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Syfte och frågeställning: 
K3 är ett principbaserat regelverk och därför finns det ont om riktlinjer från lagstiftaren och 
normgivande organisationer. Fastighetsbranschen har på egen hand fått reda ut hur 
komponentmetoden skall tillämpas i praktiken. Syftet med uppsatsen är att analysera hur den 
praktiska övergången till komponentmetoden kan göras. Samt att belysa effekten som en 
förändring av redovisningsprinciper har på resultat och balansräkning. 
Metod: 
En kombinerad literaturstudie med en kvalitativ intervju om implementeringen av 
komponentmetoden.  
Avgränsning:  
Studien begränsas till allmännyttiga bostadsbolag som har sin huvudsakliga verksamhet som 
uthyrare av bostäder. Fokus kommer att ligga på de kommunalt ägda bostadsbolagen inom 
Stockholms stad, med stor tyngd hos Familjebostäder.  
Slutsattser:  
Uppsatsen identifierar ett antal valmöjligheter som finns vid övergången till K3. Beroende på 
vilken väg företagen väljer att ta kommer komponentredovisningen se väsentligt olika ut. Även 
företag som haft intentionen att följa rådande experter har gått fel på vägen. Resultatvinster som 
görs de första åren efter övergången till komponentmetoden kommer senare ätas upp av allt 
större avskrivningar.   
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Research problem and purpose: 
K3 is a principles-based regulatory framework, and there is a shortage of guidance from the 
regulator and standard-setting organizations. The real estate industry has been forced to single-
handedly sort out how to apply K3 in practice. The purpose of this essay is to analyze how a 
public housing corporation has completed the change to the component method. And to illustrate 
the effect that a change in accounting policies have on earnings and on the balance sheet. 

Method: 
A combined literature review with a qualitative interview about the implementation of the 
component method. 

Delimitation:  
The essay is limited to public housing corporations, with its focal point on the public housing 
corporations owned by the Stockholm municipality.  

Conclusions: 
The essay identifies a number of choices available during the transition to K3. The result of K3 
will wary greatly depending on how the companies choose to implement the new standard. 
Earnings as a direct cause of K3, which are made in the first years after the transition to the 
component method, will be consumed by rising deprecations within a few years. 
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Förord 
 

Efter en vår med hårt arbete är denna kandidatuppsats äntligen färdig. Jag vill passa på att rikta 
ett stort tack till alla som har hjälpt mig under resans gång. Framförallt Ingvar och Marianne 
Liljeroos, som har ställt upp med korrekturläsning, er kritik var ovärderlig. Vidare vill jag tacka två 
personer som gjort uppsatsen möjlig, från Familjebostäder, Lillemor Klockare, och från BrecAB 
Bo Nordlund.  

 

Alexander Liljeroos 

Maj 2014 

 

  



4 
 

Innehållsförteckning 

	
Förord ............................................................................................................................................................ 3 

Innehållsförteckning ...................................................................................................................................... 4 

1.0 Inledning .............................................................................................................................................. 5 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................. 5 

1.2 Syfte och frågeställning ....................................................................................................................... 8 

1.3 Metod .................................................................................................................................................. 8 

1.4 Avgränsning ......................................................................................................................................... 9 

2.0 Teori K3 och Komponentmetoden ........................................................................................................ 10 

2.1 Direkt & succesiv infasning ................................................................................................................ 11 

2.2 Direkt infasning ................................................................................................................................. 11 

2.3 Succesiv (indirekt) infasning .............................................................................................................. 12 

2.4 Brutto‐ & nettometod ....................................................................................................................... 13 

2.5 Approximativ tillämpning .................................................................................................................. 14 

2.6 Val av komponenter .......................................................................................................................... 14 

2.7 Nyttjandeperiod ................................................................................................................................ 15 

3.0 Hur gjorde FamiljeBostäder? ................................................................................................................. 17 

3.1 Underhåll i framtiden ........................................................................................................................ 22 

4.0 Intervju med Bo Nordlund ..................................................................................................................... 24 

5.0 Analys .................................................................................................................................................... 27 

5.1 Resultat‐ och balansräkning 2013 ......................................................................................................... 29 

5.2 Resultat‐ och balansräkning 2014 ......................................................................................................... 31 

5.3 Scenarioanalys ....................................................................................................................................... 32 

6.0 Resultat .................................................................................................................................................. 34 

7.0 Källor ...................................................................................................................................................... 37 

 

 

 

 



5 
 

1.0 Inledning 

 

K-regelverket är det nya regelverket för redovisning av svenska onoterade företag. Regelverket 
började gälla till fullo från och med den första januari 2014. Denna uppsats kommer koncentrera 
sig på huvudregelverket K3 som gäller för större bolag som inte är noterade på börsen. K3 
innebär stora förändringar i redovisningen för många företag, och en bransch som påverkas 
väldigt mycket är fastighetsbranschen. Om företagen skall redovisa i enighet med K3 skall 
materiella anläggningstillgångar, så som fastigheter redovisas enligt komponentmetoden. 
Komponentmetoden innebär att anläggningstillgångarna skall delas upp på betydande 
komponenter, något som blir väldigt omfattande om man har ett stort bestånd av fastigheter. Ett 
annat problem med K3 är att det är förbjudet för företagen att göra någon form av retroaktiv 
omräkning. Detta innebär att det uppstår resultatskillnader mellan det gamla sättet att redovisa 
och K3,  en skillnad i företagens balans och resultaträkning som endast är redovisningsteknisk. 
Syftet med uppsatsen är dels att analysera hur övergången från det gamla till det nya kan gå till 
och dels göra prognoser på hur förändringen i redovisningsprinciper slår mot resultat och 
balansräkning. För att svara på frågeställningarna går uppsatsen igenom Stockholms stads 
allmännyttiga bostadsbolag, och deras tillvägagångssätt vid övergången till K3 och jämför med 
åsikter tillhörande en av de ledande experterna på området. Vidare analyseras Familjebostäders 
resultat och balansräkning, och framtidsprognoser visar på hur skiftet i redovisningen påverkar 
företagets resultat och balansräkning, på både kort och lång sikt.  

 
 

1.1 Bakgrund 
Syftet med redovisning är att förmedla en rättvisande bild av företagets finansiella ställning till 
utomstående intressenter, så som banker, aktieägare, anställda, finansiärer, kunder, journalister, 
leverantörer och allmänheten. En utbytesrelation uppstår mellan företaget och dess intressenter, 
vilket innebär att parterna är beroende av varandras handlingar. Intressenternas vilja att 
medverka i verksamheten är beroende på den information som företaget förmedlar med sin 
årsredovisning och därför är det av yttersta vikt att den informationen är tillförlitlig. Behovet av 
finansiell information varierar beroende på förtagets uppbyggnad, omfattning och bransch, 
exempelvis är antalet intressenter för ett stort börsnoterat företag rimligtvis större än för en 
enskild näringsidkare. Dessutom finns det skillnader i vilken typ av information intressenterna 
förväntar sig av de olika företagen. Kravet på extern redovisning måste därför se olika ut 
beroende på vilken kategori ett företag befinnersig i.   
 
Den svenska redovisningsstandarden är uppbyggd i flera nivåer, där det mest övergripande är 
ramlagarna Årsredovisningslagen, Bokföringslagen och Aktiebolagslagen. Lagarna komplereras 
med  redovisningspraxis samt normgivande organ, som reglerar hur företagen skall agera för att 
följa de övergripande lagrummen. De svenska normgivande organen är Rådet för finansiell 
rapportering (RFR) samt Bokföringsnämnden (BFN). RFR agerar primärt som ett komplement till 
den internationella normgivaren IFRIC, som utvecklar och tolkar den internationella 
redovisningsstandarden IFRS for SMEs som Sverige antagit som standard för 
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koncernredovisning i företag som är noterade på en reglerad marknad (börs), i och med 
medlemskapet i EU. RFR finns till för att vägleda svenska börsnoterade företag i sin 
implementering av IFRS for SMEs, och IFRICs uttalanden1. Det andra normgivande organet är 
BFN som är en myndighet under finansdepartementet, och som agerar som statens expertorgan 
på redovisningsområdet. Myndigheten har huvudansvar för utvecklandet av så kallad “god 
redovisningssed” i företagens bokförning och redovisning2. Förenklat kan begreppet god 
redovisningssed förklaras genom följande.  
 

• Allmänna råd och rekommendationer från normgivande organ efterlevs. 
• De svar som ges vid en normal juridisk tolkning av redovisningslagarnas mer konkreta 

lagrum följs. 
• En etablerad företagspraxis som håller hög kvalitet samt är kompatibel med lag och 

normgivning används.3 
 
BFN använder sig av allmänna råd, rekommendationer och uttalanden i sitt normgivningsarbete, 
det är alltså inte nya lagtexter som myndigheten utfärdar. Dock måste företagen följa god 
redovisningssed enligt Bokföringslagen och Aktiebolagslagen. I praktiken innebär det att 
företagen måste följa BFNs allmänna råd, rekommendationer och uttalanden för att uppfylla 
kriterierna för god redovisningssed och således inte bryta mot lagen.4 
 
 
År 2004 meddelade BFN att ett beslut om ändrad inriktning på normgivningsarbetet hade tagits. 
BFN konstaterade att det var hög tid att göra några grundläggande förändringar i normgivningen 
för onoterade bolag. Det låg helt rätt i tiden att börja förändra den nationella redovisningen i 
Sverige. Med den metodik nämnden tidigare följt hade en mängd alternativ skapats, något som 
medfört att även redovisningen för onoterade företag blev omfattande. Företagens möjligheter 
att välja redovisningsprincip blev mycket stora, och således även skillnaderna i de resultat som 
redovisades. Informationen som de onoterade företagen lämnade ut blev svårbegriplig, och om 
den blir är allt för krånglig försvinner hela syftet med informationen5. Fastighetsbranschen var en 
av dessa branscher där företagen i stor utsträckning kunde välja hur redovisningen skulle 
tillämpas, vilket bidragit till att det blev svårt för utomstående att bilda sig en uppfattning om 
fastighetsbolagens ekonomiska tillstånd. BFN har försökt få bukt med problemen i 
fastighetsbranschen, där det förekommit en allt för stor skattemässig anknytning till hur 
branschen valt att redovisa. Det har varit vanligt förekommande att beslut kring kostnadsförning 
respektive aktivering av investeringar påverkats i allt för stor utsträckning av eventuella 
skattemässiga fördelar6. Enligt den gamla definitionen skall en åtgärd som återställer skicket på 
en fastighetet till ursprunglig standard ses som underhåll och därmed kostnadsföras. Om 
åtgärden istället höjer standarden är det fråga om en investering och den skall därmed 

                                                            
1 http://www.radetforfinansiellrapportering.se/ 
2 http://www.bfn.se/bfn/infobfn.aspx 
3 http://www.bfn.se/fragor/fragor‐bokforing.aspx#bokf5 
4 http://www.bfn.se/bfn/normgivning.aspx 
5 http://www.bfn.se/aktuellt/nyhetsmeddelande‐lang.pdf 
6 Balans 1/2005, B.Nordlund, Ny gränsdragning mellan underhåll och investering. 
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aktiveras7. En inte oväsentlig del av utgifterna som enligt redovisningsreglerna bör anses vara 
investeringar och som skall aktiveras, har istället behandlats som kostnader och alltså inte 
aktiverats som tillgångar. Nedan följer en figur som visar redovisat underhåll per kvadratmeter i 
några fastighetskoncerner 
 

 
Figur 1. "Underhållskostnader noterade fastighetsbolag från (balans 1/2005)" 
 
Till synes förekommer det stor variation mellan koncernerna, något som skulle kunna uppfattas 
som en korrekt periodisering av respektive företags kostnader för underhåll. Tabellen ovan 
begränsas till en femårsperiod under 2000 talets början, men tabellen visar tydligt hur 
underhållet har varierat kraftigt under perioden. Bolag B har exempelvis fördubblat sina 
underhållskostnader på fyra år, vilket inte kan ses som normalt. Även de andra bolagen har haft 
svängningar som inte går att motivera ur underhållssynpunkt. Det finns således anledning att tro 
att bolagen underlåtit att redovisa utgifter som bör ha aktiverats, och istället bakat in dessa som 
underhållskostnad och därmed reslutatförs8. Således blir det väldigt svårt för utomstående 
intressenter att avgöra hur mycket företagen har investerat i fastigheterna, då endast den del 
som tillgångsförs ökar fastighetens anskaffningsvärde. I praktiken betyder det att två likvärda 
fastigheter som anskaffats till samma pris kan ha väsentligt olika värden efter ett antal års 
innehav, beroende på om alla investeringar som är gjorda har resultatsförts eller aktiverats. Det 
starka sambandet med den skattemässiga redovisningen ledde också till en oro över att 
avskrivningstiderna var för långa. I och med att byggnaderna blir allt mer teknikintensiva, samt 
att verksamhets- och organisationsförändringar sker med tätare intervall finns motiv för kortare 

                                                            
7 H.Lind, Komponentavskrivning i kommuner och landsting (2011), sid 9. 
8 Balans 1/2005, B.Nordlund, Ny gränsdragning mellan underhåll och investering. 
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avskrivningstider. Anpassas inte avskrivningen till den verkliga förbrukningstiden skjuts 
kostnaderna på framtiden9 
 
Tabell 1. "Avskrivningars påverkan på resultat från nya principer för avskrivningar sid. 12" 
 

 
 
Tabellen ovan illustrerar hur resultatet kan variera beroende på om ett företag väljer att skriva av 
tillgångar på 10 respektive 20 år. Förutsättningen för ovan nämnda tabell är att den faktiska 
nyttjandeperioden är på 20 år eller mer10. Vid allt för korta avskrivningstider kommer företaget att 
redovisa ett dåligt resultat de första åren, som inte har någon anknytning till den underliggande 
verksamheten. Och vid allt för långa avskrivningstider kommer företaget att redovisa ett bra 
resultat de första åren, men riskerar att hamna i en situation där man tvigas till extraordinära 
avskrivningar vissa år, vilket kraftigt påverkar resultatet.  
 
Redovisningen speglar således varken fastigheternas verkliga skick eller det verkliga 
kostnadsläget i företagen. Detta påverkar årsredovisningarnas kvalitet negativt, eftersom 
informationen inte reflekterar verkligheten på ett rättvisande sätt. Detta strider mot syftet med 
redovisningen, nämligen att externa intressenter ska kunna använda den för att ta välgrundade 
beslut. De problem som redovisningsreglerna skapat innebär att normgivningen inte kan anses 
vara ändamålsenlig. Därför inledde nämnden sitt arbete med det nya K-regelverket. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
K3 är ett principbaserat regelverk och därför finns det ont om riktlinjer från lagstiftaren och 
normgivande organisationer. Fastighetsbranschen har på egen hand fått reda ut hur 
komponentmetoden skall tillämpas i praktiken. Syftet med uppsatsen är att analysera hur den 
praktiska övergången till komponentmetoden kan göras. Samt att belysa effekten som en 
förändring av redovisningsprinciper har på resultat och balansräkning. 
 

1.3 Metod 
För att få en förståelse för hur K3 påverkar de kommunala bolagen inom fastighetsbranschen, 
krävs en djupare förståelse av dels hur svensk redovisning är uppbyggd och vad K3 innebär rent 
praktiskt. Därför har jag valt att göra en kombinerad litteraturstudie med en kvalitativ intervju. 
Syftet med litteraturstudien är att ge ett sammanhang och djupare förståelse för hur svensk 
                                                            
9 H.Lind, Nya principer för avskrivning (2002), sid 3. 
10 H.Lind, Nya principer för avskrivning (2002), sid 12. 
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redovisning fungerar, och vad skillnaden innebär mellan det gamla regelverket och det nya k-
regelverket. Litteraturen som används består till stor del av artiklar och böcker skrivna av 
bransch-organisationer. Den kvalitativa intervjun är främst till för att belysa de svårigheter som 
uppstår med ett principbaserat regelverk, och att förmedla en djupare förståelse för hur en 
praktisk tillämpning av komponentmetoden kan göras. Intervjuobjektets åsikter och tankar 
jämförs med hur det har gått till i verkligheten, detta eftersom det är mycket svårt att få tillgång 
till den information som hade behövts för att jämföra flertalet företag med varandra. Eftersom jag 
endast valt att ha en intervju med i uppsatsen, var det av yttersta vikt att intervjuobjektet i fråga 
hade hög trovärdighet. 

Bo Nordlund, Brec AB 

Bo Nordlund (BN) är auktoriserad revisor, medlem i FAR, redovisningsspecialist fastigheter och 
Tekn.Dr på Kungliga tekniska högskolan. BN har under många år aktivt skrivit artiklar i tidningen 
Balans, och är även medförfattare till en överhängande majoritet av källmaterialet som använts 
för denna uppsats. BN är utan tvivel en utav de absoluta experterna och auktoriteterna inom 
redovisning för fastighetsbranschen.  

Risken med att använda endast ett intervjuobjekt blir att den bild som BN målar upp, lätt tas som 
den absoluta sanningen. Läsaren skall vara medveten om att det finns olika nyanser i tolkningen 
av K-regelverket, och även om skillnaderna inte är stora så existerar dom. Ytterligare späds 
problematiken på eftersom BN är medförfattare till en stor del av det källmaterial som uppsatsen 
är baserad på. Dock är realiteten sådan att BN är författare till en stor del av den tillgängliga 
textmassan på området, så att inte ta med hans verk är i praktiken orimligt. Vidare går det inte 
nog att understryka att analysen av komponentmetodens effekter på resultat- och balansräkning,  
är baserad på prognoser över framtida utgifter för ett enda företag. Prognoserna är framtagna av 
erfarna projektledare och ansvariga på området, men kommer ändå inte att vara 100% 
träffsäkra. Detta innebär att det ej går att tillförlitligt applicera slutsatserna av denna del av 
uppsatsen utan att vara väldigt försiktig. 

1.4 Avgränsning 
Studien begränsas till allmännyttiga bostadsbolag som har sin huvudsakliga verksamhet som 
uthyrare av bostäder. Fokus kommer att ligga på de kommunalt ägda bostadsbolagen inom 
Stockholms stad, med stor tyngd hos Familjebostäder. 
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2.0 Teori K3 och Komponentmetoden 
 
K står för kategori, då regelverket delar upp företagen i fyra kategorier, beroende på utformning 
och storlek. K-regelverket är utformat som en allmän rekommendation, det är alltså inte något 
nytt lagrum, utan BFN ger sin tolkning på hur företagen skall följa ÅRL genom 
rekommendationen. Tanken med K-regelverket är att det skall vara heltäckande, alla 
redovisningsregler skall vara samlade på ett enda ställe, vilket ställer stora krav på uppdelning. 
Att som enskild näringsidkare bli tvingad att använda samma regler som ett internationellt 
storföretag skulle onekligen skapa stora problem. Därför har BFN valt att dela upp K-regelverket 
i kategorier. 
 

• K1 används av enskilda näringsidkare, ideella föreningar, registreradetrossamfund och 
handelsbolag som alla tillämpar reglerna om förenklat årsbokslut.11 

•  K2 är regelverket för mindre aktiebolag, mindre ekonomiska föreningar och övriga 
mindre bolag, som alla tvångsmässigt upprättar årsredovisning 

• K3 som blir det nya huvudregelverket för svensk redovisning. K3 är utformat för att 
användas av stora företag och ekonomiska föreningar som ej är noterade på börsen men 
i övrigt uppfyller kriterierna för att vara ett stort företag enligt ÅRL.12 

• K4 är endast till för företag som frivilligt har valt att tillämpa den internationella 
redovisningsstandarden IFRS for SMEs samt för börsnoterade bolag 

 
 
Både K1 och K2 används för närvarande i praktiken, medan huvudregelverket K3 skall tillämpas 
för alla räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2013. Företag som definieras som mindre 
företag enligt ÅRL ges möjligheten att välja mellan K3 som är principbaserat, och K2 som är mer 
regelbaserat. K2 minskar företagens valmöjligheter eftersom det regelverket handlar om att 
tillämpa en regel, inte att tolka en princip13 vilket kan ses som lättare, då det blir mindre 
tolkningar av reglerna. K3 ersätter därmed merparten av nuvarande normsättning från BFN, 
inklusive RR 1-29 med tillhörande uttalanden och blir det nya huvudregelverket. Förändringen 
från nuvarande regler till K3 innebär stora nyheter inom flera branscher, en av dessa är 
fastighetsbranschen, som framförallt drabbas genom att materiella anläggningstillgångar ska 
redovisas på ett helt annat sätt än tidigare. K3 inför ett krav på att det i vissa fall skall tillämpas 
en komponentmetod vid redovisning av anläggningstillgångar. Fastigheter är en sådan typ av 
anläggningstillgång som BFN tycker lämpar sig väl för att delas upp i komponenter. 
Komponentmetoden innebär kortfattat att fastigheter skall delas upp på de huvudsakliga delarna 
byggnad, markanläggning och mark. Byggnad delas sedan upp på så kallade "betydande 
komponenter", så som tak, fasad, stomme, ventilation och så vidare. Komponenterna ges en 
avskrivningstid som speglar bedömd nyttjandeperiod. Komponenten skrivs sedan av i takt med 
dess förbrukning. Detta innebär att olika komponenter kommer få olika avskrivningstider, 
komponenten stomme förväntas hålla längre än komponenten tak och får därför en längre 
avskrivningstid.  

                                                            
11 Förenklat årsbokslut, Bokföringslagen (1999:1078), kap 6. 
12 Definitioner, Årsredovisningslagen (1995:1554), kap 1§3.  
13 http://www.bfn.se/aktuellt/skillnadslista‐k2k3.pdf 
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Tanken bakom komponentmetoden är att varje komponent utgör en tillgång var för sig, och att 
livslängden för komponenterna skall motsvara verkligheten, så att komponenterna är avskrivna 
lagom tills att de skall bytas ut. Byts en komponent ut innan den är fullt avskriven så utrangeras 
restvärdet och den nya investeringens värde läggs på komponenten. Detta till skillnad från 
tidigare system, då byggnaden ansågs utgöra en enda tillgång, och byggnaden skrevs av som 
en helhet på ett schablonmässigt sätt. Ett antagande om livslängd för hela byggnaden gjordes 
och avskrivningstid för helheten sattes därefter. K3 förändrar inte bara hur tillgångsredovisning 
av en fastighet skall göras, utan också hur en underhållsåtgärd redovisas14. I dag tillämpas 
prestandahöjandemetoden inom fastighetsbranschen, metoden innebär att en underhållsåtgärd, 
som höjer fastighetens prestanda jämfört med prestandan vid anskaffningstillfället, skall 
tillgångsredovisas och skrivas av planenligt. Åtgärder som inte uppfyller prestandahöjande 
kriteriet skall kostnadsföras. Övergången till komponentmetoden innebär att en utgift för en 
underhållsåtgärd på betydande komponenter skall tillgångsredovisas om det är sannolikt att 
ekonomiska fördelar av åtgärden tillfaller företaget i framtiden, om inte så kostnadsförs 
åtgärden.15 
  

2.1 Direkt & succesiv infasning 
De nya reglerna tillåter viss valfrihet vid övergången till komponentmetoden. Enligt K3 
regelverket skall det redovisade värdet delas upp på väsentliga komponenter. Två metoder för 
infasning av komponentmetoden har identifierats av FAR, succesiv eller direkt infasning.  
 

2.2 Direkt infasning 
Byggnaden delas upp på komponenter och varje komponent redovisas som en tillgång från 
första början. Avskrivning på komponenterna sker under respektive komponents 
nyttjandeperiod.16 Tabellen nedan visar hur anskaffningsvärdet delas upp på komponenter 
direkt, nyttjandeperioden per komponent bestäms, vilket bildar den underliggande datan för 
avskrivningarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
14 SABO, Ny vägledning om komponentredovisning av fastigheter (2013), sid 2. 
15 BFN, BFNAR 2012:1, kap 2§18 
16 SABO, Ny vägledning om komponentredovisning av fastigheter (2013), sid 7. 
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Tabell 2. Direkt metod. 
 

 
 

2.3 Succesiv (indirekt) infasning 
Med succesiv infasning menar FAR att byggnaden fortsätter att agera som en samlad tillgång, 
och en viktad avskrivningsprocent för hela byggnaden beräknas istället för att varje komponent 
skall skrivas av var för sig. Komponenternas årliga avskrivningar räknas fram genom att dela 
restvärdet på kvarvarande nyttjandeperiod. Summan av komponenternas årliga avskrivningar 
blir den viktade avskrivningsprocenten som används för hela byggnaden. Tabellen nedan visar 
skillnaden mellan direkt och indirekt infasning. I tabell 2 skrivs komponenterna av på sin 
nyttjandeperiod medan i tabell 3 skrivs hela byggnaden av med en viktad procentsatts. Varefter 
de gamla komponenterna byts ut redovisas de nya som egna tillgångar och den viktade 
avskrivningsprocenten måste således räknas om varje gång en komponent byts ut. innebörden 
av detta är att en allt mindre del av byggnaden skrivs av genom den viktade 
avskrivningsprocenten, samtidigt som en allt större del skrivs av under respektive komponents 
nyttjandeperioddesto längre tid det går.17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
17 FAR, Redu13 Övergång till komponentmetod ‐ fastigheter (2013), sid 1‐2. 
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Tabell 3. Indirekt metod. 
 

 
 

2.4 Brutto- & nettometod 
SABO tolkar kravet i k3 regelverket 35.18 som att endast redovisat värde behöver delas upp på 
komponenter, och att ingen bakåtverkande omräkning är tillåten.  
 
“Materiella anläggningstillgångar, som enligt punkt 17.4 ska delas upp  
på komponenter, får inte räknas om retroaktivt. Det redovisade värdet  
för dessa tillgångar ska, per tidpunkten för övergång, delas upp på  
betydande komponenter” 
 
SABO gör även en tolkning av 17.11 med innebörden att anskaffningsvärde bara behöver delas 
upp på komponenter för utgifter som uppkommer efter övergången till komponentmetoden. 
 
“Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell  
anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska  
tillgångens anskaffningsvärde fördelas på dessa” 
 
K3 regelverket medger en viss möjlighet för företagen att välja om man endast vill dela upp 
restvärdet på komponenter. Alternativt att dela upp anskaffningsvärde, ackumulerade 
avskrivningar, uppskrivningar och nedskrivningar på komponenter. Den första kallas av SABO 
“nettometoden” och den andra “bruttometoden”. Möjligheten att välja är beroende på vilken typ 
av infasning företagen väljer, om succesiv infasning är vald kan både brutto och nettometoden 
väljas, eftersom den viktade avskrivningsprocenten som används i det fallet, beräknas genom 
att dela redovisat värde på nyttjandeperiod, något som är möjligt att utföra vid bägge metoder. 
Väljs istället direkt infasning finns endast möjlighet till användning av bruttometoden.18 
 
 

                                                            
18 SABO, Ny vägledning om komponentredovisning av fastigheter (2013), sid 8. 
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2.5 Approximativ tillämpning 
Övergångsreglerna till K3 tillåter ej att nuvarande redovisat värde justeras för att motsvara det 
redovisade värde vi haft om K3 tillämpats från första början. Detta innebär att redovisat värde för 
nuvarande fastighetsbestånd aldrig kommer överensstämma till fullo med K3s grundregler för 
komponentredovisning. Hade K3 använts från anskaffningstidpunkten hade en årlig avskrivning 
räknats fram med hjälp av fastighetens faktiska nyttjandeperiod och inte schablonmässigt som 
tidigare regleringar tillåtit. Detta hade i sin tur resulterat i en annorlunda avskrivningstakt än den 
som använts och fastigheternas redovisade värde hade varit antingen högre eller lägre än 
dagens. Vid tillämpningen av komponentmetoden måste även ett annat förhållande beaktas. 
Redovisning av avskrivningar är ett område inom redovisningen som inte är någon exakt 
vetenskap, utan baseras på antaganden och bedömningar. Med tanke på förhållandena som 
råder inom denna gren av redovisning har FAR gjort bedömningen att vissa förenklingar vid 
införandet av komponentmetoden kan vara förenliga med K3 regelverket. För att förenkla den 
praktiska tillämpningen så tillåts företagen att dela in sitt bestånd i grupper. Varje fastighet 
behöver därför inte analyseras var för sig, utan det går bra att välja ut typfastigheter som är 
representativa för gruppen. Typfastigheterna överses noggrant och enviktad avskrivningsprocent 
tas fram genom analys av de komponenter som är aktuella och deras kvarvarande 
nyttjandeperiod. Avskrivningsprocenten tillämpas sedan på alla fastigheter inom gruppen, men 
vissa justeringar kan göras för att spegla mindre skillnader mellan fastigheterna. En premiss för 
att hantera indelningen enligt ovan är dock att den viktade avskrivningsprocentenej avviker 
väsentligt från hur avskrivningarna skulle ha sätt ut om en fullständig analys av alla fastigheter i 
beståndet hade utförts19. Far ger ingen närmare tolkning av begreppet väsentligt utan refererar 
till K3 punkt 2.11 som ger följande. 
 
”Information i en finansiell rapport är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan  
påverka de beslut som användare fattar på basis av informationen” 
 

2.6 Val av komponenter 
En fastighet skall delas upp på betydande komponenter, det finns för närvarande ingen praxis 
som förklarar vad lagstiftaren menar med begreppet betydande. Ingen hjälp finns att hitta genom 
att titta på kostnader eller andelar av anskaffningsutgifter. Snarare måste det avgöras från fall till 
fall vad som anses utgöra en betydande komponent.20 Lagtexten gör dock tydlig skillnad på 
mark och byggnad, där komponenten mark skall särskiljas från byggnaden, även viss 
uppräkning ges som förslag för uppdelning av byggnad. Uppdelningen på byggnad och mark har 
varit reglerad länge i och med BFNAR 2001:3 som redan kräver att mark och byggnad skall 
särskiljas, och detta förhållningssätt skall alltså fortsätta i enighet med K3. Eftersom 
uppdelningen redan är gällande innebär det att ingen form av omallokering av värden mellan 
byggnad och mark är tillåten vid övergången till K3.21  
 
 

                                                            
19 FAR, Redu13 Övergång till komponentmetod ‐ fastigheter (2013), sid 1‐2. 
20 SABO, Ny vägledning om komponentredovisning av fastigheter (2013), sid 10. 
21 FAR, Redu13 Övergång till komponentmetod ‐ fastigheter (2013), sid 1‐2 
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“Ett exempel på en materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter  
som förbrukas väsentligt olika är en fastighet. I en fastighet med tillhörande  
byggnad, är mark en sådan komponent som ska särskiljas. Även byggnaden har  
ett flertal betydande komponenter såsom stomme, stammar, fasad, tak och  
liknande. Dessa komponenter har vanligtvis väsentligt olika nyttjandeperioder 
och byts därför ut med olika tidsintervall i takt med sin förbrukning.“22 
 
SABO har tillsammans med fastighetsägarna och Sveriges redovisningsgrupper identifierat 
följande komponenter som ett underlag för fortsatt diskussion inom företagen.  
 
“Mark 
Markanläggning 
Byggnads- och markinventarier 
Stomme 
Tak 
Fasad 
Inre ytskikt (golv, väggar, innertak) 
Installationer (el, rör, ventilation, hiss) 
Hyresgästanpassningar” 
 
Komponenterna markanläggning, byggnadsinventarier och markinventarier är skattemässiga 
begrepp, men eftersom uppdelning på dessa med största sannolikhet redan är gjord, går det bra 
att även använda de som komponenter. Viss anpassning kommer vara nödvändig, då det råder 
stora skillnader mellan fastigheter, något som gör att en komponent kan vara vettig för en 
fastighet men definitivt inte för en annan.23 En komponent som utgör restpost kan också vara 
nödvändig, för att fånga upp investeringar som bör tillgångsredovisas men inte klart tillhör någon 
av de andra komponenterna. I restposten blandas således olika typer av investeringar, och även 
sådant som byts ut slumpmässigt eller i mindre delar kan tänkas ingå.  
 
 

2.7 Nyttjandeperiod 
BFN definierarnyttjandeperiod enligt följande “Den period under vilken en tillgång förväntas vara 
tillgänglig att användas av ett företag”.24 K3 kräver att komponenter skrivs av över dess 
nyttjandeperiod, följande ges i punkt 17.13 
 
“Har en tillgång delats upp på olika komponenter enligt punkt 17.4 ska  
respektive komponent skrivas av separat över dess nyttjandeperiod. I  
annat fall ska tillgången skrivas av som en helhet över nyttjandeperioden.“ 
 

                                                            
22 BFN, BFNAR (2012:1), kap 17§4. 
23 SABO, Ny vägledning om komponentredovisning av fastigheter (2013), sid 11. 
24 BFN, BFNAR (2012:1) "Definitioner", sid 250. 
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Följaktligen måste företagen göra en bedömning av varje komponents nyttjandeperiod. SABO 
har gjort följande antagande för att förenkla bedömningsprocessen. Nyttjandeperiod för 
komponenter kan likställas med den tid det bedöms vara ekonomiskt lönsamt att använda en 
komponent, detta kallas även för “ekonomisk livslängd”.25 Som exempel, en bärbar dator har en 
teknisk livslängd på 15 år, men efter endast fem år har den förlorat sin funktion på grund av den 
tekniska utvecklingen, alltså har datorn en ekonomisk livslängd på fem år.26   
En rimlig försiktighet skall beaktas vid bedömning av ekonomisk livslängd,27 således måste 
också försiktighet vidtas vid bedömning av komponenters nyttjandeperiod. Den övergripande 
tanken bakom komponentmetoden är att redovisningen skall spegla verkligheten, i vissa fall är 
det därför nödvändigt att göra justeringar. Exempelvis kan komponenten tak ha olika 
nyttjandeperioder beroende på vilket material som valts, enligt SABO har papptak en 
nyttjandeperiod på 25 år medan tegeltak har den dubbla, alltså måste anpassning göras efter 
verkligheten. Att föra argumentation om en livslängd på exempelvis stomme över 100 år anses 
tveksamt, även om stommen faktiskt har en teknisk livslängd långt över perioden. Detta 
eftersom osäkerheten kring marknadens efterfrågan på fastigheten blir för stor, tanken är att 
fastigheten skall vara fullt avskriven vid en tidpunkt då den inte efterfrågas längre.28 
 
Även om de skattemässiga begreppen byggnad- och markinventarier och markanläggningar går 
fortsatt bra att använda som komponenter måste företagen göra skillnad på komponenternas 
nyttjandeperioder och de skattemässigt tillåtna avskrivningstiderna, dessa behöver inte alltid 
överensstämma.29 
 
Avskrivningarna skall vara linjära, vilket innebär att lika stor kostnad skall skrivas av per år. 
Exempelvis skall en stomme med värde 1 miljon kronor skrivas av på 100 år, vilket betyder att 
en årlig kostnad på 1% av 1miljon skall tas upp i resultaträkningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
25 SABO, Ny vägledning om komponentredovisning av fastigheter (2013), sid 9. 
26 http://www.boverket.se/Kontakta‐oss/Fragor‐och‐svar/ 
27 Proposition 1995/96:10, Års‐ och koncernredovisning, del II, Företag i allmänhet, sid 200.  
28 SABO, Ny vägledning om komponentredovisning av fastigheter (2013), sid 9. 
29 FAR, Redu13 Övergång till komponentmetod ‐ fastigheter (2013), sid 2. 
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3.0 Hur gjorde FamiljeBostäder? 
 
Stockholm stadshus AB som är helägt av Stockholm stad började redan hösten 2012 med att 
samordna förberedelserna inför övergången till K3 för stadens bolag. Flera av dotterbolagen 
skulle påverkas mycket av den nya komponentredovisningen och därför beslutades det att 
bolagen skulle samarbeta med K3 arbetet. De tre bostadsbolagen Stockholmshem, 
Svenskabostäder och Familjebostäder blev framförallt påverkade av komponentmetoden, då de 
äger stora bestånd av fastigheter.30 Sammanlagt utgör bolagens bestånd ca 17% av Stockholms 
bostadsmarknad, vilket gör stadshus AB till en av de största aktörerna på den svenska 
marknaden.31 Uppsatsen kartlägger Familjebostäders övergång från schablonmässig 
redovisning till komponentredovisning, men mycket stor del av resonomangen och metoderna 
går att applicera även på resterande två bostadsbolag inom Stockholm stadshus AB. 
  
Familjebostäder är ej börsnoterat, men når upp till kriterierna för att klassas som ett stort företag 
enligt ÅRL och ska således redovisa enligt K3 efter årsskiftet 2013/2014. Familjebostäder har ett 
bestånd som består av 372 fastigheter med sammanlagt 19 711 lägenheter och 2 098 lokaler 
med en sammantagen uthyrningsbar yta om 1 434 891 kvadratmeter. Stor del av företagets 
fastigheter är byggda på 1940-50 talet, men man har fastigheter representerade från de flesta 
årtionden sedan början på 1900 talet i beståndet.32 Det stora dilemmat vid uppdelningen av 
Familjebostäders fastigheter på komponenter har sitt ursprung i problematiken med att 
bestämma vart gränsen för noggrannhet skall dras. Komponentmetoden kräver att uppdelningen 
skall ske verklighetstroget, men det är inte realistiskt genomförbart att bryta ned fastigheterna i 
allt för stor utsträckning. Hänsyn måste tas till att en analys av en redan existerande fastighet är 
mycket tidskrävande och bedömningarna som görs är ingen exakt vetenskap utan bygger till stor 
utsträckning på tidigare erfarenheter och generaliseringar. Även företagens anläggningsregister 
som komponenterna skall registreras i, begränsar förmågan att få redovisningen att motsvara 
verkligheten, noggrannheten måste vägas mot att registret skall gå att administrera på ett vettigt 
sätt. Familjebostäder tvingats till att göra ett antal val när det kommer till hur komponentmetoden 
skall implementeras i deras fastighetsbestånd. Tillsammans med systerbolagen, ledningen för 
stadshus AB och koncernens revisorer EY, har ett antal gemensamma utgångspunkter för 
arbetet med K3 tagits fram.33  
 
Ett första steg var att gemensamt komma överens om vilka komponenter som var lämpliga att 
dela in fastigheterna på. Följande 14 komponenter ansågs uppfylla de två kriterier som ställs av 
BFN, nämligen att en komponent skall vara betydande och ha väsentligt skiljande 
nyttjandeperioder. Hänsyn har även tagits till att komponenterna skall fungera bra tillsammans 
med de underhållssystem som bolagen använder sig utav, detta för att göra övergången så 
smidig som möjligt ute i verksamheterna.  
 
 

                                                            
30 Stadshus ab, PM K3 (2014).  
31 http://www.stadshusab.se/Menu/Hem/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningen+i+Stockholm.pdf. 
32 Familjebostäder ab, Årsredovisning 2012, sid 11‐12. 
33 Stadshus ab, PM K3 (2014). 
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Tabell 4. Komponenter.34 
 

 
 
För varje komponent finns ett antal delkompontenter, som tillsammans bildar en hel komponent, 
exempelvis finns det hängrännor, beslag och spont under komponenten tak. Tanken var att 
restvärdet för varje fastighet skulle delas upp på komponenter, dock behövs ingen fördelning 
göras på komponenterna Mark, Markanläggning, Byggnads- och Markininventarier, och 
Verksamhetsspecifika hyresgästanpassningar. Eftersom dessa poster redan hade värden 
fördelade på sig sedan tidigare skattemässig uppdelning. Utöver att bestämma vilka 
komponenter som skulle användas behövdes även beslut om respektive komponents 
nyttjandeperiod tas.   
 
Sammanfattningsvis kan implementeringen av komponentmetoden delas upp i följande: 

• Identifiera vilka komponenter som finns i fastigheterna, exempelvis finns det ej hiss i alla 
fastigheter. 

• Bedöma hur stor del av anskaffningsvärde, restvärde och ackumulerade avskrivningar 
som varje komponent skall ha. 

• Bedöma kvarvarande nyttjandeperioder för fastigheternas komponenter, så att 
komponenten är avskriven när den behövs bytas ut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
34 Stadshus ab, PM K3 (2014). 
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Familjebostäder valde att utgå från den approximativa tillämpningen av komponentmetoden när 
arbetet inleddes. Man kom gemensamt överens om att det var lämpligt att använda sig av tio års 
intervall för att gruppera fastigheterna. Fastigheter som byggts inom samma decennium 
grupperades ihop, exempelvis bildade alla fastigheter byggda mellan åren 1980-1990 en grupp 
och alla byggda 1990-2000 en annan. Syftet med grupperingen var att fastigheter inom samma 
grupp skulle få samma komponenter och kvarvarande nyttjandeperioder. I och med att 
familjebostäder valt att använda sig av bruttometoden och direkt infasning skall 
anskaffningsvärde, redovisat värde och ackumulerade avskrivningar delas upp på komponenter 
från och med 2014 och framåt. Anskaffningsvärdet delas upp på komponenter och restvärdet 
och ackumulerade avskrivningar fördelas sedan proportionerligt efter hur anskaffningsvärdet 
fördelats. Som en utgångspunkt framställdes en sammanställning av observerade 
produktionskostnader för 16 nybyggda fastigheter. Genomsnittet fick sedan spegla hur 
uppdelningen hade sett ut om K3 hade vart gällande vid byggnationen 
 
Tabell 5. Nyproduktion.35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
35 Stadshus ab, PM K3 (2014). 
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För fastigheter som byggts långt tidigare behövdes andelar räknas fram, eftersom dessa inte 
kunde observeras likt man gjort för nybyggen. Principiellt resonerade man att äldre fastigheters 
värde utgörs av komponenten stomme, vilket betyder att alla fastigheter uppförda innan 1970 
endast har värde på stomme. De andra komponenterna anslås värdet 0, då dessa redan hade 
varit avskrivna om komponentmetoden hade varit gällande vid byggnationen. Fastigheter efter 
1970 delas in i sina grupper och komponenternas värde bestäms utifrån en mall som räknar om 
de värden som observerats vid nybyggnation till respektive decennium. 
 
Tabell 6. Befintliga fastigheter byggda 1970-2009.36 
 

 
 
Tabellen ovan redovisar de olika ålderskategorierna och respektive nyckeltal för varje kategori. 
Utgångspunkten i fördelningen gjordes enligt nyckeltalen ovan, och anpassningar beroende på 
fastighetens verkliga skick gjordes efterhand. Observera att fastigheter byggda innan 1970 ej 
har någon fördelningsmall då dessa endast tilldelades värde på komponenten stomme.  
 
Varje gruppering delades upp i undergrupper, beroende på framförallt belägenhet, exempelvis 
bildade fastigheter byggda under 1980 talet i Tallkrogen är en undergrupp. Inom 
undergrupperna gjordes en noggrannare bedömning av varje fastighet, dels utifrån fastighetens 
skick och dels om det gjorts några större åtgärder under senare år. Summorna av de 
investeringar som kunde identifieras lades på respektive komponent. Exempelvis, en fastighet 
som är byggd innan 1970 skall endast fördelas värde på komponenten stomme, men om taket 
byggdes om nyligen vore det orimligt om inte värdet för taket fördelades på komponenten tak.  
 
 
 

                                                            
36 Stadshus ab, PM K3 (2014). 



21 
 

Tabell 7. Fastighet byggd 1960.37 
 

 
 
Tabellen ovan visar hur en fastighet som är byggd 1960 med en investering på komponenten tak 
skulle ha delats upp. Även de årliga avskrivningarna för respektive komponent redovisas.  
 
Inom Familjebostäders bestånd är det vanligt förekommande att till exempel badrum och rör är 
utbytta genom de omfattande stambyten som företaget ägnat sig åt under 2000-talet. Vid 
sådana större åtgärder gjordes en bedömning av vilka komponenter som var berörda. Åtgärder 
av större dignitet skrevs ofta in i anläggningsregistret under ett samlingsnamn, exempelvis var 
det vanligt att fönster hade bytts i projekt som rörde fastigheternas fasader, därför identifierades 
generella riktlinjer för hur stor del av en investering som skulle tilldelas de olika komponenterna. 
Riktlinjerna togs fram genom att studera investeringskalkyler för ett antal större projekt. 
 
Tabell 8. Investeringar.38 
 

 
 
Tabellen ovan redovisar hur vissa vanligt förekommande investeringar delas upp på 
komponenter. 

                                                            
37 Stadshus ab, PM K3 (2014). 
38 Stadshus ab, PM K3 (2014). 
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Utifrån riktlinjerna fördelades projektens kostnad på de berörda komponenterna om ingen annan 
motstridig information fanns tillgänglig. Den kvarvarande nyttjandeperioden för komponenterna 
som berörts, angavs med utgångspunkt i det år projektet skrevs in i anläggningsregistret, 
eftersom det rimligtvis var färdigställt vid den tidpunkten. Exempelvis så byttes fasad på ett hus 
1990 och i och med detta blev den kvarvarande nyttjandeperioden för fönstren enligt följande: 
nyttjandeperiod (40 år) -  antal år sedan inskrivning i anläggningsregistret, i detta fall 2014-1990 
(24) = kvarvarande nyttjandeperiod (16).  
 
Efter att hänsyn till ålder och dokumenterade investeringar och allmänt underhållsskick 
skickades varje fastighets uppdelning ut på remiss till respektive ansvarig förvaltare. Förvaltarna 
hade som uppdrag att gå igenom och tillsammans med husvärdarna bedöma om den 
uppdelningen som gjorts från centralt håll även motsvarade fastigheternas allmänna skick i 
verkligheten. Om något element i uppdelningen verkligen inte överensstämde med hur 
förvaltaren eller husvärden ansåg så skickades uppdelningen tillbaks för att ändras, enligt med 
deras önskemål. På detta sätt hoppades Familjebostäder få en så bra överblick över det 
allmänna skicket på fastighetsbeståndet som möjligt, utan att behöva besiktiga varje fastighet. 
 
Uppdelningen av det befintliga fastighetsbeståndet bedöms påverka avskrivningarna på 
befintliga fastigheter. Idag tillämpas en 2% årlig avskrivning, vilket betyder att fastigheten 
förväntas vara färdigförbrukad efter 50 år. Detta anses vara allt för långt, och 
komponentmetoden ger att fastigheterna har en kortare förbrukningstakt i verkligheten.39 40 
 

3.1 Underhåll i framtiden 
 
När fastighetsbeståndet delats upp på komponenter och kvarvarande nyttjandeperioder hade 
bestämts återstod arbetet med att ta fram riktlinjer för hur investeringar skulle hanteras i 
framtiden. K3 innebär att underhållsåtgärder i allt större utsträckning kommer att aktiveras, vilket 
leder till att resultatnivån förändras både på kort och lång sikt. När en allt större andel av 
utgifterna går mot balansräkningen och tillgångsredovisas får företagen en omedelbar ökning av 
resultatet. En underhållsåtgärd som uppfyller kravet för att tillgångsredovisas skall delas upp på 
komponenter och sedan tilldelas nyttjandeperioder för de berörda komponenterna. Tanken är 
som tidigare nämnts att komponenterna som berörts av underhållsåtgärden skall vara avskrivna 
när det är dags för att se över komponenten igen. Detta innebär att åtgärden skall skrivas av i 
linje med dessa nyttjandeperioder, man får då en ökad årlig kostnad i och med de höjda 
avskrivningarna. Finns något värde kvar på den gamla komponenten skall värdet utrangeras, 
och ersättas med den nya investeringens värde. Över en lång tidsperiod kommer 
tillgångsmassan öka och således även de årliga avskrivningarna, detta innebär att det förhöjda 
resultatet som företagen får när underhållet inte belastar resultaträkningen kommer att mötas 
upp med de ökade avskrivningarna i takt med att nya åtgärder tillkommer.  
 

                                                            
39 Stadshus ab, PM K3 (2014). 
40 Familjebostäder ab, PM K3 (2013). 



23 
 

Hos familjebostäder har en försiktighetsbedömning tillämpats. När beslut om vilka åtgärder som 
skall redovisas i resultaträkningen och vilka åtgärder som uppfyller tillgångskriteriet och skall gå 
mot balansräkningen. I praktiken innebär detta att åtgärder som inte har en nyttjandeperiod som 
klart överstiger 5 år, inte anses uppfylla tillgångskriteriet i 2.18. För att undvika att få ett allt för 
komplicerat och icke hanterbart anläggningsregister, har Familjebostäder tillämpat ett golv för 
vilka investeringar som skall aktiveras. Alla investeringar som kostar mindre än 100 000 kronor 
skall kostnadsföras även om de i övrigt uppfyller tillgångskriteriet. Detta betyder att de åtgärder 
som skall tillgångsredovisas är de åtgärder som: 

• Kostar mer än 100 000 kronor, 
• Har en klart lägre nyttjandeperiod än 5 år och, 
• Övrigt uppfyller tillgångskriteriet.   

 
Uppfylls inte var och ett av dessa kriterier så skall en investering kostnadsföras och därmed 
berörs den inte av komponentmetoden över huvud taget. 
 
Vid analys av Familjebostäders 2013 års underhållsåtgärder uppskattades det att 15% av 
kostnaden kommer redovisas som kostnad i resultaträkningen och 75% kommer redovisas som 
tillgång i balansräkningen. Vid större totalombyggnader hör hela kostnaden hemma i 
balansräkningen, eftersom man byter ut alla komponenter vid totalombyggnader utom stommen. 
När totalombyggnader görs skall ingen del av kostnaden för ombyggnationen tilldelas 
komponenten stomme, utan kostnaden skall till fullo fördelas på de komponenter som berörs. 
Den genomsnittliga avskrivningstakten för aktiverbart underhåll och ombyggnationer beräknas 
vara ca 30 år.     
 
Nyproduktionsfastigheter skall till fullo delas upp på komponenter. Och till hjälp används en 
nyproduktionsmall som ger varje komponent en viss procentsatts. Nyproduktionsmallen har 
tagits fram genom tidigare statistik från byggnationer, likt de mallar som används för att dela upp 
befintligt bestånd. Nyproduktionsmallen ger en ökad avskrivningstakt från dagens 2% till 2,25% 
vilket förväntas spegla den faktiska nyttjandeperioden bättre.41 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
41 Stadshus ab, PM K3 (2014). 
42 Familjebostäder ab, PM K3 (2013).  
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4.0 Intervju med Bo Nordlund 
 
Fråga 1. Vilken betydelse har valet av antal komponenter? dvs blir redovisningen bättre/sämre beroende 
på antal komponenter och finns det något specifikt antal som du tycker är lagom? 
 
"För min del så tycker jag att antal komponenter har sin största betydelse vad gäller hanteringen 
av uppkommande utgifter i fortsättningen, med färre komponenter desto mer jobb blir det ju i 
framtiden. Om jag skall dra till med en siffra så är kanske 15 stycken lagom. Då kanske man 
slipper problematiken med att man behöver karva ut anskaffningsvärden, ackumulerade 
avskrivningar, och redovisade värden ur en större investering, så i den aspekten bedömer jag att 
det har störst betydelse för hur mycket jobb det blir i fortsättningen. 
 
Man skulle kunna tänka sig någonting som inte är tillåtet i och för sig, men anta att du har 2% 
avskrivning på byggnad, byter företaget då stammar kan man inte säga att det inte är en ny 
komponent och resultatföra det eftersom det är en alldeles för väsentlig utgift som uppfyller 
tillgångskriteriet. Alltså behöverstam renoveringen karvas ut ur den större investeringskostnaden 
som klumpats ihop med andra saker. 
 
2.18 enligt K3 innebär att tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet ska aktiveras och 
har du då en större andel komponenter från början, bör detta förenkla arbetet vid uppdelning av 
investeringarna på komponenter."  
 
Fråga 2. Hur anser du att nyttjandeperioder för komponenter bör bestämmas? Utgå från 
underhållsrapporter eller liknande? 
 
"Jag tycker att underhållsplaner ger väldigt viktig information  för att bedöma nyttjandeperioden. 
Där finns dokumenterat hur länge en viss fasad kommer sitta kvar till exempel. Som regel har 
man rekommenderade intervall för utbyte av delar, i underhållsplanerna. Och då får det 
intervallet vara nyttjandeperioden, om det inte finns någon bra anledning att frångå detta.  
Jag tror att det vid själva övergången blir lite schablonisering som kan leda fram till att det blir lite 
fel här och där, men det är ju sådant som löser sig efter tid. Jag har ju sagt så här, när vi går 
över till komponentmetoden har man en modell för skick, kvarvarande nyttjandeperioder, och så 
vidare. Men de där modellerna ser jag mer som en inventering av ett varulager, då får man en 
förslagslista av systemet, så här många finns av den och den sorten på den och den hyllan, men 
sådana modeller är endast förslagslistor, sedan får man kolla i verkligheten vad som finns på 
hyllan och ser det ganska bra ut från förslaget så bockar man av den. men tycker man då att nej, 
det där stämmer inte, då får man ju gå in och justera det. Men jag har en aning om att man 
kanske inte riktigt har vart så noggrann i många företag." 
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Fråga 3. Hur tycker du att bedömningen av resultatförning/tillgångsredovisning vid underhåll bör gå till? 
Åsikt om att använda en undre beloppsgräns (allt under tex 100 tkr resultatförs)? hur bör en sådan i så fall 
utformas, hänsyn till storlek på fastigheten etc?  
 
 
"Jag säger så här, först vill jag alltid utgå “by the book”, k3 har utgångspunkten att vad som är 
väsentligt för en fastighet är en fråga som måste prövas mot tillgångskriteriet i 2.18, så det skiljer 
från fastighet till fastighet. Du kan ju ha en fastighet värd 5 miljoner och en fastighet värd 50 
miljoner, och det innebär ju att om du har en fast gräns så kan det bli väldigt många 
komponenter på den lilla och inga alls på den stora. Så “by the book” skulle man ha någon typ 
av rörlig gräns relaterat till marknadsvärde eller möjligen återanskaffningsvärde." 
 
Fråga 4. kostnadsspärr hur känner du kring det? 
 
"Jag tycker egentligen att någonstans har vi den perfekta världen, men sen kommer man ut i 
verkligheten och då får man säga, ok vad blir effekten om vi gör en förenklingsregel som innebär 
att alla komponenter under 100 tusen kostnadsför vi i alla fall, för att inte få för många poster i 
anläggningsregistret. Jag tror att i praktiken måste man nog ha någon form av golv för att inte få 
ett alldeles för ohanterbart anläggningsregister. Men gränsen måste utformas med utgångspunkt 
i vad det är för företag man har att göra med och vilka effekter en förenkling får. Någon form av 
en två stegs raket tycker jag låter bäst, där man relaterar både till återanskaffningsvärde eller 
marknadsvärde och sedan en fast nivå." 
 
Fråga 5. Hur noggrann anser du att man bör vara vid analys och uppdelning av restvärden i det befintliga 
beståndet? dvs hur mycket kan generaliseras? Kan det vara förenligt med K3 att "nolla" exempelvis tak på 
en fastighet om skicket är okänt etc?  
 
"Jag tycker på något sätt att ursprungstanken måste vara att de ska återspegla fastighetens 
fysiska skick vid övergången till k3. Något som jag tycker att en del gått bort sig på är 
exempelvis att ett hus är byggt på 50-talet och därför hade alla komponenter varit avskrivna 
utom stomme, om vi tillämpat k3 från början. Men det finns ju ett retroaktivitetsvillkor i k3 som 
betyder att vi inte får gå tillbaka i tiden, vad man ska göra enligt k3 är att dela upp redovisade 
värden, och då ska man göra det utifrån husets skick vid övergångstillpunkten. Sedan när man 
fått värden på de saker som faktiskt finns i huset, då får man göra en bedömning framåt, det vill 
säga, vad har vi för kvarvarande nyttjandeperioder. Och om man då säger att huset är så 
gammalt så att vi bara har mark och stomme, då blir min följdfråga, har ni tänkt er en total 
utblåsning av hela fastigheten 2014? Då är det många som säger nej, det har vi inte tänkt, men 
det dom gjort är att gå tillbaka i tiden, vilket man inte får göra enligt retroaktivitetsvillkoret. 
Bedömningen skall göras här och nu, och avse de komponenter som finns i huset i dags datum 
och när de bedöms att de skall bytas ut. När ska ni byta taket, om 5 år? Ja men då skall taket ha 
ett värde och nyttjandeperiod på 5 år också. Annars blir det att du retroaktivt går tillbaka och ser 
hur det hade vart om du kört k3 från början, du får inte gå tillbaka och säga, så borde jag ha gjort 
tidigare.  
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Det jag har hört är att man går tillbaka 5 år och har vi gjort något väsentligt så lägger vi det på 
den komponenten, annars läggs de på stomme. Men om du tänker efter så går det tänket emot 
retroaktivitetsvillkoret och de får vi ju inte. Man måste försöka göra en fysisk teknisk bedömning 
av hur husen ser ut idag och hur länge kommer varje del vara kvar."  
 
Fråga 6. EnligtSTADABO's bok finns det några olika vägar att gå som är förenliga med k3, tex 
indirekt/direkt och brutto/netto metod, hur skulle du ha valt mellan dessa? 
 
"Jag skulle välja direkt metod om jag hade tillgång till ett bra anläggnings register, då hade jag 
gjort in direkt för att det förenklar arbetet framåt. Far gjorde Redu13 men tanken var ju inte att de 
skulle bli någon annan avskrivning eller annan hantering på grund av det, den viktade 
avskrivningen på en klumpsumma ska bli samma som om du styckar upp beloppen på 
komponenter. Redu 13 säger ju också att du måste bryta ut nya komponenter och räkna om 
avskrivningen varje gång något byts. Så jag skulle välja direkt för att slippa det.  
Vi skrev Redu 13 för att systemleverantörerna var långsamma med att få ut sina produkter och 
på grund av att det var många som kände sig oroliga, de hade många fastigheter och kanske 
inget anläggningsregister som klarade av en omfördelning på komponenter, och därför skrev vi 
Redu 13 för att visa att så här kan man också göra, men skillnaden i avskrivningar var aldrig 
menat att skilja från direkt/indirekt. K3 kräver egentligen bara uppdelning av redovisat värde, 
men vi måste ju ha ackumulerade avskrivningar och anskaffningsvärden kvar ändå. Kravet är 
uppdelning netto, men jag tycker att man ska göra det brutto, för annars kommer ni få problem 
när ni byter komponenter. För då skall ni karva ut ett bedömt belopp som hör till ackumulerade 
avskrivningar och anskaffningsvärden och det kan ju bli rätt grötigt i längden! Skulle vi dela upp 
anskaffningsvärdena så bryter det mot retroaktivitetsförbudet så det är därför man valt att det är 
redovisat värde som skall delas upp. Ackumulerade avskrivningar och anskaffningsvärden blir ju 
någon form av baklängesräkning. Det är redovisade värden vi har tillgång till när vi går över till 
K3 och vi ska göra en framåtriktad bedömning, det hör ihop med förbudet och fokuserar på 
kvarvarande nyttjandeperioder och kvarvarande redovisade värden" 
 
Fråga 7. Vad ser du som de största fördelarna med komponentmetoden? 
 
"Största fördelen är att det blir en mer konsekvent redovisning, det blir mer klart vad som är 
underhållskostnader och vad som är tillgångar. Det blir mer enhetligt, värdet på stammar kan 
inte bli kostnad för att vi gör ett bra resultat i år, de ska in i balansräkningen och skrivas av. Det 
blir en mer enhetlig tillämpning över lag. Det har kanske tenderat att vara så att svaga bolag 
försöker hitta argument för att underhållsåtgärder skall aktiveras så mycket som möjligt och 
starka företag söker argument för att underhållsåtgärder skall kostnadsföras.  Det ger inget 
analytiskt värde om det inte finns någon logik varför saker och ting blir underhållskostnad eller 
investering, det blir väldigt svårt att bedöma performance på fastigheterna. Det blir en mer styrd 
redovisning, det blir tydligt vad som är väsentligt och ska in i balansräkningen. Och är det inte 
väsentligt så pratar vi om reparation och underhåll vilket går på resultatet. Med K3  fångas en 
adekvat kostnad hela tiden, antingen genom att det går som underhållskostnader eller som  
avskrivningar. Om du tänker att i en uppåtgående ekonomi, så länge att fastighetsvärdena stiger 
så är folk mer benägna att se det som en investering för att det blir lättare att försvara 
fastighetsvärdena men sen om du dessutom kombinerar detta med en låg schablonavskrivning 
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då blir det varken en underhållskostnad eller en avskrivningskostnad. Säg att du övertolkat allt 
som en investering och sedan använder en väldigt låg, typ 0,5% avskrivning, då fångas inte 
kostnaden upp någonstans i rapporten, varken genom resultatförning eller genom att man får 
höga avskrivningar." 
 
 

5.0 Analys 
 
Vid analys av Familjebostäders 2013 års underhållsåtgärder uppskattades 15% av kostnaden 
hör hemma i resultaträkningen och att 75% av underhållet ansågs vara aktiverbart. Vid större 
ombyggnader bör hela kostnaden aktiveras, eftersom man då generellt byter ut alla 
komponenter utom möjligtvis stomme. Värde bör alltså inte delas upp på komponenten stomme 
vid omfattande ombyggnationer. Den genomsnittliga avskrivningstiden för ombyggnationer och 
underhåll beräknas vara ca 30 år. Nyproducerade fastigheter skall delas upp med hjälp av en 
nyproduktionsmall som baserar komponentandelarna på tidigare anbudshistorik, se "tabell 
nyprodultion". Den förväntade avskrivningstakten kommer öka från dagens 2% på nybyggen till 
2,25% i och med övergången till komponentmetoden. Uppdelningen av det befintliga beståndet 
på komponenter beräknas påverka avskrivningarna på det befintliga beståndet, från dagens 
standard på 1,92% till 2,17% efter införandet av K3. Komponenternas livslängder förvänas ge en 
bättre bild av fastigheternas faktiska förbrukningstakt än vad tidigare schablonmässig metod 
gjort. Även framtida investeringar i underhåll kommerredovisas annorlunda, underhållet kommer 
få en initialt mindre påverkan på resultatet och på sikt kommer avskrivningarna att öka 
markant.43 
 
 
En övergång till komponentmetoden kan ske på många olika sätt, svårigheten blir att det finns 
ont om klara direktiv hur övergången skall gå till, utan mycket av materialet är öppet för tolkning. 
Genom intervjun med Bo Nordlund, en av Sveriges främsta experter inom området har en 
alternativ bild över hur övergången till komponentmetoden kan ske. Nedan följer en analys av 
Stockholms stads tillvägagångssätt vid övergången till K3 med hjälp av intervjun med Bo 
Nordlund. Vikt kommer att läggas vid de likheter och skillnader som uppenbarat sig mellan Bo 
Nordlunds syn på hur tillämpningen bör utföras och bostadsbolagens faktiska tillämpning av 
komponentmetoden. Från och med nu benämns Bo Nordlund som BN och Stockholm stadshus 
koncernen som STADAB.  
 
Till att börja med stod STADAB inför problematiken med att bestämma hur många och vilka 
komponenter man skulle anse vara betydande. STADAB ansåg att 14 komponenter gick att 
klassificera som betydande. Dock skulle inte värde delas ut på komponenterna markanläggning, 
byggnadsinventarier och markinventarier, om det inte redan fanns värde på dessa sen tidigare. 
Det återstående är alltså XX komponenter som fastigheternas värde skall delas ut på. Enligt BN 
så har valet av antal komponenter och vilka komponenter som skall användas, mest betydelse 
för framtida arbetsbörda. Redovisningstekniskt har det dock inte alls lika stor betydelse hur 

                                                            
43 Familjebostäder ab, PM K3 (2013). 
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många eller vilka man i praktiken väljer. Detta på grund av att en utbrytning av åtgärd måste 
göras om åtgärden innebär utbyte av en betydande komponent. BN anser av den anledningen 
att det är lämpligt att använda sig av ett litet större antal komponenter för att undvika merjobb i 
framtiden. Han uppskattar att att ca 15 stycken komponenter är en bra mängd för att undvika att 
behöva bryta ut åtgärder samtidigt som anläggningsregistret blir hanterbart. Skillnaden mellan 
antal komponenter som STADAB valt att använda och det antal BN tycker är fördelaktigt är 
endast 1 komponent, en skillnad som är försumbar. 
 
 
Nyttjandeperioderna fastställda av STADAB har tagits fram med hjälp av statistik från 
underhållsdokumentation och rekommenderade nyckeltal från bland annat STADABO. BN 
tycker att stor vikt skall läggas på så kallade underhållsplaner, där intervallet för utbyte av en 
viss komponent skall utgöra nyttjandeperioden. Men att man sedan måste göra en koll så att 
verkligen stämmer överrens med verkligheten. Inom STADAB koncernen har man gjort något 
liknande, då man utgått från hur långa nyttjandeperioder som komponenterna haft i 
verksamheten historiskt och sedan schabloniserat för att få nyttjandeperioder som är enklare att 
jobba med. Exempelvis kanske den verkliga nyttjandeperioden är 22 år för ett papptak, men 
man då valt att använda 20 år för att förenkla. Efter detta har en koll gjorts för att se om 
nyttjandeperioderna stämmer överrens med verkligheten. Där detta inte har vart fallet har en 
ändring skett. Till exempel används olika nyttjandeperioder på tak, beroende på vad för material 
taket består av. Tegel och plåttak har en nyttjandeperiod på 40 år och papptak har en 
nyttjandeperiod på 20 år, även fast det är samma komponent. Liknande skillnader finns även på 
fasad, där tegelfasad har en 60 år lång nyttjandeperiod och puts/betong har 40 år.  
 
När Redu13 kom öppnades dörren för att kunna implementera komponentmetoden indirekt, det 
vill säga att komponentfördelningen justeras efter tid i och med att nya investeringar görs. BN 
belyser dock problematiken med indirekt metod, som framförallt innebär en omräkning av 
fastigheternas viktade avskrivningar måste ske vid varje utbyte av en betydande komponent. 
Detta skapar ett merjobb, då den omräkningen måste ske vid varje utbyte fram tills att alla 
komponenter skrivs av med sin egen nyttjandeperiod. Detta kan självklart ta väldigt lång tid, så 
om man väljer indirekt metod skjuts arbetet på framtiden istället för att ta tag i det nu. Väljer man 
instället direkt metod slipper man omräkningsmomentet helt, eftersom att fastigheten delas upp 
på komponenter på en gång. Den direkta uppdelningen gör att komponenterna skrivs av var för 
sig utan att påverka varandras avskrivningstider. Inom STADAB ansåg man att tidskostnaden av 
att göra grovjobbet och dela upp fastigheterna redan nu var mindre än de resurser som man 
skulle behöva lägga i framtiden vid indirekt metod. Inom koncernen har man också 
anläggningsregister som klarar en direkt uppdelning, vilket bidrog till att den metoden valdes.  
 
Tillvägagångsättet som valts för att identifiera vilka komponenter som skall finnas på varje 
fastighet skiljer sig mellan STADAB och BN. Inom STADAB har man valt att utgå från de 
byggnads och ombyggnationsår som kunnat identifieras. Komponenternas fördelning regleras 
av en mall, som allokerar större och större värde till komponenten stomme desto äldre 
fastigheten är. Om fastigheten är byggd senare än 1970 så tilldelas endast stommen värde. 
Efter den första klassificeringen tas hänsyn till eventuella större investeringar. Kostnaden för 
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investeringarna fördelas på berörda komponenter. BN är istället av åsikten att fördelningen skall 
baseras på vilka komponenter som finns i fastigheten vid övergångstillfället, och 
komponenternas kvarvarande nyttjandeperioder. Om det finns en fasad och den beräknas att 
bytas ut först om 10 år så anser han att det inte har någon betydelse när fasaden är uppförd, 
den skall tilldelas ett värde oavsett. Skillnaden mellan de två synsätten blir exempelvis om vi har 
en putsfasad som är uppförd innan 1970. Enligt STADAB skall den fasaden inte tilldelas ett 
värde på grund av att den hade vart avskriven om K3 tillämpats vid uppförandet. BN anser att 
det inte spelar någon roll eftersom det är förbjudet enligt K3 att se tillbaka på historiken, 
fördelningen skall göras framåt och om fasaden inte skall bytas 2015 så skall den tilldelas ett 
värde och skrivas av tills den skall bytas ut.  
 
För att göra redovisningen av komponenter lättare att tillämpa vid framtida investeringar har 
STADAB beslutat om att använda en kostnadsspärr för vilka investeringar som skall kvala in för 
att tillgångsredovisas. Tanken är att spärren skall minska antalet investeringar som behöver 
aktiveras, då aktiveringen både gör att anläggningsregistret blir mer omfattande och att 
aktiveringen tar tid och resurser från bolagets ekonomiavdelning. BN instämmer att det i 
praktiken blir nödvändigt med någon form av spärr, för att undvika att få allt för många 
komponenter i anläggningsregistret. Men han anser dock att endast en fast gräns kan bli 
missvisande och att gränsdragningen bör ha någon form av relation till fastighetens storlek och 
värde.   
 
  
 

5.1 Resultat- och balansräkning 2013 
 
För att ge en uppfattning om hur implementeringen av komponentmetoden påverkar ett 
kommunalt bostadsbolags, balans- och resultaträkning görs en omräkning av hur balans- 
respektive resultaträkning hade sett ut om k3 varit tillämpligt från första januari 2013. Till att 
börja med kan vi undersöka det befintliga fastighetsbeståndets påverkan, för att se om någon 
skillnad uppstår jämfört med 2013 års redan offentliga årsredovisning.  
 
Enligt 2013 års årsredovisning gjordes avskrivningarna linjärt över tillgångarnas 
nyttjandeperioder, kostnaden redovisades i företagets resultaträkning. Enligt årsredovisningen 
tillämpades följande schablonmässiga avskrivningstider:  
 

• Byggnader 50 år (2%) 
• Markanläggningar anskaffade efter 1993 20 år 
• Markanläggningar anskaffade före 1994 50 år 
• Inventarier 5 år.   

 
Värdet på anläggningstillgångarna uppgick till 12 275 073 tkr och kostnaderna för avskrivningar 
under 2013 uppgick till 235 517 tkr, vilket ger en samlad avskrivningstakt på 1,92% årligen.  
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Om komponentmetoden istället använts under 2013 hade komponenternas respektive 
avskrivningstider använts, vilket resulterat i en en förhöjd avskrivningstakt. Tillgångarna är de 
samma men avskrivningstakten blir förändrad. Summan av alla komponenters avskrivningar 
skulle uppgå till 266 369 tkr under 2013 vilket ger en samlad avskrivningstakt på 2,17%. Den 
högre avskrivningstakten som varit aktuell om K3 tillämpats under 2013 hade påverkat 
avskrivningarna med en årlig ökning med 30 852 084 kr.  
 
Vidare bör investeringarna som gjorts under 2013 analyseras. Det planerade underhållet under 
verksamhetsåret 2013 uppgick till 570298 tkr. Av 570298 tkr är Familjebostäders egen 
uppskattning att ca 15% skulle resultatföras och att 85% skulle aktiveras. Detta innebär att en 
kostnad på ca 85 500 tkr skulle belasta resultatet medans tillgångarna skulle öka med en 
summa på 484 500 tkr. Motsvarande tal med det tidigare regelverket är ca 423 000 tkr som 
aktiverbart underhåll och ca 147 000 tkr som bokförts som kostnad. Således skulle även det 
planerade underhållet både påverka resultat och balansräkning annorlunda om K3 varit 
tillämpligt från och med januari 2013. Under 2013 resultatförde Familjebostäder även vissa 
ombyggnationer som med den gamla standarden delades upp på en aktiverad och en 
resultatförd del. K3 förändrar synsättet på ombyggnationer, som efter övergången skall aktiveras 
till fullo, vilket innebär att en post på ca 17 000 tkr flyttas från resultaträkningen till 
balansräkningen i denna analys. Denna summa skall från och med 2014 skrivas av på 30 år, 
vilket innebär en avskrivning på ca 570 tkr per år.    
 
.    
 
Tabell 9. investeringar.44 
 
Belastningen på 2013 års hypotetiska resultat blir följande 

 
. 
 
Den totala bedömda skillnaden i resultat mellan de två regelverken blir ca 47,5 miljoner kronor 
under verksamhetsåret 2013. 
 
Vår hypotetiska balansräkning får ett tillskott på 484 500+17 000=501 500 tkr, vilket är en ökning 
med ca 78,5 miljoner kronor jämfört med motsvarande tillskott med det äldre regelverket.  
 
För att förenkla analysen bortses kostnaden för avskrivningar på det aktiverade underhållet 
under året. Eftersom det är svårt att veta när under året som aktiveringen sker, och således när 

                                                            
44 Stadshus ab, PM K3 (2014). 
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kostnadsposten från avskrivningen uppstår. Antagandet bygger att underhållet aktiveras den 
sista dagen i räkenskapsåret45 
 

5.2 Resultat- och balansräkning 2014 
 
Familjebostäders budgeterade förvaltningskostnader för 2014 förväntas minska jämfört med 
2013. Detta med anledning av att företaget gjort en organisationsförändring samt att man 
minskat fastighetsbeståndet något under 2013. Även investeringar i 
energieffektiviseringsåtgärder förväntas minska kostnaderna under 2014. Budget för 2014 har ej 
justerats med hänsyn till K3. De budgeterade driftkostnaderna för fastigheterna under 2014 
uppgår till 1 058 486 tkr, vilket är ca  74 000 tkr mindre än 2013 års driftkostnader, vilka låg på 1 
133 172 tkr enligt årsredovisningen.  
 
Total budget för underhåll under 2014 beräknas till ca 251 000 tkr, uppskattningsvis kommer ca 
20% resultatföras och ca 80% uppnå Familjebostäders kriterier för att tillgångsredovisas. Detta 
innebär att en summa av ca 49 500 tkr kommer resultatföras respektive 201 500 tkr kommer att 
aktiveras. Jämförelsetalen för den ojusterade budgeten är att ca 71 500 tkr skulle resultatföras 
och ca 179 500 tkr uppnår kriterierna för tillgångsredovisning enligt det äldre regelverket. Att det 
planerade underhållet minskar drastiskt från 2013 till 2014 beror främst på att Stockholms stads 
stimulanspaket, för att öka sysselsättningen i regionen, i stor utsträckning avslutades under 
2013. Eftersom "Stimulans för Stockholm" hade väldigt stor påverkan på det planerade 
underhållet under 2013 görs bedömningen att verksamhetsåret 2014 i större utsträckning 
motsvarar ett normal år ur underhållssynpunkt.   
 
Utöver kostnaderna för underhåll under verksamhetsåret 2014 skall även hänsyn tas till det 
aktiverade underhållet under 2013, denna post skall börja skrivas av från och med första dagen i 
räkenskapsåret 2014. Under 2013 förväntades det aktiverade underhållet öka med ca 484 500 
tkr, aktiveringen gjordes enligt förenklingen ovan den sista dagen på räkenskapsåret och 
avskrivningarna drabbar därför inte 2013 års resultat, utan börjar dyka upp som en kostnad 
under 2014. Avskrivningstakten förväntas bli något högre än tidigare. Familjebostäder har 
tidigare använt en procentsats på 2%, dock har de komponenter som åtgärdats under 2013 i 
väldigt stor utsträckning ej en nyttjandeperiod på över 50 år, och således måste de skrivas av i 
högre takt. Den förväntade nyttjandeperioden av dessa underhållsåtgärder är ca 30 år, vilket 
innebär en procentsats på lite över 3%. Om 501 500 tkr skrivs av med en linjär avskrivning på 30 
år kommer resultatet belastas med en kostnad på ca 16 700 tkr. Jämförelsetalen till det äldre 
regelverket ger att 423 000 tkr skall skrivas av på 50 år, vilket resulterar i en årlig avskrivning på 
ca 8 400 tkr.   
 
Under 2014 budgeterades ombyggnationer för 249 500 tkr, och i den ojusterade budgeten 
gjordes prognosen att ca 47 000 tkr skulle resultatföras och 202 500 skall uppnå kriterierna för 
att tillgångsredovisas. Efter justeringen till K3 skall alla fullständiga utbyten av komponenter 
anses uppfylla kriterierna för tillgångsredovisning och därför bör summan på 47 000 tkr flyttas 

                                                            
45 Familjebostäder ab, Effekter av K3 LPU 2014 (2013). 
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från resultaträkningen till balansräkningen. Denna summa skall sedan skrivas av på 30 år, vilket 
blir ca 1 570 tkr per år.  
 
Belastningen på 2014 års hypotetiska resultat blir enligt de två regelverken enligt följande. 
 
Tabell 10. Total förändring av resultat under 2014. 
 

 
 
 
Den totala bedömda skillnaden mellan de två regelverken blir alltså 29,3 miljoner kronor för 
verksamhetsåret 2014.  
 
Den hypotetiska balansräkningen för 2014 får ett tillskott på 201 500+47 000=248 500 tkr. Vilket 
är 69,5 miljoner mer än vad som budgeterats för 2014. Summan av ombyggnationen och 
underhållet kommer även de att aktiveras på sista dagen i räkenskapsåret, denna förenkling 
kommer gälla för underhåll på varje år i analysen.46  
 
 
 
 

5.3 Scenarioanalys 
 
Utöver analysen på de år som data finns tillgängligt (2013 och 2014) görs även en 
scenarioanalys över framtiden. Detta för att illustrera effekterna på resultatet som K3 har över en 
längre tidshorisont. För att göra analysen har 2014 års budgeterade data använts som 
standardår. Eftersom relevant data endast finns tillgängligt för åren 2013 och 2014 har valet 
gjorts att använda 2014 års budgeterade data. Beroende på att "Stimulans för Stockholm" i stor 
utsträckning avslutades under 2013, och därmed inte påverkade underhållsåtgärderna lika 
mycket under 2014. Läsaren skall dock vara medveten om att resultatet år 2014 också påverkas 
av "Stimulans för Stockholm", vilket gör att inget av åren egentligen är helt representativt som ett 
standardår. Syftet med analysen är inte att leverera några exakta förutsägelser över framtida 
resultat, utan belyser de generella effekter som K3 kommer att få på bolagets resultat över sikt.    
 
 
 
 

                                                            
46 Familjebostäder ab, Effekter av K3 LPU 2014 (2013).  
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Tabell 11. Resultatpåverkan om inte K3 implementerats 
 

 
 
Tabell 12. Resultatpåverkan om K3 implementerats från och med 2013 
 

 
 
Tabellerna ovan visar på den effekt som K3 får på bolagets resultat per år. Data från de första 
två åren i tabell 11 har sitt ursprung i 2013 års årsredovisning, respektive budget 2014. Data från 
tabell 12 har sitt ursprung i den analys som gjorts angående K3’s påverkan på 2013 och 2014 
års resultat. I båda tabellerna har 2014 år använts som standardår och data från det året har 
sedan applicerats på resterande år.  
 
De linjära avskrivningarna per år för fastighetsbeståndet blir enligt det äldre regelverket 235 517 
tkr per år. Det resultatförda underhållet samt resultatförd andel av ombyggnader uppgick till 118 
500 tkr för 2014, vilket sedan applicerats på resterande år. Aktiverat underhåll i scenariot innan 
K3 har en underhållsaktivering på ca 423 000 tkr 2014, som sedan skrivs av på 50 år, vilket 
resulterar i en linjär avskrivningstakt på 8 400 tkr per år. 
 
De linjära avskrivningarna per år för fastighetsbeståndet blir enligt K3 något högre än tidigare, 
då avskrivningarna är 266 369 tkr per år. Resultatfört underhåll under 2014 är 49 500 tkr, vilket 
appliceras på resterande år. Avskrivningar på aktiverat underhåll är ca 16 700 tkr per år utöver 
denna summa skall avskrivningar ske på den ombyggnadssumma som flyttats från resultat till 
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balansräkning. Under 2013 flyttades 17 000 tkr från resultat till balansräkning, med en 
avskrivningstid på 30 år blir det en avskrivningskostnad på ca 570 tkr per år. Summan av 
avskrivningarna från underhåll under 2013 samt ombyggnationerna blir 570+16 700=17 270 tkr. 
För 2014 flyttades 47 000 från resultat till balansräkning, med en avskrivningstakt på 30 år blir 
det en avskrivningskostnad på 1 570 tkr per år, vilket sedan appliceras på resterande år. 
Summan av dessa kostnader blir 16 700+1 570=18 270 tkr årligen. Eftersom både underhållet 
och ombyggnationen från 2014 appliceras på resterande år blir också avskrivningarna lika under 
dessa år.  
 
Tabell 13. Visar skilnad på resultat mellan tabell 12 och tabell 13, per år. 
 

 
 
 

 
 
Diagram 1. Visar skilnad på resultat mellan tabell 12 och tabell 13, per år. 
 
Tabellen och diagrammet visar hur resultatet ökar drastiskt år 2013 på grund av 
komponentmetoden. Men  sedan sakta men säkert minskar allt eftersom tiden går. Efter år 2017 
blir nettoresultatet negativt och kommer att fortsätta så under resterande del av kalkylperioden. 
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6.0 Resultat 
 
Hur har genomförandet av komponentmetoden gått till i praktiken? 
 
K3 är ett principbaserat regelverk, vilket betyder att utfallet av redoviningen kan variera 
beroende på hur man väljer att tolka regelverket. Uppsatsen har identifierat ett antal 
valmöjligheter som finns vid övergången till K3 och komponentmetoden. Beroende på vilken väg 
företagen väljer att ta kommer komponentredovisningen se väsentligt olika ut. Inom Stockholm 
stadshus AB har man i stor utsträckning baserat sin redovisning på material som Bo Nordlund 
skrivit. Man har försökt att tolka materialet efter bästa förmåga men ändå gått fel på minst en 
punkt på vägen. Intervjun med Nordlund visar på svårigheten med ett principbaserat regelverk, 
då olika slutsatser kan dras med grund i samma material, beroende på hur man valt att tolka 
regelverket. Bo menar att man tolkat materialet felaktigt när fastigheterna delats upp med 
hänsyn till historien. Han menar att det är förbjudet att kolla bakåt i tiden för att bestämma de 
komponenter som skall användas framåt. Med tanke på Bo Nordlunds auktoritet och sotra 
kunskap inom området väljer jag att lita på att det han säger stämmer, vilket betyder att man 
gjort fel inom Stockholm stadshus AB. Om man isället följt Nordlunds linje finns det en stor 
sannolikhet att avskrivningarna per år på det befintliga beståndet skulle öka. Hos 
Familjebostäder som är ett av bolagen inom Stockholm stadshus AB koncernen har man kommit 
fram till en procentuell avskrivning på 2.17 procent genom att använda metodiken som redogörs 
för i uppsatsen. Detta är en ökning med 0,25% från tidigare nivå på 1,92%.  
 
Hur förändras resultat och balansräkning i och med övergången till komponentmetoden? 
 
Uppsatsen har identifierat att anskrivningarna på befintligt bestånd ökar med 30,8 miljoner 
kronor per år, vilket belastar resultatet med en kostnad på 30,8 miljoner kronor per år. Dock 
kommer resultatfört underhåll att minska dramatiskt, samtidigt som ombyggnationer aktiveras till 
fullo. Detta leder till att resultatet ökar med 37,6 miljoner under 2013 och med 29,3 miljoner 
under 2014. På grund av övergången till K3 har vi alltså fått en ökad resultatnivå, men som 
illustreras i scenarioanalysen på 10 år kommer hela detta överskott försvinna. Avskrivningarna 
samlas på hög och kommer därmed äta upp den förhöjda resultatnivån relativt snabbt. 
Avskrivningarna ökar på grund av att man aktiverar en större del av underhållet samtidigt som 
avskrivningstakten på dessa poster minskar från ett snitt på 50 år till ett snitt på 30 år. På lite 
längre sikt kan vi se att resultatnivåerna kommer påverkas negativt under väldigt lång tid i och 
med komponentavskrivningarna. Efter endast 10 år är hela den vinst som bildats uppäten av 
avskrivningarna och efter denna punkt påverkas resultatet endast negativt jämfört med 
resultatnivåer med tidigare regelverk. Att aktivera stora delar av underhållet kan liknas med att 
konsumera på avbetalning, man slipper en direkt kostnad men får betala för konsumtionen 
under väldigt många år framöver. Detta kan bli problematiskt då det blir svårt att förstå de 
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faktiska kostnaderna som kommer drabba företaget i framtiden. Som scenarioanalysen visar 
kommer komponentmetoden börja påverka resultatet negativt i Familjebostäders redovisning 
redan år 2018, och kostnaden kommer bara öka för varje år som går efter det. 
 
Balansräkningen kommer öka med en snabbare takt under hela tidsperioden, än vad som 
tidigare hade vart fallet. Exempelvis kommer tillgångarna att öka med 78,5 miljoner mer under 
2013 och motsvarande 69,5 miljoner mer under 2014.     
 
Bokföringsnämndens mål med det nya regelverket är att det skall bli mycket tydligare och 
enhetligare hur företagen redovisar sina underhållskostnader och investeringar. Jag upplever att 
K3 kommer förenkla vardagen för många utomstående intressenter, då det blir lättare att förstå 
hur företagen utfört sitt fastighetsunderhåll. K3 tvingar alla fastighetsföretag som tillämpar 
reglerna till en likartad redovisning, vilket i slutändan leder till att det blir betydligt lättare för 
någon utomstående att göra jämförelser. Om vi bortser från de resultatvinster som bildas vid 
övergången till komponentmetoden så tror jag även att företagen kommer redovisa resultat som 
mer är i linje med verkligheten än vad som skett tidigare. 
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