga vad de har för egen 

tankegång kring vad ja hur en fastighet byggdes på de och de 10-

talet. Naturligtvis har vi haft en viss vägledning utav SABO. Det är 

klart." 

 

Vänersborgsbostäder däremot kände att det inte fungerade med schablon för dem. Efter att de 

hade testat på flera olika schablonindelningar valde de därför att strunta i det. Staffan 

förklarade:  

 

“Vi gör varje fastighet separat det gör vi. Vi försökt med den här 

60-tals modellen, men det funkade inte därför att även om de är 

byggda på 60-talet så är det ett fyra våningstegelhus och ett 

radhus i trä, det är två helt olika saker. Ah men då gör vi såhär då, 

då tar vi tegelhus som en mall och så tar vi radhus som en mall 

men då blev inte det bra det heller, då sa vi att då skiter vi i mallar 

nu kör vi en fastighet i taget, det är enda sättet att göra det på. Så 

får det ta två dagar extra, då har vi åtminstone gjort grundjobbet." 

 

Gemensamt för alla oavsett om de haft schablonmodeller eller bara en modell är att de gått 

igenom fastigheterna var för sig och justerat i modellen. Justeringarna har skett i samråd med 

de som känner till skicket på fastigheterna. En fastighets tillstånd kan skiljas stort från en 

liknande fastighet något som då behöver justeras i modellen. De flesta respondenterna tror att 

deras modell för komponentavskrivning kommer att förändras över tid. Owe från Eidar säger: 

“Jag tror att vi kommer hitta nya komponenter[…]Allt är inte uppfunnet idag, i morgon är 

det något nytt fräckt som ska byggas in i våra fastigheter som vi inte har någon aning om 

idag.” Dennis från Skövdebostäder menar att deras modell har varit ett bra hjälpmedel både 

för ekonomerna och för teknikerna då det ger en gemensam bild av vad som ingår i en 
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komponent och att: “Det blir en slags konverteringstabell och det tror jag så här långt har 

varit en fördel och säkerligen framåt i tiden också kommer vara en fördel när man kanske 

måste gå tillbaka till förarbetena." 

 

Valet om att ha ett uttalat specifikt gränsbelopp vid aktivering eller inte skiljer sig åt mellan 

respondenterna. Staffan säger att de kommer på något sätt att använda sig utav beloppsgränser 

men är osäkra på i vilken form det kommer att användas: “Ska gränsen gå vid 100,000 eller 

ska den gå någon annanstans, det är vi inte riktigt klara med än." Det var däremot Peter på 

Bostäder i Lidköping mer säker på: “Sen har ju vi sagt så här då också för att balansera upp 

det så att vi kan hålla budgeten bra att vi har också en minsta investering [...] det blir alltså 

ingen komponentutbyte om det inte överstiger i vårat fall 200 000. Även om det är en 

komponent och det är regelrätt." Alingsåshem har däremot inga planer på att använda sig utav 

en beloppsgräns utan ser från fall till fall men tror däremot att de i framtiden kommer ha 

några ungefärliga riktlinjer. Skövdebostäder har inget uttalat gränsbelopp men nämner att 

beloppet har en betydelse men bedömningen ligger på fallet. Inte heller Mölndalbostäder har 

satt något gränsbelopp. 

 

4.3 Sammanfattning 

I empiriinsamlingen framkom att införandeprocessen har påbörjats hos samtliga bolag. 

Vägledningen för komponentavskrivning som fanns från början upplevdes av respondenterna 

som bristfällig och de ansåg att SABO:s vägledning skulle kommit ut tidigare. Att 

vägledningen var bristande skapade en osäkerhet hos organisationerna. För att tillämpa 

regelverket och göra bedömningar om fastigheterna skapades ett tätare samarbete mellan 

ekonomiavdelningen och de inom organisationen som hade mest kunskap om fastigheterna. 

Organisationerna samlade även in extern information, exempelvis genom informationsmöten, 

samtal med andra kommunala fastighetsbolag och externa konsulter för att komplettera den 

interna kunskapen. Alla respondenter har ännu inte blivit helt klara med implementeringen 

trots att några av dem fick information om regelverket redan 2012. Organisationernas 

tillämpning av komponentavskrivning har liknat varandra men det fanns ändå en viss skillnad. 

Exempelvis har antalet komponenter varierat och en schablonmodell har använts av vissa men 

inte alla. En mall i Excel för komponentindelning har utformats av samtliga bolag där 

fastighetens värde fördelas på de betydande komponenterna och dess nyttjandeperiod där 

justeringar i mallen har gjorts för varje enskild fastighet. 
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5 Analys 

I kapitlet analyseras den empiriska insamlingen med hjälp av den teoretiska referensramen. 

Analysen ska sedan ge svar på uppsatsens problemformulering, hur interna regler och rutiner 

för redovisning av en fastighet utvecklas vid tillämpning av komponentavskrivning. 

 

5.1 Förändringsprocessen vid implementering av komponentavskrivning 

Respondenternas reflektioner om komponentavskrivning och deras beskrivning av 

implementeringsprocessen från den empiriska insamlingen kommer ligga till grund för 

analysen. Vid analysen har vi utgått ifrån den teoretiska referensramen för att finna svar på 

vår problemformulering och skapa en ökad förståelse för förändringsprocessen och dess 

komplexitet. Analysen är uppdelad likt empirikapitlet i tre teman: tolkning, motstånd samt 

regler och rutiner. 

5.1.1 Tolkning 

Organisationerna vi valt att studera har varit verksamma i samma bransch och inom samma 

region. Införandeprocessen och anpassningen till den nya redovisningsstandarden K3 har till 

största del sett likartad ut hos de olika organisationerna. Eftersom att K3-regelverket är 

principbaserat ska varje bolag göra en egen bedömning om hur de ska tillämpa 

komponentavskrivning. I och med Quinns (2011) argument att externa reglerna som är 

lagstadgade behöver tolkas av en organisation för att interna regler skall uppstå har i studien 

K3 och komponentavskrivning likaställts med en institution. Organisationerna måste tolka 

K3-regelverket och skapa sig en egen bild av vad det innebär vid avkodning i pil a (figur 2).  

 

Bolagen har använt den kunskap som finns internt för att tolka regelverket och skapa sin egna 

interna regel i pil a. För att tillämpa komponentavskrivning har ekonomiavdelning arbetat 

tätare ihop med teknik- och förvaltningsavdelning då dessa har mer kunskap om fastigheterna. 

Vid tolkningen har organisationerna tagit tidigare regler, rutiner och institutioner i beaktning 

för att förstå sig på komponentavskrivning och avgöra vilka regler som behöver tillkomma. I 

studien framkom att respondenterna blev påverkade av tidigare antaganden vid tillämpning av 

komponentavskrivning. Principen kring komponentavskrivning skiljer sig inte mycket från 

den traditionella avskrivningsmetoden, det är fortfarande ett värde som ska fördelas på dess 

nyttjandeperiod. Några av respondenterna nämner även att de kan dra liknelser till andra 

arbetsrutiner inom organisationen, exempelvis uppdelningen av fastigheter på komponenterna 
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mark, markanläggning och byggnad. Detta stödjer vår analysmodell och Burns och Scapens 

(2000) ramverk där de fastställer att organisationen i avkodningsfasen blir påverkade av 

tidigare regler och rutiner vid upprättandet av nya. Denna process illustreras i vår 

analysmodell som pilarna mellan box 1 och box 2 (figur 2). Att organisationerna kan dra 

liknelser till och blir påverkade av tidigare arbetssätt kan underlätta deras tolkningsfas då det 

känner en ökad förståelse för regelverket och det tar bort en viss osäkerhet. Osäkerhet föds av 

okunskap. Går det att relatera till något som gjorts tidigare kan bolaget även utnyttja den 

kunskapen för att tolka regelverket. 

 

Trots den interna kunskapen upplevde samtliga bolag en stor osäkerhet vid tillämpningen av 

K3-regelverket inledningsvis. Detta resulterade i att organisationerna sökte ytterligare 

information för vägledning för att kunna tolka regelverket. Respondenterna uppgav att de 

samlat in extern information och kontinuerligt avlyssnat sin omgivning. Detta stärker vår 

analysmodell och Arroyos (2012) påstående om att externa faktorer har stor påverkan vid 

organisationers förändringsprocess. Externa faktorer är placerad ovanför pil a i 

analysmodellen (figur 2). Placeringen illustrerar att externa faktorer påverkar tolkningsfasen i 

förändringsprocessen. Den externa informationen bestod bland annat av kurser och träffar 

anordnade av exempelvis SABO. SABO:s vägledning för komponentavskrivning har varit en 

extern faktor som varit betydelsefull i förändringsprocessen för samtliga bolag dock i olika 

utsträckning. Även andra bolags tillämpning av komponentavskrivning har tagits i beaktning i 

förändringsprocessen, exempelvis genom diskussion med andra kommunala bolag. Externa 

faktorer har påverkat mer än bara vid informationsinsamlingsprocessen då de även inverkat på 

organisationerna i senare steg. Exempelvis har flera av organisationerna tagit del av externa 

konsulter för hjälp med tillämpningen av komponentavskrivning. Konsulterna har då används 

för stöd med uppdelning av betydande komponent, fördelning av det bokförda värdet eller för 

allmän rådfrågning om komponentavskrivning. Även dessa ingår i tolkningsfasen (pil a). 

5.1.2 Motstånd 

Roberts och Scapens (1993) hävdar att motstånd mot en förändring kan visa sig i form av att 

införandet av förändringen fördröjs. Att alla förutom Mölndalsbostäder har valt att vänta tills 

2014 med införandet av komponentavskrivning kan därmed ses som ett motstånd mot 

införandet. Detta motstånd fångas upp i vår analysmodell i pil a (figur 2). Tidsaspekten 

avspeglar motståndet som funnits hos bolagen. Ju längre tid det tagit att tillämpa, desto större 

motstånd. Med tanke på att K3 blev tillämpbart under 2012 och att flera av bolagen redan då 
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fick information om regelverket så har tidsaspekten i pil a varit relativt lång för alla bolag. 

Däremot visar Mölndalsbostäder en kortare implementeringsprocess gentemot de andra. Detta 

kan enligt vår analysmodell tolkas som om att Mölndalsbostäder hade mindre motstånd eller 

inget motstånd alls för införandet av komponentavskrivning.  

Till skillnad från Roberts och Scapens (1993) studie där projektet till slut lades ner på grund 

av motstånd så genomfördes införandet trots detta i vår studie. I deras studie så berodde 

motståndet på att förändringen gick emot de underbyggda antagandena som tagits för givna 

inom organisationen. Även Burns och Scapens (2000) menar att en förändring som motsätter 

sig organisationers rutiner och institutioner kan möta motstånd, det vill säga motstånd för att 

förändringen går emot underbyggda antaganden. I och med att införandet av 

komponentavskrivning blivit fördröjt för majoriteten av bolagen påvisar det att förändringen 

gick emot underbyggda antaganden. Flera av respondenterna uppgav att de vid införandet av 

komponentavskrivning upplevde en okunskap kring hur de skulle tillämpa regelverket då det 

saknades vägledning. Enligt Burns och Scapens (2000) är detta en av de tre samverkande 

faktorerna för motstånd, motstånd på grund av bristande kunskap och erfarenhet för att klara 

förändringen. Detta kan förklara varför de flesta respondenterna valde att avvakta med 

införandet. 

De två andra samverkande faktorerna är formellt och öppet motstånd på grund av 

konkurrerande intressen och lojalitet mot redan etablerade tankesätt på hur saker ska göras 

(Burns & Scapens, 2000). Motståndet för införandet av komponentavskrivning upplevdes 

trots bristande kunskap som litet. En förklarande faktor till detta är att det inte finns 

konkurrerande intressen då det är ett tvång för bolagen att följa regelverket kring 

komponentavskrivning och att det därmed inte har något annat val. Studien fann heller ingen 

större lojalitet hos respondenterna till tidigare tankesätt kring avskrivning förutom hos 

Pernilla på Alingsåshem. Hon uppgav att hon som redovisningsansvarig hellre hade arbetet 

enligt det gamla sättet. Henrik Lyréus på Mölndalbostäder hade en annan åsikt. Han hade 

gärna sett att K3 gick ännu ett steg längre än komponentavskrivning genom att istället 

redovisa fastigheterna till marknadsvärde. Flera av de andra respondenterna menade att om de 

fått välja mellan det traditionella sättet att göra avskrivning på och det nya så hade de ändå 

valt att göra komponentavskrivning vilket också visar på att det saknas lojalitet mot tidigare 

arbetssätt. Att Pernilla visar större lojalitet än övriga respondenter kan bero på att hon som 

redovisningsansvarig kommer vara involverad i hela förändringsprocessen. Hon kommer att 

genomföra redovisningen och det dubbelarbete som komponentavskrivning medför. De 
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respondenterna som är ekonomichefer kommer delegera ansvaret för den löpande 

redovisningen och är därmed endast delaktiga i att sätta ramarna för komponentavskrivning 

vid införandet (pil a).  

Burns och Scapens (2000) samverkande faktorer ger ökad förståelse kring varför det gick att 

genomföra förändringen trots att förändringen till viss del gick emot underbyggda 

antaganden. I studien var endast en av de tre samverkande faktorerna av betydande storlek, 

motstånd på grund av okunskap. Därmed fanns inte tillräckligt stort motstånd för att stoppa 

införandet. Om motståndet däremot hade vart tillräckligt stort för att förändringen inte skulle 

kunna genomföras så hade organisationerna tillslut ändå blivit tvungna att införa förändringen 

då det måste följa regelverket. Införandet är dock obligatoriskt först vid årsbokslut 2014. Då 

alla respondenter trots detta redan har påbörjat och vissa redan är klara med införandet av 

komponentavskrivning påvisar att motståndet har försvunnit.  

En ytterligare förklaring förutom motstånd till varför de flesta organisationer i studien valt att 

avvakta med införandet kan vara att de inte såg något mervärde med att påbörja det tidigare. 

Genom att avvakta kan organisationen dessutom se hur andra har gjort och därmed lära sig av 

deras misstag utan att själva behöva göra dem.   

Som tidigare nämnt upplevdes ingen större lojalitet mot tidigare tankesätt för avskrivning i 

vår studie. Resultatet skiljer sig därmed ifrån Youssef (2013) studie där det framkom att det 

fanns en ovilja att förändras och att redovisningsansvariga kände ångest mot att ta till sig de 

nya rutinerna då “mental lojalitet” fanns mot det rådande sättet att tänka och göra. Vi fann att 

den största oviljan istället berodde på okunskapen kring hur de skulle tillämpa den nya 

redovisningsstandarden. Ett motstånd som försvunnit desto mer kunskap och information de 

fått. Detta visas genom att de flesta uppger sig vara positiva till införandet och att de 

genomfört eller påbörjat införandet av komponentavskrivning trots att slutdatumet infinner sig 

först vid årsbokslutet. Gemensamt för vår studie och Youssefs (2013) var att förändringen 

genomfördes trots att det först fanns ett motstånd inom organisationen för förändringen. 

Motståndet i Youssefs (2013) studie minskade genom att involvera de redovisningsansvariga i 

förändringsprocessen. I vår studie framkommer det att respondenterna varit väl delaktiga i 

införandeprocessen och därmed utvecklingen av den interna regeln för den nya 

redovisningsstandarden. Det framkom även att de är positiva till införandet. Detta stämmer 

överens med Youssefs (2013) resultat, de som är delaktiga i förändringsprocessen och är med 

och påverkar kommer att visa mindre ovilja mot förändringen. 
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5.1.3 Regler och rutiner 

Som tidigare nämnt behövde bolagen utforma en egen intern regel för hur de ska tillämpa 

komponentavskrivning. I denna studie har regel valts att defineras som: “as the formally 

recognized way in which ‘things should be done’” (Burns & Scapens 2000, s.6). Vilket 

innebär att regeln i studien är den interna regeln som upprättas vid införandet av 

komponentavskrivning. Definitionen medför att den interna regeln är de modeller som 

organisationerna har skapat och utgått ifrån vid upprättandet av komponentavskrivning. I de 

fall organisationerna använt sig av någon annans modell så blir den deras egen modell 

eftersom de gör justeringar i den och ändrar utifrån organisationens behov. Ingen av 

respondenterna anger själva att modellen är deras regel för komponentavskrivning men 

eftersom de uppger att de utgår från sin modell med undantag för justering när de upprättar 

komponentavskrivning är det den interna regeln. Alla bolag är inte färdiga med indelning på 

komponenter, fördelning av det bokförda värdet, jämförelseredovisning och 

implementeringen i bokföringssystemet vilket gör att alla ännu inte är färdiga med 

upprättandet av deras interna regel. För att den interna regeln ska bli helt färdigställd behöver 

organisationen genomgått pil a (figur 2), tolkning och ställningstagande kring regelverket 

måste vara klar. Organisationen är färdig med tolkningsfasen när de utför 

komponentredovisning (pil b, figur 2) enligt den satta regeln. Om regeln inte är färdig kan de 

inte utföra komponentredovisning i sitt bokföringssystem.  

Mölndalsbostäder och Eidar är de bolag som har genomfört avskrivning enligt 

komponentmetoden och har därmed en uttalad regel om hur komponentavskrivning ska 

tillämpas och befinner sig därmed i pil b, detta illustreras i figur 4 nedan. De övriga 

organisationerna befinner sig i tolkningsfasen (pil a, figur 4). Avkodningsfasen i pil a har tagit 

olika lång tid för bolagen och de befinner sig i olika skeden. Detta illustreras av bolagens 

placering i figur 4, pil a. Bostäder i Lidköping och Alingsåshem är båda vid övergången från 

pil a till pil b, då det som fattas är att implementera komponentavskrivning i deras 

redovisningssystem vilket placerar dem närmre boxen.  Skövdebostäder och 

Vänersborgsbostäder har inte kommit lika långt i tolkningsfasen, då de har kvar att upprätta 

en jämförelseredovisning för 2013. Därmed placeras dessa ovanför Alingsåshem och 

Bostäder i Lidköping i figur 4. 
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Figur 4. Företagens stadier i förändringsprocessen 

 

En annan anledning än motstånd till att bolagen kommit olika långt i förändringsprocessen 

kan vara att de som kommit längre har en frikopplad person som kunnat fokusera på 

uppgiften att införa komponentavskrivning. Detta var fallet för både Mölndalsbostäder och 

Eidar. Eidar gav Tommy en projektanställning för att arbeta med införandet medan 

Mölndalsbostäder utnyttjande ledig tid som fanns hos Pontus. De var också två av de bolag 

som kommit längst i förändringsprocessen. Vänersborgsbostäder är ett av bolagen som inte 

kommit lika långt i förändringsprocessen trots att Staffan själv uppger att han blivit frikopplad 

från det dagliga arbetet. Orsaken till att det skiljer sig från de ovan nämnda bolagen kan bero 

på att han är ekonomichef och att han därför inte kunde frikoppla sig i lika stor grad från sina 

arbetsuppgifter.  

 

Ingen av bolagens interna regler för komponentavskrivning har övergått till en rutin. Rutiner 

uppstår när en regel följs upprepande gånger och är vanor i tankar och handlingar hos 

organisationsmedlemmar (Burns och Scapens, 2000). I undantag från Mölndalsbostäder så har 
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inget av bolagen hunnit utföra den interna regeln för komponentavskrivning tillräckligt många 

gånger för att en rutin ska ha kunnat uppstå. Flera av bolagen visar fortfarande på en 

osäkerhet för komponentavskrivningens tillvägagångssätt och uppger även att de i framtiden 

kommer att gå tillbaka och titta på sina förarbeten. Någon vana i tankar och handlingar 

uppfattas därmed inte ha uppstått. Mölndalsbostäder är inne på sitt andra år med 

komponentavskrivning vilket innebär att de haft fler tillfällen att utföra 

komponentavskrivning än resterande bolag i studien. Möjligheten för att en rutin kring 

komponentavskrivning uppstått hos detta bolag är därmed större. Mölndalsbostäder känner 

fortfarande en osäkerhet vid utrangering av komponenter och därför anser vi att en rutin inte 

heller uppstått hos dem. En vana har inte uppstått inom organisation. Pil b har inte skett 

tillräckligt många gånger för att gå över till en rutin. Detta betyder att inga av bolagen har 

kommit till pil c eller d (figur 2) i sin förändringsprocess. 

 

Respondenterna hävdar att deras modell för komponentavskrivning i framtiden antagligen 

kommer förändras och en del förväntar sig att fastighetsbolagens metod för 

komponentavskrivning kommer tendera att likna varandra mer och mer. Blir det en förändring 

i modellen innebär detta en helt ny förändringsprocess inom bolaget. Denna process kommer i 

sådana fall att vara en enklare förändringsprocess än införandet av komponentavskrivning. 

Detta på grund av att de då redan har sina underliggande antaganden kring 

komponentavskrivning och endast behöver göra enklare justeringar. Därmed bör den 

eventuella förändringen inte gå emot underliggande antaganden för hur företaget skall göras i 

lika stor grad jämfört med den förändring som nu sker vid införandet av 

komponentavskrivning.  

 

5.2 Sammanfattning 

I analysen framkom att det tagit tid för organisationerna att tolka regelverket för 

komponentavskrivning till en intern regel. I tolkningsfasen i förändringsprocessen har 

organisationerna använt sig mycket av den interna kunskapen för att forma sin interna regel 

för hur de ska tillämpa komponentavskrivning. Även tidigare antaganden inom organisationen 

har påverkat utformandet av den interna regeln exempelvis genom att de kunnat dra liknelser 

till tidigare arbetsrutiner så som att de redan tidigare delat in fastigheter i komponenter mark, 

markanläggning och byggnad. Trots den interna kunskapen som fanns inom organisationen 
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upplevde samtliga bolag en stor osäkerhet inledningsvis för hur regelverket skulle tillämpas 

vilket resulterade i att organisationerna sökte extern information för vägledning. 

Att samtliga bolag inväntat med införandet av komponentavskrivning förutom 

Mölndalsbostäder kan ses som ett motstånd mot förändringen. Ett motstånd som framför allt 

beror på en okunskap bland organisationerna för hur de ska tillämpa komponentavskrivning. 

Okunskapen för hur de ska tillämpa regelverket är något som under processens gång 

försvunnit desto mer information som samlats in. Organisationerna har upprättat mallar i 

Excel som de utgått ifrån när de utfört komponentavskrivning, dessa är deras utformade 

interna regel. Regeln blir däremot först färdigställd när organisationerna genomfört 

komponentredovisning i sitt bokföringssystem. En rutin uppstår när en regel följs upprepande 

gånger och är något som inte fångades i denna studie.  
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens viktigaste resultat, vilket ska besvara uppsatsens 

frågeställning samt uppnå dess syfte. Vidare redogörs studiens bidrag, etiska och 

samhällsenliga aspekter och förslag till vidare forskning.   

 

6.1 Utvecklingen av interna regler och rutiner 

Syftet med denna uppsats var att skapa ökad förståelse för förändringsprocessen vid införande 

av en ny redovisningsstandard och att bidra med större medvetenhet kring dess komplexitet. 

För att uppnå syftet ställdes följande frågeställning: Hur utvecklas interna regler och rutiner 

för redovisning av en fastighet vid tillämpning av komponentavskrivning? Utvecklingen av 

interna regler och rutiner vid införandet av en ny redovisningsstandard där det saknas 

tillräcklig vägledning är en lång process. Motstånd på grund av osäkerhet är en bidragande 

faktor till en fördröjd införandeprocess. När detta motstånd övervinns blir förändringen 

betydligt enklare att genomföra. Införandeprocessen innehåller en bedömning av vad regeln 

innebär och hur den kan anpassas till organisationen. I denna tolkning av den externa regeln 

påverkar både interna och externa faktorer hur den interna regeln formas. Först när regeln är 

satt och ett upprepat agerande av regeln sker kan den utvecklas till en rutin. 

Sammanfattningsvis, vid införandet av en ny redovisningsstandard som är öppen för tolkning 

och det samtidigt saknas tillräcklig vägledning skapas osäkerhet och förändringsprocessen tar 

tid.  

 

Likt andra studier fann vi att Burns och Scapens ramverk är ett bra verktyg för att studera en 

redovisningsförändring. Förändringsprocessen från regel till institutionalisering fångas upp 

och förklaras på ett tydligt sätt. Dock nämner Johansson och Siverbo (2009) att flera forskare 

har utvidgat och förfinat ramverket för att använda i deras egna forskning. Likt dem fann vi 

att ramverket behöver anpassas för den specifika undersökningskontexten då den inte tar 

hänsyn till alla aspekter. Vår studie styrker därmed Burns och Scapens ramverk som en 

användbar teori att utgå ifrån för att studera förändringsprocesser inom organisationer. 

 

Att organisationerna inte genomgått hela förändringsprocessen vid studiens genomförande 

medförde att vi enbart lyckats fånga upp inledningen av förändringsprocessen, hur 

implementeringen av komponentavskrivning gått tillväga och hur organisationerna valt att 

tillämpa det nya regelverket. En begränsning i studien är därmed att vi inte kunnat fånga hela 
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processen hur en regel kan bli institutionaliserad. Detta är något som hade kunnats fångas om 

det fanns möjlighet för fortsatta studier.   

6.2 Studiens bidrag 

Uppsatsens bidrag är att ge en ökad förståelse för förändringsprocessen och dess komplexitet 

vid införandet av en ny redovisningsstandard. Genom att studien bidrar med en ökad 

medvetenhet hos organisationer kring förändringsprocessen kan studien underlätta införandet 

av en ny redovisningsstandard då organisationerna får en ökad förståelse kring varför 

motstånd kan uppstå hos organisationsmedlemmar och hur detta motstånd kan hanteras.  

 

I studien fann vi motstånd på grund av att organisationerna inledningsvis hade en stor 

osäkerhet för hur de skulle tillämpa regelverket vilket medförde att införandet av 

komponentavskrivning tagit tid. Samtliga respondenter uppgav att det inledningsvis saknade 

vägledning för hur komponentavskrivning skulle tillämpas vilket de ansåg hade underlättat 

arbetet.   Eftersom kunskapen om hur komponentavskrivning skulle tillämpas ökade inom 

organisationen försvann motståndet. Vår uppsats bidrar därmed till en ökad förståelse för 

vikten av tydlig vägledning för en ny redovisningsstandard för att underlätta 

implementeringen hos organisationer. Bidraget är något som både normsättande organ och 

branschorganisationer kan dra nytta av. 

 

Vår studie bidrar även med forskning kring förändringsprocessen, hur implementeringen av 

en extern regel tar fäste inom en organisation och blir till en intern regel. Tidigare forskning 

som likt oss använt sig av Burns och Scapens ramverk har studerat förändringsprocessen som 

påbörjas genom interna påtryckningar av en förändring. Genom att vi istället studerat 

införandet av en förändring som kommer från ett tryck utifrån bidrar vi med nytt material till 

forskningen.  

6.3 Etiska och samhällsenliga aspekter  

Under uppsatsens arbetsgång framkom att komponentavskrivning är en förändring som kan 

komma att påverka samhället på olika sätt. Samtidigt som respondenterna uppgav att 

komponentavskrivning bidrar till en mer rättvisande bild av fastigheterna så uppstår frågan 

hur redovisningsförändringen slår på resultatet. Utgifter som tidigare kostnadsförts direkt i 

resultaträkningen som underhållskostnader fördelas nu i högre grad ut på komponenter som 

en investering. Genom att istället boka det som investering blir årets kostnad endast den 
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avskrivning som uppstår för investeringen. Komponentavskrivning leder därmed till ett bättre 

resultat inledningsvis men detta resultat kommer i framtiden att successivt ätas upp av ökade 

avskrivningar. Det skall dock påpekas att det förbättrade resultatet enbart är en 

redovisningsmässig effekt. 

När kostnader som tidigare ingått i underhållsbudgeten omklassificeras som investering ökar 

möjligheterna för att göra mer underhållsåtgärder då omklassificeringen frigjort utrymme i 

underhållsbudgeten. När fastighetsbolagen får möjlighet att utföra mer underhållsåtgärder kan 

de utföra mer än bara de nödvändigaste. Detta kan leda till att mer standardhöjande åtgärder 

genomförs. En investering som klassas som standardhöjande leder i sin tur till att 

fastighetsbolagen kan ta ut en högre hyra. Införandet av komponentavskrivning kan därmed 

bidra till högre hyror vilket kan mottas olika hos hyresgästerna. Den ökade hyran ställs i 

relation till den förbättrade bostadsstandarden. 

 

Implementeringen av komponentavskrivning möjliggör ökade investeringar och det kan 

spekuleras om det ökade investeringsutrymmet kan leda till fler jobbmöjligheter inom 

byggbranschen. För att utföra alla renoveringar, underhåll, om- och nybyggnationer med mera 

behövs flertalet olika yrkesgrupper inom byggbranschen. Även banker som kan öka sin 

utlåning kan glädjas av möjligheterna komponentavskrivning medför. Däremot kan det 

uppfattas oetiskt att kommunala bostadsbolag visar ett väsentligt högre resultat än tidigare när 

deras övergripande allmännyttigt syfte handlar om att se till att kommuninvånarnas 

bostadsbehov uppfylls. Det kommer bli intressant att se hur det tillfälligt förbättrade resultatet 

hos kommunala fastighetsbolag mottas av samhället när alla inte är insatta att det enbart är en 

redovisningsmässig effekt. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Då denna studie endast studerat införandet av en ny redovisningsstandard är det även 

intressant att se hur förändringsprocessen ser ut därefter. I vår studie kunde vi se hur en ny 

redovisningsregel tolkades och blev till en intern regel. Vi kunde dock inte se vad som händer 

därefter, hur en regel utvecklas till en rutin inom en organisation och slutligen blir 

institutionaliserad. Därmed föreslår vi fortsatta studier som följer den fortsatta utvecklingen i 

förändringsprocessen. Genom den nya studien kan förhoppningsvis institutionalisering 

fångas, när den interna regeln utvecklas till något som tas för givet för hur företaget ska göra. 

 



 

41 

 

Ett annat förslag till fortsatt studie är att studera förändringsprocessen vid en ny 

redovisningsstandard i ett icke kommunalt bolag. Ser förändringsprocessen liknande ut, 

mottas förändringen på samma sätt eller finns det skiljaktigheter? I vår undersökning 

framkom att bolagen förde mycket diskussioner med varandra. De kommunala 

fastighetsbolagen agerar enbart inom sin egen kommun och konkurrerar därmed inte med 

varandra.  Det är därför intressant att få reda på om det uppstår samma fenomen i icke 

kommunala bolag där konkurrensen mellan bolagen är större. 
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Bilaga 1 - Intervjuförfrågan 

 

 

Hej,  

Vi är två studenter som läser Ekonomprogrammet på Högskolan i Skövde. Denna termin 

skriver vi vår kandidatuppsats inom företagsekonomi med inriktning redovisning. I vår 

uppsats har vi valt att skriva om implementeringen av komponentavskrivning i kommunala 

fastighetsbolag. Vi vill främst studera tillämpning av komponentavskrivning och hur dess 

införingsprocess ser ut i organisationer, men även hur rutiner förändras och hur anpassningen 

till denna förändring går till. 

Vi undrar nu om ni som kommunalt fastighetsbolag är intresserade av att bidra till vår studie 

genom en intervju? Intervjun önskar vi göra med den eller de inom er organisation som 

ansvarar för redovisningen av komponentavskrivning. Intervjun beräknas ta ca 45 minuter. 

Informationen från intervjuerna kommer vi sedan använda i vår uppsats. Möjlighet för 

anonymitet finns om så önskas. 

Vi kommer inom kort höra av oss till er via telefon för att höra om ni vill vara med i vår 

studie. Samtidigt finns det möjlighet för er att ställa frågor om ni har några funderingar.   

 

Med vänliga hälsningar, 

Annika Andersson och Andreas Jonsson  

Högskolan i Skövde, Ekonomprogrammet 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Person 

 Namn: 

 Befattning:  

 Vad är din roll vid tillämpning av komponentavskrivning i er organisation?  

 

Organisation 

 När började ni med komponentavskrivning? 

o Varför valde ni att tillämpa just då? / Varför inte tidigare?  

 Hur har ni gått tillväga för att implementera och tillämpa komponentavskrivning?  

 Hur såg era förberedelser ut för införandet av komponentavskrivning?   

o Har ni läst rekommendationer, gått på utbildningar, konsulterat någon. När 

gjordes detta? 

 Hur lång har ni kommit med komponentavskrivning?  

 Hur har ni kommit fram till vad som är betydande komponent, värdet av 

komponenterna och avskrivningstid? Hur gör ni, vilka är involverade?  

o Har ni tagit hjälp av en extern part för tillämpning av komponentavskrivning? 

Om så är, I hur stor utsträckning har denna bidragit? 

 

Förändring 

 Vad skulle ni säga är den största förändringen med komponentavskrivning i 

jämförelse med ert tidigare tillvägagångssätt för avskrivning? 

o Hur upplever ni denna förändring? Bättre/sämre/varken eller. Beskriv en 

situation då det är sämre/bättre.  

 Hur introducerar ni komponentavskrivning för de anställda? Finns de några 

instruktioner, lathundar för tillvägagångssättet?  

 

Utmaningar 

 Har ni stött på några utmaningar vid tillämpning av komponentavskrivning? Beskriv  

 Upplever du att det finns en osäkerhet kring hur komponentavskrivning skall utföras? 

Hur hanterar ni eventuella osäkerheter? Beskriv.  


