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Sammanfattning 

Enligt 4 kap 4 § ÅRL (SFS 1995:15) ska en anläggningstillgång med begränsad 

nyttjandeperiod skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag. En byggnad 

klassificeras som en materiell anläggningstillgång och ska således skrivas av 

under dess nyttjandeperiod. IL 19 kap 5 § (SFS 1999:1229) förespråkar 

däremot att en sådan tillgång ska skrivas av med hänsyn till dess ekonomiska 

livslängd. Den ekonomiska livslängden kan härledas i ekonomisk litteratur till 

den tidsperiod som tillgången anses vara lönsam. Enligt de svenska 

normgivarna bokföringsnämnden och redovisningsrådet, och dess råd 

BFNAR 2001:3 och RR 12, så ska nyttjandeperioden beräknas till den 

tidsrymd som en tillgång förväntas bli utnyttjad för sitt ändamål av företaget. 

Avskrivningsprocenten i ett fastighetsföretag utgår således från hur länge en 

byggnad förväntas kunna användas för sitt ändamål i företaget.  

Ett kommunalt fastighetsföretag har som mål med sin verksamhet att verka 

som allmännyttiga och har då som syfte att skapa förutsättningar för att alla 

ska kunna leva i goda bostäder i kommunen. De privata har däremot ett mer 

renodlat vinstintresse som syfte. Kan dessa skilda mål med verksamheten 

skapa en skillnad i avskrivningsprocenten mellan de privata och kommunala 

företagen?  Syftet med uppsatsen är att jämföra avskrivningstakten mellan 

privata och kommunala fastighetsföretag. Vi har i ett inledande skede utfört en 

kvantitativ undersökning genom att jämföra sju olika privata fastighetsbolag 

med statistik från Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) avseende 

avskrivningsprocent. Sedan har vi utfört en kvalitativ undersökning genom 

personintervjuer med två privata och två kommunala företag som är 

verksamma inom länet. Vi har även intervjuat en revisor med bred kunskap 

inom området. Både de privata och kommunala företagen är starka aktörer på 

fastighetsmarknaden inom länet. 
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Resultatet från undersökningen visar att det finns en skillnad mellan de privata 

och kommunala företagen i avskrivningsprocent. De privata tenderar att ha en 

nyttjandeperiod för sina fastigheter på 100 år och då en avskrivning på 1 %. 

De kommunala hade däremot en nyttjandeperiod på cirka 50 år och då en 

avskrivning på cirka 2 %. Skillnaden kunde främst härledas till olika syn på vad 

som direkt ska kostnadsföras eller aktiveras. De privata fastighetsföretagen 

tenderade att kostnadsföra utgifter i större grad än de kommunala som i sin tur 

valde att aktivera mer utgifter. Verksamhetens syfte kan även vara en faktor 

som påverkar vald avskrivningsprocent. Då de privata företagen har ett direkt 

vinstintresse framgick det att de vill ha ett högt resultat över tid vilket skulle 

kunna motivera en låg avskrivning. Ytterligare en faktor som kan påverka är 

om ett bolag är långsiktigt i sin förvaltning eller om de avser att hålla 

fastigheterna endast för värdestegring.  
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Beteckning 

 

AB - Aktiebolag 

BFN - Bokföringsnämnden 

BFNAR – Bokföringsnämndens Allmänna Råd 

EU – Europeiska unionen 

FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer 

IAS – International Accounting Standards  

IASB – International Accounting Standards Board 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

IL – Inkomstskattelagen 

KTH – Kungliga Tekniska Högskolan 

RR - Redovisningsrådet 

SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 

SKV - Skatteverket 

SOU – Statens Offentliga Utredningar 

ÅRL – Årsredovisningslagen 
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1 Inledning 

I inledningen presenteras; bakgrund, problemdiskussion och syfte. Avsnittet 

visar även tidigare forskning samt uppsatsens frågeställning och avgränsning.  

1.1 Bakgrund 

 

År 1995 blev Sverige medlemmar i den Europeiska Unionen. Ett av kraven för 

att få medlemskap var att nationen skulle följa EU:s fjärde direktiv som avser 

redovisning. Direktivets syfte var att uppnå en harmonisering över 

medlemsnationernas redovisningslagstiftning. För att uppfylla direktivet 

krävdes en internationalisering av Sveriges lagstiftning. Därmed genomfördes 

en modernisering av ÅRL. Artikel 35 i direktivet anger som krav för EU 

medlemsnationer att begreppet ekonomisk livslängd ska appliceras i den 

nationella lagstiftningen, samt användas vid beräkning av materiella 

anläggningstillgångars avskrivningstakt. Därmed tillkom begreppet ekonomisk 

livslängd i den nya upplagan av ÅRL (SFS 1995:1554). De svenska företagen 

fick en starkare riktlinje i bedömningen av avskrivningstiden, vilket var ett led i 

att främja den rättvisande bilden i redovisningen.  

Harmoniseringen av lagstiftningen ökade ytterligare då EU år 2002 antog en 

ny förordning. Förordningens innebörd var att alla noterade Europeiska 

företag från och med år 2005 i sina koncernredovisningar ska tillämpa de 

internationella redovisningsstandarder som den internationella organisationen 

IASB tagit fram och som har förkortningen IFRS/IAS (Westermark, 2005). 

Trots att kravet ligger på koncernnivå förändrades lagstiftningen även för de 

bolag som omfattas av de svenska redovisningsreglerna. Ekonomisk livslängd 

byttes ut mot begreppet nyttjandeperiod, vilket ansågs följa IASB:s riktlinjer, 

och blev således det nya riktmärket för vald avskrivningstakt. 

Materiella anläggningstillgångar ska därmed skrivas av över tillgångens 

nyttjandeperiod. Den ursprungliga tanken med införandet av de båda 

begreppen var att skapa en rättvisande bild samt en harmonisering av bolagens 
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redovisning. Dock bör här tilläggas att skattelagstiftningen (SFS 1999:1229) 

fortfarande använder sig av begreppet ekonomisk livslängd som riktmärke.  

Vid redovisning av en byggnad ser man i de flesta fall byggnaden som en 

helhet. Avskrivningstakten beräknas då på hela byggnaden. Vid de fall där ett 

komponentsynsätt anammas så vägs byggnadens olika komponenter 

(byggnadsdelar) och dess olika livslängder in i avskrivningstakten när den 

utformas. Kvoten av byggnadsdelar i en byggnad har under senare 50 åren 

förskjutits till att handla om mer kortlivade delar (Nordlund & Lundqvist, 

2010). För 50 år sedan utgjorde stommen ca 80 % av byggnadskostnaden 

medan inredning och installationer stod för den resterande delen. Vilket kan 

jämföras med idag då förhållandet nära på är det omvända (Nordlund & 

Lundström, 2001). 

1.2 Tidigare forskning 

Vi har tagit del av material skrivet av Bo Nordlund som är teknologie doktor 

samt redovisningsspecialist, verksam vid bland annat KTH och FAR. 

Materialet består av en rapport och två artiklar. Materialet utgår främst från de 

svenska redovisningsreglerna. Rapporten har namnet ”Avskrivningstider för 

byggnader (bostäder och kontor)”. I rapporten diskuterar Bo kring avskrivningens 

bakomliggande faktorer och begreppets betydelse. Vidare genomförs en 

diskussion om problematiken kring underhållskostnad och investering. 

Rapporten innehåller sedan en empirisk studie där författaren har intervjuat 

fastighetsägare för att få in synpunkter på bytesintervaller av en fastighets 

byggnadsdelar (komponenter). Rapporten har gett oss en djupare insikt i 

avskrivningen som mekanism. 

 Artiklarna är båda publicerade i tidskriften Balans och berör området 

avskrivning. Den första artikeln publicerades i Balans 5/2001 med rubriken 

”Fastigheters värdeförändringar och avskrivning på byggnader i redovisningen”. Här 

deklarerar Bo Nordlund och medskribent Stellan Lundström att det kan finnas 

en felaktighet i fastighetsbolagens valda avskrivningsprocent. De konstaterar 
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att praxis bland fastighetsbolagen på börsen är att sätta avskrivningen till 1 

procent av en byggnads anskaffningsvärde, vilket de anser inte speglar 

verkligheten. Den andra artikeln publicerades i Balans 10/2010 med rubriken 

”Byggnadsavskrivning och svenska redovisningsregler”. Bo Nordlund med medskribent 

Pernilla Lundqvist belyser ytterligare problematiken kring avskrivningstider för 

byggnader. De genomför sedan en genomgång av den vanliga 

argumentationen som bolagen har kring vald avskrivningsprocent för att sedan 

resonera kring argumentationens hållbarhet. De två artiklarna har gett oss en 

förståelse för att det råder en viss problematik kring vald avskrivningsprocent. 

 I det material vi har läst finns ingen jämförelse av avskrivningsprocenten 

mellan de privata och de kommunala fastighetsbolagen. Vi anser att en 

jämförelse kan leda till en ytterligare fördjupning i området. Vi har i vår 

uppsats tagit den tidigare forskningen i beaktande och använt oss av den för 

att få en djupare förståelse.     

1.3 Problemdiskussion 

År 2005 förändrades ÅRL genom att termen ekonomisk livslängd ersattes av 

begreppet nyttjandeperiod vid avskrivning av anläggningstillgångar. Begreppet 

nyttjandeperioden har hämtats från de internationella redovisningsreglerna 

(IAS/IFRS) i syfte att uppnå ytterligare harmonisering över gränserna.  

ÅRL (SFS 1995:1554) 4 kap 4 § föreskriver att: ”Anläggningstillgångar med 

begränsad nyttjandeperiod skall skrivas av systematiskt över denna period”.  

Inkomstskattelagen använder fortfarande begreppet ekonomisk livslängd när 

man bedömer livslängden på en anläggningstillgång.  

IL (SFS 1999:1229) 19 kap 5 § föreskriver att en byggnad (anläggningstillgång) 

ska skrivas av med: ”hänsyn till byggnadens ekonomiska livslängd”. 

Nyttjandeperioden definieras ”som den tidsrymd under vilken en tillgång förväntas bli 

utnyttjad för sitt ändamål av företaget” (Redovisningsrådet, 1999:10). Ekonomisk 



 

 

 

12 

 

livslängd definieras inom ekonomisk litteratur som den tidsperiod under vilken 

en byggnad är lönsam (Bejrum, 1995).  

Nyttjandeperioden baseras således på en bedömning från företagets sida och 

utgår ifrån deras tidigare erfarenheter. Bedömningen kan då anses bli subjektiv 

då det är personers enskilda åsikter och avsikter som föranleder vald 

nyttjandeperiod. Subjektiviteten förstärks av att en byggnad får antas ha en 

lång livslängd vilket kan skapa problematik då prognostiseringen blir än mer 

spekulativ.   

Storleken på avskrivningen baseras på vald nyttjandeperiod. En lång 

nyttjandeperiod skapar en låg avskrivningsprocent vilket skapar en liten 

resultatpåverkan. Detta skapar ett bättre resultat över tiden vilket gynnar det 

egna kapitalet samt skapar en god soliditet. Den subjektiva bedömningen kan 

därmed påverka resultatet och den rättvisande bilden.  

Kommunala fastighetsföretag har som mål med sin verksamhet att verka som 

allmännyttiga och har då som syfte att skapa förutsättningar för att alla ska 

kunna leva i goda bostäder i kommunen. De privata har ett mer renodlat 

vinstintresse. Kan dessa skilda mål med verksamheten skapa en skillnad i 

avskrivningsprocenten mellan de privata- och kommunala företagen?  
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1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att jämföra avskrivningstakten mellan privata och 

kommunala fastighetsbolag avseende bostäder samt undersöka vilka 

underliggande faktorer som kan påverka skillnaden mellan sektorerna. 

1.5 Frågeställning 

 Finns det någon skillnad i avskrivningsprocent mellan kommunala och 

privata fastighetsföretag? 

 Vilka faktorer påverkar storleken på avskrivningsprocenten för 

kommunala respektive privata fastighetsbolag? 
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1.6 Avgränsning 

Eftersom tiden och resurserna är begränsade har vi funnit de nödvändigt att 

göra följande avgränsningar: 

 Vi har valt fastighetsbolag som omfattas av de svenska 

redovisningsreglerna 

 Vi har valt att fokusera på förvaltningsfastigheter1 och då enbart 

bostäder 

 Vi har undersökt sju årsredovisningar, som avser verksamhetsåret 2009, 

på den privata sidan och samlad statistik från SABO, från 

verksamhetsåret 2009, för att se om det finns någon skillnad i 

avskrivningsprocent 

 De fastighetsbolag som har undersökts mer genomgående är belägna 

inom värmlandsregionen 

 Undersökningarna genomfördes på plats hos företagen genom 

personintervjuer   

                                                 
1
 Förvaltningsfastighet – Definieras som fastigheter som innehas i syfte att 

generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa 

(Redovisningsrådet, 2002). 
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2 Metod 

Metodavsnittet ger läsaren en förståelse kring hur uppsatsgruppen har gått 

tillväga för att kunna besvara sin frågeställning och uppnå syftet med 

uppsatsen. 

 

2.1 Urval och Population 

Undersökningen går ut på att göra en jämförelse mellan privata och 

kommunala fastighetsbolag och då avseende avskrivningar på byggnader. Vi 

har valt att undersöka fastighetsbolag som omfattas av de svenska 

redovisningsreglerna. De svenska redovisningsreglerna ger en valmöjlighet att 

tillämpa ett komponentsynsätt eller ett mer traditionellt ”prestandahöjande” 

synsätt som gäller när man ska avgöra om en kostnad ska aktiveras eller 

kostnadsföras direkt. Vi har valt att avgränsa oss till de svenska 

redovisningsreglerna i vår undersökning. Valet har sin grund i att vår 

utbildning främst har berört svenskt regelverk. Vidare har vi valt att avgränsa 

oss till att undersöka privata aktiebolag och inte publika. Anledningen härleds 

till att de privata har en mer lokal förankring än vad de publika bolagen har. 

Den lokala förankringen skapar möjligheter till en djupare granskning. Vi har 

valt att inrikta oss på byggnader som avser bostäder. Valet har gjorts då de 

kommunala bolagen i undersökningen främst förvaltar bostäder. 

I uppsatsen har vi genomfört en undersökning av årsredovisningar.  Vi har 

undersökt sju privata fastighetsbolags avskrivningsprocent för att sedan 

jämföra genomsnittet med SABO - medlemmarnas avskrivningsprocent. De 

sju fastighetsbolagen har valts då de är stora fastighetsförvaltare avseende 

bostäder.  

Valet av fastighetsbolagen är grundat på att de kommunala företagen ofta är 

stora fastighetsägare och därmed blir studien mer komparativ. På den 

kommunala sidan har vi valt att undersöka SABOs medlemsföretag då den ger 
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oss en god bild över den kommunala sektorn. Statistiken består av 246 

medlemsföretag. 

Uppsatsen är även baserad på fem intervjuer. På grund av begränsad tid så har 

vi valt att intervjua lokala fastighetsföretag. Urvalet består av företag som är 

framgångsrika och stora inom värmlandsregionen. De fastighetsbolag som vi 

har valt att intervjua är; 

 Företag A (företagets önskan att vara anonymt) 

 LE Lundberg Fastighets AB 

 Karlstad Bostad AB 

 Arvika Bostad AB 

Företag A har valt att inte uppträda med namn i uppsatsen. Därmed har vi 

anonymiserat både företagets namn och namnen på respondenterna. Vi har 

utöver dessa intervjuer även intervjuat auktoriserade revisorn Mattias Eriksson 

som är kontorschef på KPMG, Karlstad. Denna intervju har givit oss en 

djupare insikt i problematiken kring avskrivning. 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Sekundärdata 

Skriftliga källor har en central roll i vår undersökning. De skriftliga källornas 

funktion är en datakälla som dels ger bakgrundsinformation till området samt 

är grunden till undersökningen (Denscombe, 2000). De skriftliga källorna är 

sekundärdata då upplysningarna är insamlade av andra (Jacobsen, 2002). 

De sekundärdata vi har använt oss av är årsredovisningar från de berörda 

företagen. Årsredovisningsundersökningen är en del av vår undersökning och 

är hämtade från företagens webbplatser. 
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Fördelen med att använda insamlingsmetoden är dess beständighet och 

kostnadseffektivitet samt tillträdet till materialet (Denscombe 2000). 

Nackdelarna med skriftliga källor är att det krävs att forskaren ser till källornas 

trovärdighet. Vi anser att vi har uppnått trovärdighet då årsredovisningarna har 

reviderats och godkänts efter gällande lagar och regler. 

2.2.2 Primärdata 

Sådan information som har tagits in från personer eller grupper kallas 

primärdata. Det innebär att forskaren samlar in upplysningar för det egna 

specifika ändamålet (Jacobsen, 2002). 

Intervjuer är den andra delen av vår insamling av data. Intervjuerna har skett 

med hjälp av ljudinspelningar vilket har underlättat insamlingen av data. De 

har genomförts semistrukturerade vilket betyder att vi har utgått ifrån en mall 

av frågor men samtidigt gett respondenten möjlighet till utveckling av sina svar 

(Denscombe, 2000). Semistrukturerade intervjuer har vi valt då de ger oss 

möjligheten att få väl utvecklade svar men samtidigt är det en struktur som är 

lämpad till komparativa studier. 

Intervjuerna har ägt rum på respondenternas kontor och har i genomsnitt tagit 

en timme att genomföra. Efter intervjuerna har vi transkriberat inspelningen 

till textform i syfte att uppnå en högre överskådlighet. Transkriberingen har 

skett genom fullständig överföring av inspelning, dock har vi utelämnat 

värderingar och pauser. 

Fördelarna med att använda intervjuer är informationens omfattning, 

möjlighet till att få utvecklade svar, hög svarsfrekvens samt god validitet. De 

negativa aspekterna av att använda intervjuer är att de är tidskrävande att 

analysera, dataanalysen kan skapa problematik samt den s.k. intervjuareffekten 

(Denscombe, 2000). För att undvika intervjuareffekten har vi formulerat 

öppna frågor för att inte bli ledande. 
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2.3 Kvalitativa och kvantitativa undersökningen 

Den kvalitativa ansatsen handlar om att skapa en helhetsförståelse för valda 

situationer och förhållanden (Denscombe 2009).  Syftet med undersökningen 

är att skapa en helhetsförståelse och på så vis kunna tolka vilka skillnader som 

kan finnas i avskrivningstakt mellan de privata och kommunala 

bostadsföretagen. Den kvalitativa ansatsen utgår från en induktiv 

datainsamling. Här går man ut i ”verkligheten” och samlar information nästan 

helt utan förväntningar (Jacobsen, 2002). När vi talar om den kvantitativa 

metoden utgår vi från en deduktiv insamling av data. Här skaffar vi oss 

förväntningar av verkligheten innan vi har undersökt den.  Sedan undersöker 

vi den och då ser vi om den stämmer överens med de förväntningar som 

skapats (Jacobsen, 2002).  

Vi har valt att använda dels en kvalitativ metod och dels en kvantitativ metod. 

Den kvalitativa metoden utgår ifrån fem intervjuer där vi försöker nå en 

helhetsförståelse kring vår problemformulering. Den kvantitativa metoden har 

genomförts genom en undersökning av årsredovisningar och SABO - statistik 

för att konstatera vilken avskrivningstakt de privata respektive kommunala 

fastighetsföretagen har. När man använder flera metoder erhåller man olika 

typer av data om samma ämne. Den största fördelen med flera metoder är att 

det ger fler data vilket sannolikt ökar kvaliteten i undersökningen. Det ges 

möjlighet till en ökad förståelse för ämnet gentemot att bara använda sig av en 

metod. Nackdelen är att man med största sannolikhet måste offra vissa 

områden av undersökningen för att kunna nå sitt slutmål (Denscombe, 2000). 

Kombinerade metoder gör det möjligt att bekräfta eller ifrågasätta resultaten 

genom att jämföra insamlad data från de olika metoderna (ibid). 

 Vi anser att metodvalen har gett oss en bredare insikt kring området. Den 

kvantitativa studien anser vi har belyst vårt problem. Utan den informationen 

skulle det vara svårare att göra ett antagande att det finns en skillnad mellan de 

privata och de kommunala företagen. Studiens kvalitativa undersökning har 

gett oss en djupare inblick i hur resonemanget kring avskrivning går inom 
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fastighetsföretagen. Vi noterade vid undersökningen av årsredovisningar och 

SABO - statistik att det inte presenteras bakomliggande faktorer till vald 

avskrivningstakt. Därmed anser vi att intervjuer kompletterar de skriftliga 

källorna då de ger en mer detaljerad information i området.    

 

2.3.1 Reliabilitet och validitet 

En hög reliabilitet betyder att man har uppnått en hög tillförlitlighet inom 

området. Vid en hög reliabilitet, i undersökningen, så anser man att samma 

resultat kan uppnås av andra forskare om de skulle göra undersökningen igen 

(Denscombe, 2000). Med validitet menas att empirin ska vara giltig och 

relevant, det vill säga att vi mäter det som vi vill mäta. Man kan dela upp det i 

två delar; intern och extern. Intern giltighet och relevans innebär att vi mäter 

det vi tror oss mäta. Med extern giltighet och relevans menas om de slutsatser 

man kan dra utifrån empirin är generella (Jacobsen 2002). 

Vi anser att vi vid våra intervjuer har försökt uppnå reliabilitet då vi har strävat 

efter att förminska intervjuareeffekten så mycket som möjligt. Det har skett 

dels genom att vi i förväg har sänt respondenterna de frågor som vi vill ha svar 

på samt att vi under intervjun har gett respondenterna möjlighet att tala så fritt 

som möjligt genom en öppen dialog. Samtidigt har vi, för att skapa en hög 

validitet, försökt få så genomgående svar som möjligt genom att ställa öppna 

följdfrågor. En nackdel som har infunnit sig under processens gång är att vi 

har noterat vissa respondenters bristfälliga kunskaper inom området. Detta 

kan skapa en lägre extern giltighet för vår studie. Vid den kvantitativa 

undersökningen anser vi att en viss reliabilitet kan anses vara uppnådd, då 

årsredovisningarna som vi har undersökt får anses tillförlitliga då de revideras 

av fackman.  
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3 Teori 

I detta avsnitt presenteras teorier som har med det valda området att göra och 

som har hjälpt uppsatsgruppen att analysera den insamlade empirin. 

3.1 Samhällsvetenskaplig teori 

3.1.1 Proaktiva styrmedel 

Då människan i slutändan är den som avgör nyttjandeperioden för en byggnad 

anser vi det vara intressant att belysa vad som kan påverka en människas 

agerande. För att förebygga en människas beslutsprocess kan proaktiva 

styrmedel tillämpas.   

Proaktiva styrmedel kännetecknas av att dess existens är känd redan innan en 

handling genomförs (Johansson, 2006). Styrmedlen kan beskrivas som tre 

olika sätt att påverka människans beteende. De tre olika proaktiva styrmedlen 

är; regleringar, ekonomiska och kommunikativa styrinstrument. 

Regleringar påverkar människans beteenden genom att proklamera vad som är 

socialt accepterat. Staten använder regleringar i form av lagar, förordningar 

och föreskrifter för att sätta gränser för vad som är tillåtet att göra (Schneider 

& Ingram, 1990).       

De ekonomiska styrinstrumenten påverkar under antagandet att de är frivilliga 

till sin natur. Man ser här människan som rationella i sin strävan efter att 

maximera nytta och på så vis är hon påverkningsbar (Schneider & Ingram, 

1990). Man antar här att människan har egen fri vilja och att hon aktivt kan 

välja handlingar. Handlingarna påverkas då av hur hon sammantaget bedömer 

de positiva och negativa ekonomiska effekter som kan bli resultatet av ett visst 

handlande (Johansson, 2006). 

Kommunikativa styrinstrument beskrivs ofta som mjuka styrinstrument. Syftet 

med dessa styrinstrument är att de ska tillhandahålla ett informationsunderlag 

som leder till att människan, frivilligt, självmant och utan hot om sanktioner 

eller materiella för eller nackdelar, väljer ett önskvärt beteende. Människans 
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värderingar och kunskap är nära relaterat till de förutsättningar de har för att 

välja beteenden. Det är därför viktigt att bygga upp människans kapacitet att 

på egen hand fatta rätt beslut (Johansson, 2006).  

Människor agerar ofta i enlighet med de oskrivna regler och normer som finns 

i ett samhälle. Denna föreställning ligger bakom användningen av 

kommunikativa styrmedel. För att då kunna ändra en människas beteende så 

måste det ske förändringar i den värdestruktur som finns givna i ett samhälle. 

För att skapa förändring i värdestrukturerna är information inte tillräcklig. Här 

krävs mer aktiva styrinstrument som bygger på övertalning och argument i 

form av till exempel utbildning (Johansson, 2006). 

3.2 Lagstiftning och normer 

3.2.1 Årsredovisningslagen 

Enligt ÅRL (SFS 1995:1554) 4 kap 3 § ska anläggningstillgångar tas upp till 

belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. 

Avskrivning av en sådan tillgång hanteras i ÅRL (SFS 1995:1554) 4 kap 4 §. 

Den säger att anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas 

av systematiskt över denna period.  I tidigare lagstiftning så användes 

terminologin ekonomisk livslängd men den har numera ersatts av begreppet 

nyttjandeperiod. Detta är en anpassning till den terminologi som förespråkas 

av de internationella redovisningsreglerna; IAS/IFRS.  

3.2.2 Inkomstskattelagen   

Avskrivning på anläggningstillgångar avseende byggnad regleras i IL (SFS 

1999:1229) 19 kap 4-5§. IL 4§ föreskriver att anskaffningsvärdet för 

byggnaden ska minskas genom årliga värdeminskningsavdrag. Dessa 

värdeminskningsavdrag ska, enligt IL 5§, göras enligt en avskrivningsplan och 

med en bestämd procentsats. Byggnadens ekonomiska livslängd avgör vilken 

procentsats som används.  
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När man bedömer byggnadens ekonomiska livslängd så får man beakta sådana 

omständigheter som att byggnadens livslängd kan komma att påverkas av 

framtida rationaliseringar som till exempel förändringar i den tekniska 

utvecklingen, att verksamheten kan komma att läggas om och av liknade 

förhållanden (Skatteverket, 2005). 

Årligt avdrag för värdeminskning för hyreshus som avser boende bör normalt 

medges med procentsats om 2 % (ibid). 

3.2.3 BFNAR 2001:3/RR 12– Avskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar 

Utöver lagstiftningen finns vägledning att söka i BFNAR 2001:3 och RR 12. 

Det allmänna råd för materiella anläggningstillgångar som har utgivits av BFN 

har samma lydelser och innebörd som RR 12.  

Normerna anger att anskaffningsvärdet för anläggningstillgången ska 

periodiseras enligt en systematiskt plan över tillgångens nyttjandeperiod. Valet 

av avskrivningsmetod ska återspegla hur tillgångens värde utmattas över tiden. 

Nyttjandeperiod och därmed avskrivningsplan fastställs genom ett antagande 

att enheten ska återanskaffas när en sådan bedöms som mera ekonomisk 

handlingskraftig än andra alternativ. 

Normerna definierar nyttjandeperioden som den tid som tillgången förväntas 

bli utnyttjad för sitt ändamål i företaget. Nyttjandeperioden kan därför komma 

att vara kortare än den totala livslängden för tillgången ifråga. Normgivarna 

säger att det är företagets erfarenheter som spelar in när man uppskattar 

nyttjandeperioden. Erfarenheterna kommer från hur länge liknade tillgångar 

har använts tidigare i företaget. 

Det beskrivs vidare att restvärdet ofta är försumbart och behöver då inte 

inkluderas när det avskrivningsbara beloppet beräknas. Om restvärdet är av ett 

betydande belopp ska det uppskattas vid anskaffningstillfället till rådande 

prisnivå. Vidare föreskrivs att nyttjandeperioden för en tillgång ska prövas 
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löpande och vid behov ska avskrivningsbeloppet för innevarande och framtida 

perioder justeras.   

3.3 Avskrivning 

En avskrivning kan beskrivas som en redovisningsåtgärd som ska ge uttryck 

för en utmattning över tiden för en tillgångs möjlighet att prestera nytta 

(Nordlund, 2010). Det som utmattas är anläggningstillgången med 

utgångspunkt dess anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för en 

anläggningstillgång beräknas utifrån utgifterna för en tillgångs förvärv eller 

tillverkning. Vid avskrivning så periodiseras utgiften över tillgångens 

nyttjandeperiod. Vid periodens slut ska anskaffningsvärdet genom de årliga 

avskrivningarna ha minskats till noll. 

De olika tekniker som finns för periodisering är linjär, progressiv och 

degressiv avskrivning. Progressiv avskrivning visar mindre avskrivningar i 

början av nyttjandeperioden i motsatts till den degressiva som börjar med en 

hög avskrivning för att sedan successivt minska under nyttjandeperioden. Den 

metod som används mest av företagen är den som kallas ”proportionell” eller 

”linjär” avskrivning (Thomasson, 2006). Den linjära avskrivningen avser en 

jämn fördelning av avskrivningsbeloppen under den uppskattade 

nyttjandeperioden. 

Inom teorin finns olika synsätt på begreppet avskrivning. Avskrivningen kan 

ses ur ett finansieringsperspektiv. Genom att man reducerar det redovisade 

resultatet och därmed den inkomstskatt och de utdelningar som det betalar 

behåller företaget medel som kan användas för att återanskaffa 

anläggningstillgången när denna måste ersättas (Öhrman, 2009).   

Vidare kan avskrivning tolkas utifrån ett allokeringssynsätt. Här allokeras 

anskaffningsutgiften för en tillgång över tillgångens livslängd. Synsättet kan 

också beskrivas som ett matchningsförfarande där anskaffningsutgiften 

fördelas ut för att matchas mot framtida intäkter under tillgångens livslängd. 
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Problem som uppstår vid betraktandet av detta synsätt är penningvärdet över 

tiden (Nordlund, 2010).   

3.3.1 Komponentansats 

Enligt de svenska redovisningsreglerna, gällande avskrivningar på materiella 

anläggningstillgångar BFNAR 2001:3 och RR 12, kan även ett 

komponentsynsätt komma ifråga på en tillgång som är sammansatt av flera 

delar och som i sig har olika nyttjandeperioder. Det som skiljer mellan ett 

”komponentsynsätt” och ett ”prestandahöjandesynsätt” är att man med 

komponentansatsen jämför skicket på tillgången omedelbart före att utgiften 

kom företaget till last. I det senare synsättet jämför man tillgången vid dess 

skick när den ursprungligen anskaffades (Nordlund & Lundqvist, 2010). 

För en byggnad skulle detta kunna innebära att man delar upp den i en 

”modertillgång” och övriga delar av tillgången. De övriga delarna av tillgången 

har då en kortare livslängd än ”modertillgången”. Exempelvis så skulle den 

senare kunna identifieras som byggnadsstomme medan den tidigare kan vara 

ventilation, fasad och yttertak (ibid).  

3.4 Underhåll 

Utgifter som syftar till att behålla eller återställa tillgångens prestationsförmåga 

som gällde när den anskaffades ska redovisas som kostnad under den period 

den uppkommer (Bokföringsnämnden, 2001). En vanlig definition av 

underhåll är att med olika åtgärder bibehålla fastighetens eller byggnadens 

ursprungliga standard. I detta synsätt finns brister då det genom tiden kommer 

att ske tekniska förändringar i byggnadsdelar och byggmetoder. Dessa 

förändringar skulle då snarare tolkas som standardförbättringar än 

underhållskostnader. Detta förfarande leder till att sådant som borde aktiveras 

skrivs av som underhållskostnader (Bejrum, 1995). 

Faktorer som kan påverka underhållsbetalningarna är: 

 Fastighets-/byggnadsanknutna 
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 Företagsanknutna  

I de fastighets-/byggnadsanknutna faktorerna kan urskiljas är storleken på 

byggnaden, byggnadens material och åldern på byggnaden (ibid). Var i 

livscykeln byggnaden befinner sig påverkar underhållsvolymen och därmed 

också underhållsbetalningar. 

 Företagsanknutna faktorer som påverkar underhållsbetalningar kan vara mål 

för fastigheten, lönsamhet, likviditet, finansieringsmöjligheter och 

beskattningskonsekvenser. Målet för företaget och fastigheten skapar olika 

underhållsstrategier. Man kan grovt skilja mellan avveckling, status-quo och 

utveckling (ibid). 

 När man har avveckling som mål så kommer underhållskostnaderna att 

främst handla om att rätta till fel som uppkommer för stunden. Vid en status-

quo strategi så kommer en mer normal underhållsnivå att hållas där man både 

rättar till fel som uppkommer samtidigt som man även förebygger. När man 

har en utvecklingsstrategi så skapas underhållet i samband med investeringar i 

byggnaden. 

Det överordnade ekonomiska målet för verksamheten; vinstmål eller 

kostnadsminimering, kan påverka underhållstrategierna (Bejrum, 1995). Det 

vinstorienterade företaget kan vara mer benäget att prioritera åtgärder som 

leder till en ökad lönsamhet i form av ökade hyror och/eller ökat 

marknadsvärde. Åtgärder kan vara av både underhåll och standardhöjande 

karaktär. För de kostnadsbaserade företagen kan en mer underhållsbaserad 

linje föredras då man främst prioriterar åtgärder som leder till 

kostnadsbesparingar.  

3.5 Investering 

Enligt BFNAR 2001:3 och RR 12 ska tillkommande utgifter för en 

anläggningstillgång som syftar till att höja tillgångens prestanda läggas till 

anskaffningsvärdet och skrivas av över tiden. Normgivningen utgår, när man 
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talar om tillgångens prestanda, från hur tillgången var utformad vid 

anskaffningstidpunkten. 

Exempel på sådana ”prestandahöjande” åtgärder kan vara: 

 Förändringar som förlänger den beräknande nyttjandeperioden. 

 Ett vid förvärvet känt renoveringsbehov. Utgifterna måste då uppgå till 

ett betydande värde och ha påverkat köpeskillingen.  

När man aktiverar en utgift beräknas tillgången bidra till skapandet av framtida 

intäkter för företaget (Artsberg, 2003). En fastighetsinvestering innebär att 

man genom en uppoffring får tillgång till de nyttor (intäkter) som kan skapas 

från byggnaden (Bejrum, 1995). Man ska få avkastning på erlagd krona. För 

fastigheter som hyrs ut är nyttorna oftast mätbara i pengar och då som 

skillnaden mellan hyresinbetalningar och utbetalningar för drift och underhåll 

(ibid). 

3.5.1 Driftnetto 

Investeringar i fastigheter genomförs i syfte att skapa nytta, dessa nyttor kallas 

driftnetton. Driftnettona är detsamma som differensen mellan 

hyresinbetalningar och utbetalningar för drift och underhåll (Bejrum, 1995). 

För att förtydliga kan man ställa upp följande formel: 

 

Driftnettot baseras således på tre variabler, dock bör tillägas att fastighetsskatt 

och eventuella markavgifter ingår som en kostnad i ekvationen (SABOs 

medlemsföretag, 2009). Variablerna är föränderliga över fastighetens livscykel. 

Figuren nedan illustrerar flerbostadshus ekonomiska normalförlopp, även 

kallat dess livscykel (Nordlund, 2010). 
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Med denna illustration är det tydligt att driftnettot påverkas av vart i livscykeln 

fastigheten befinner sig.  Vid fastighetens uppförande är driftnettot högt men 

sjunker sedan över tiden. Om vi återgår till driftnettots tre beroende variabler 

(hyresinbetalningar, driftkostnader och underhållskostnader) så är det tydligt 

att främst variabeln underhållskostnad förändras drastiskt. Det blir dyrare att 

underhålla en fastighet ju äldre den blir, då en byggnad slits ner och blir 

omodern. Detta kan till viss del motverkas genom underhållsåtgärder. Enligt 

Bejrum så är det svårt att motverka omodernitet med underhåll utan det krävs 

då att man gör mer investeringar (Bejrum, 1995).  

3.6 Begrepp 

3.6.1 Nyttjandeperiod 

Nyttjandeperioden definieras i BFNAR 2001:3 och RR 12 som den tid under 

vilken en tillgång förväntas bli utnyttjad för sitt ändamål av företaget. Vidare 

kan nyttjandeperioden även för vissa tillgångar uttryckas som det antal enheter 

som förväntas bli producerade med hjälp av tillgången. När ett företag 

uppskattar nyttjandeperioden för en materiell anläggningstillgång sker den, 

enligt RR 12, utifrån att man från företagets sida ser på tidigare erfarenheter av 

hur länge liknande tillgångar tidigare använts. Tidigare användes begreppet 

ekonomisk livslängd vid val av avskrivningsperiod men sedan 1995 används 
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nyttjandeperiod. Om man jämför begreppen så kan man även se att den 

ekonomiska livslängden är baserad på uträkningar medan nyttjandeperioden är 

baserad på företagens erfarenheter.  

3.6.2 Ekonomisk livslängd 

Den ekonomiska livslängden kan definieras som den tidsperiod vilken en 

byggnad är lönsam (Bejrum, 1995). För att utveckla resonemanget så kan den 

ekonomiska livslängden avses som den tidsrymd som ger största nuvärde av 

förväntade avkastningar (ibid). För att räkna ut den ekonomiska livslängden 

används följande formel (ibid) 

 

 

Formeln består av tre olika delar varav den första delen är nuvärdet av 

driftnetton som adderas med den andra delen som är nuvärdet av restvärde, 

och subtraheras med den sista delen som är grundinvestering. När summan av 

de tre variablerna blir noll så anses den tidsvariabeln som man då räknar på 

vara den ekonomiska livslängden.  

Diagrammet nedan ger ytterligare förståelse och visar att vid grafens topp 

anses ekonomisk livslängd uppnådd (ibid). Efter toppen stagnerar grafen och 

faller vilket tyder på att man har gått förbi fastighetens ekonomiska livslängd. 

Vid överträdelse av den optimala livslängden så blir kostnaden för fastigheten 

högre än intäkten.  
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3.6.3 Teknisk- och fysisk livslängd 

Med teknisk livslängd menas den tidsperiod under vilken byggnaden kan 

nyttjas för avsedd funktion (Nordlund & Lundqvist, 2010). Viktigt är att 

särskilja den tekniska livslängden ifrån ytterligare ett begrepp; den fysiska 

livslängden. Den fysiska livslängden definieras som den tidsperiod under 

vilken en byggnad eller byggnadsdel kan betraktas som intakt (Bejrum, 1995). 

3.7 Redovisningsprinciper 

3.7.1 God redovisningssed  

Vad som är god redovisningssed kan, enligt propositionen till bokföringslagen, 

beskrivas som en förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets 

bokföringsskyldiga. Vidare framhåller propositionen att olika branschers 

särförhållanden kan leda till att vad som är god redovisningssed ibland får 

bestämmas branschvis. Behovet av en allmän hänvisning till god 

redovisningssed berodde dels på att lagen inte kunde reglera alla frågor och att 

redovisningspraxis ständigt utvecklas (Sveriges Riksdag, 1971:277).  

I 2 kap 2 § ÅRL (SFS 1995:1554) finner man lydelsen; årsredovisningen skall 

upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.  
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3.7.2 Rättvisande bild 

Begreppet rättvisande bild går att finna i ÅRL (SFS 1995:1554) 2 kap 3 § där 

det framgår att, ”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall 

upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och 

resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas 

tilläggsupplysningar”. Kravet att följa rättvisande bild är överordnat 

direktivens och lagens övriga bestämmelser. Vilket betyder att ett företag är 

skyldiga att avvika från en bestämmelse om dess tillämpning skulle medföra att 

redovisningen inte ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat 

(Sveriges Riksdag, 1995). 

För att förstå begreppet bör man se på propositionen bakom lagrummet. I 

propositionen belyser man begreppets mening som; ”Ett överordnat krav på 

att balansräkningen, resultaträkningen och noter i det enskilda fallet skall 

innehålla sådan ekonomisk information att läsaren kan få en så riktig bild som 

möjligt av bolagets ekonomiska situation” (ibid).  I propositionen framgår det 

även att begreppet har sin största betydelse som instrument för att tolka 

redovisningsreglerna i det enskilda fallet och i sin tur som instrument för att 

korrigera det missvisande resultat som uppkommit vid en alltför formell 

tillämpning av generella normer (ibid). 

 Skillnaden mellan god redovisningssed och rättvisande bild är således att god 

redovisningssed kan betecknas som en allmän rättslig standard grundad 

framför allt på praxis och rekommendationer medan rättvisande bild har sin 

tyngdpunkt i det enskilda fallet. 

 

3.7.3 Försiktighetsprincipen 

Principen innebär att man hellre kostnadsför än aktiverar en utgift. Man vill 

hålla kostnadena höga medan intäkterna ska hållas låga i resultaträkningen, för 

att främja försiktighet. I balansräkningen ska tillgångarna värderas lågt och 

skulderna högt vid tillämpning av försiktighetsprincipen (Artsberg, 2003). 
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Försiktighetsprincipen kan ibland leda till att man kostnadsför fler utgifter än 

vad regeln egentligen motiverar. På grund av tendenser som skulle kunna 

skada redovisningens rättvisande bild så anger ÅRL (SFS 1995:1554) andra 

kapitel följande: 

 4 § 3 p: ”Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, 

delposterna skall göras med iakttagande av rimlig försiktighet”.  

Försiktighetsprincipen har dock fått vika mer och mer som standardprincip i 

Sverige för matchningsprincipen. En korrekt matchning av intäkter och 

kostnader innebär oftast att försiktighetsprincipen blir drabbad och inte 

tillämpbar (ibid). 

3.7.4 Matchningsprincipen 

Matchningsprincipen innebär att man bestämmer ett samband mellan 

kostnader och intäkter och redovisar dem i samma period (ibid). Kostnaden 

ska således fördelas ut över den tid som den genererar en intäkt.  

3.8 Hypotes 

Utifrån den presenterade teorin framkommer det att driftnettot är en av 

variablerna bakom begreppet ekonomisk livslängd. Driftnettot baseras i sin tur 

på hyresinbetalningar subtraherat med drift- och underhållskostnader. 

Hyresinbetalningar kan öka på flera vis men realt ökar de när fastighetsbolagen 

investerar i en fastighet. Samtidigt som investeringen blir en kostnad och 

därmed påverkar driftnettot negativt får bolagen en ökning av hyran vilket 

påverkar driftnettot positivt. Företag som väljer en underhållspolicy framför 

investeringar bör få ett minskat driftnetto, då ett underhåll inte leder till en 

ökad hyresnivå. Således påverkas driftnettot negativt över tid vid val av mycket 

underhåll kontra investering. Ett lägre driftnetto bör påverka den ekonomiska 

livslängden negativt vilket i sin tur direkt bör påverka avskrivningens storlek.  
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Kan en skillnad i vald avskrivningsprocent härledas till att den som har längst 

avskrivningstid har gjort mer investeringar? Eller finns det andra faktorer som 

påverkar avskrivningstakten i företagen? 

4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras resultatet från den kvantitativa undersökningen och 

den kvalitativa undersökningen. Vi kommer först presentera resultatet av vår 

årsredovisningsundersökning. Sedan kommer en kort presentation av de företag 

som vi har intervjuat följt av den insamlade data från dessa intervjuer.  

 

4.1 Resultat av årsredovisningsundersökning 

Tabellen nedan visar de sju privata fastighetsbolagen och dess 

avskrivningsprocent. Vidare framgår de sju bolagens genomsnittliga 

avskrivningsprocent som vi sedermera kommer jämföra med SABO-

medlemmarnas genomsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet nedan visar vår komparativa analys. I diagrammet framgår de sju 

privata bolagens genomsnittliga avskrivningsprocent samt SABO – 

medlemmarnas genomsnittliga avskrivning.  

 

Företag Avskrivning Årsredovisning 

Jönköpings Bygginvest AB 1,49 %            2009 

Ernst Rosén Förvaltning AB 1 % 2009 

Ivar Kjellbergs Fastighets AB 1 % 2009 

Bygg-Göta Göteborg AB 2 % 2009 

Lundbergs 1 % 2009 

Wermlands Invest 1 % 2009 

Akelius 1 % 2009 

Genomsnitt 1,21 %   
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Då undersökningen visar att det finns en skillnad anser vi det vara av vikt att 

intervjua företag inom branschen för att visa eventuella faktorer som kan 

påverka denna skillnad. 

4.2 Presentation av de företag som vi har intervjuat 

 

4.2.1 Fastighets AB L E Lundberg 

Fastighets AB L E Lundberg är ett dotterbolag till det börsnoterade bolaget L 

E Lundbergföretagen AB. Dotterbolaget som vi valt att titta på är en av de 

stora fastighetsägarna i Sverige. Fastighetsbeståndet består främst av centralt 

belägna bostäder, kontors- och butikslokaler.  Deras affärsidé är att förvalta 

och utveckla bostads- och kommersiella fastigheter i kommuner med 

förväntad god tillväxt. Bolagets förvaltning är indelad i fyra delar; region väst, - 

öst, - Stockholm och – Göteborg. Sammanlagt äger de cirka 150 fastigheter 

utspridda över dessa fyra regioner. Företaget äger 19 fastigheter i Karlstad 

totalt cirka 1000 lägenheter, samt 25 000 kvm lokaler (Fastighets AB L E 

Lundberg, 2010). Bolaget väljer att skriva av sina bostäder med 1 % vilket 

betyder att de anser att byggnaderna har en nyttjande period på 100 år 

(Lundgren, 2010).  

4.2.2 Företag A 

Företag A bedriver fastighetsförvaltning men har sina fastigheter i olika 

kommanditbolag. Företag A har som affärsidé att förvärva, utveckla och 
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förvalta fastigheter i Sverige. Övergripande målet för företaget är att skapa en 

god lönsamhet och värdetillväxt i sitt fastighetsbestånd. Inom bolagen finns 35 

fastigheter varav de flesta är bostäder. Koncentrationen av fastighetsbeståndet 

finns i Karlstad (företag A, 2010). I intervjuer med företaget framkom att 

bolaget skriver av sina bostäder med 1 % vilket skapar en nyttjandeperiod på 

100 år.  

4.2.3 Karlstads Bostad AB (KBAB) 

Karlstads Bostads AB äger och förvaltar cirka 6 700 lägenheter, servicehus och 

andra lokaler. KBAB står för idag för ca 30 % av det totala boendet i 

flerfamiljshus i Karlstad och företagets andel av kommunens bostadsmarknad 

är cirka 16 %. Ändamålet för verksamheten är att främja bostadsförsörjningen 

i kommunen. KBAB beskriver sin strategiska inriktning och 

verksamhetsstyrning utifrån fem olika perspektiv; Samhällsansvar, Kund, 

Ekonomi, Intern effektivitet och Medarbetare. Fastigheterna är belägna inom 

tätorten. KBAB har idag inte några fastigheter utanför kommunen. Den 

beräknade nyttjandeperioden för byggnader uppgår till 54 år. Avskrivningarna 

sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod och 

avskrivningsprocenten uppgår då till 1,85 % (Karlstad Bostads AB, 2009).  

4.2.4 Arvika Bostads AB  

Arvika Bostads AB äger och förvaltar idag cirka 2770 lägenheter och 135 

lokaler. Samtliga lägenheter finns i tätorten Arvika. Bolagets syfte är att 

tillhandahålla ett varierat utbud av attraktiva bostäder och lokaler till ett 

konkurrenskraftigt pris samt att utveckla kvalitet och service i samspel med 

hyresgästerna. Företagets mål är att är att varje hyresgäst ska kunna känna 

trygghet och trivsel i sitt boende. Vidare skall verksamheten bedrivas på ett 

sådant sätt att en sund och stabil ekonomisk utveckling främjas i bolaget. 

Bolaget väljer att skriva av sina bostäder med 2 % vilket betyder att de har en 

vald nyttjandeperiod på 50 år (Arvika Bostads AB, 2009). 
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4.2.5 Revisionsföretaget KPMG 

Revisionsföretaget KPMG erbjuder tjänster för olika typer av företag. De 

erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom: revision, skatt och 

rådgivning (KPMG, 2010). På Karlstadkontoret revideras allt från de minsta 

fåmansaktiebolagen till de största bolagen som finns i Värmland. Inom 

fastighetsbranschen revideras både privata och kommunala företag med främst 

fokus på de kommunala. På den privata sidan är det främst små 

fastighetsägare, som har ett fastighetsbestånd på 5-15 fastigheter, som 

revideras. Kommunala fastighetsbolag revideras i 12-13 kommuner i både 

Värmland och Dalsland (Eriksson, 2010). 
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4.3 Respondenternas svar 

 

4.3.1 Intervju med Peter Lundgren, Regionchef Väst på 
Fastighets AB L E Lundberg 2010-11-24 tid 10.00 – 11.15 

Peter Lundgren är chef för region väst på Fastighets AB L E Lundberg och 

anställd sedan 1994 i bolaget. Peter Lundgren har ansvar för hela 

verksamheten i region väst vilket innefattar uppgifter som kontakt med 

lokalhyresgäster, kontroll över om- och nybyggnationer. Tillsammans med de 

andra regionernas chefer, bolagets VD och ledande ekonom sitter Peter 

Lundgren ledningsgruppen för bolaget. De fastigheter företaget äger och 

förvaltar har de ägt sedan de uppfördes. Fastighetsbeståndet i Karlstad är 

byggt under slutet på 60- talet och framåt mot 1991. Majoriteten av företagets 

byggnader är byggda under 60 och 70- talen. 

Storleken på avskrivningsprocenten har räknats fram utifrån hur länge en 

investering kan förväntas stå sig. Företaget räknar med en avskrivningsprocent 

om 1 % på en byggnad som är avsedd för bostäder. Respondenten anger att de 

skriver av det mesta som underhållskostnad om det inte är riktigt 

standardhöjande. Det som höjer standarden aktiveras och skrivs av. De 

åtgärder som då är standardhöjande kan exempelvis vara ett nytt kök som då 

föranleder en hyreshöjning. Vad som kan beskrivas som standardhöjande och 

då värdehöjande är något som de bestämmer i samråd med 

hyresgästföreningen.  

 

Men visst finns det grejer som hamnar i gråzonen. Vissa saker vi får 

en hyreshöjning för här får man inte på en annan ort så man ser lite 

olika på det här. Gör man en viss åtgärd här får man en viss peng extra 

i månaden och gör man samma åtgärd där får man en annan peng 

(Lundgren, 2010). 
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Kring olika livslängder på olika komponenter har de inte resonerat så mycket. 

Företaget har som utgångspunkt, som beskrivits ovan, att det som höjer 

standarden aktiveras. Vid exempelvis byte av tak så resonerar respondenten 

att;  

 

Om det ligger ett papptak där och du byter till plåttak så kör vi det 

som ett underhåll, avskrivning direkt. Vi arbetar inte direkt så mycket 

på det sättet utan vi tar ut det som är grundförbättring, det som höjer 

standardförhållandet, förbättring kan man alltid diskutera vad det är  

(Lundgren, 2010).   

 

Peter Lundgrens åsikter kring redovisning enligt komponentsynsätt är kritiskt; 

 

Det blir en massa administration om man ska dela upp hela byggnaden 

i komponenter. Det blir bökigare om man ska dela upp kåken i olika 

väderstreck, vissa fasader blir ju mer skadade än andra (Lundgren, 

2010). 

 

Respondenten anger att en den skillnad i avskrivningstakt som kan finnas 

mellan privata och kommunala bolag kan härledas till synen på underhåll och 

investering. ”Vi vill egentligen skriva bort kostnaden direkt medan de kommunala 

kanske vill aktivera och skriva av åtgärden”, säger Peter Lundgren. 

 

4.3.2 Intervju med respondent X ekonomiansvarig samt 
respondent Y auktoriserad revisor i företag A 

Respondent X är ekonomiansvarig i Företag A. Respondent Y är företagets 

auktoriserade revisor. 

I intervjun framkom det att företag A väljer att skriva av sina byggnader med 1 

% vilket innebär att de har en vald nyttjandeperiod på 100 år. 

Avskrivningstiden legitimeras av revisorn då han anser att så länge man 

underhåller sina fastigheter så är avskrivningen acceptabel. Respondent Y 

rättfärdigar avskrivningsprocenten ytterligare; ”Jag har ett hus vars stomme är 
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110 år gammal och tittar vi på innerstan så finns det hus som är 50 - 80 år 

gamla”.  Om du sköter underhållet dåligt så kan en avskrivningsprocent på 1 

% bli för lågt anser respondent Y. Revisorn hävdar att företag A är kända för 

att sköta underhållet väldigt bra och därmed anser revisorn att det inte är ett 

problem.  

”Det finns saker som anses vara klockrena investeringar och underhåll men 

sedan finns det en gråzon”, ansåg respondent Y. I den gråzonen hamnar 

utgifter som enligt skatterätten är godkänt som avdragsgillt underhåll medan 

det i redovisningen kan aktiveras som investering. Kostnaden sänker då den 

beskattningsbara delen samt ökar balansen. Den gråzonen är tydligast i fall där 

företagen använder sig av komponentavskrivning. Skatterätten känner inte till 

komponentavskrivning och godkänner inte denna utan istället ser utgiften som 

en kostnad som är direkt avdragsgill. 

Respondent X tillägger att de gärna investerar för att dra upp hyran, ibland 

investeras det enbart i syfte att få till en hyreshöjning. ”Ibland kan vi dock vilja 

kostnadsföra men om det anses vara en investering så får vi inte tillåtelse till 

det” säger respondent X och tillägger att det får anses bli en bedömningsfråga. 

Den tekniska utvecklingen i sig är inte något som automatiskt gör ett utbyte till 

en investering. Investering sker när man byter ut en del mot en ny och man 

uppnår en konkret förbättring, till exempel när man byter från papptak till 

plåttak då blir en del investering (den förbättrande delen) medan resterande del 

ses som underhåll. All sådan diskussion och beslutsfattning sker i samråd med 

revisorn. Respondent Y fortsätter; ”Den värdehöjande delen äger du inte rätt 

att kostnadföra med en gång däremot råder det ibland diskussioner om vad 

standardhöjande egentligen är”.  

Vid frågan om de anser att begreppen nyttjandeperiod och ekonomisk 

livslängd är likvärdiga i sin betydelse, framkom det att de inte har funderat så 

mycket kring eventuella skillnader utan de såg begreppen som likvärdiga. När 

nedskrivning av byggnader kom på tal så deklarerades att de inte generellt var 
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nödvändiga då fastigheter håller i värde, respondent X tillade att det möjligtvis 

kunde ske i ytterområdena men även där var det väldigt ovanligt.  

Vid eventuella skillnader mellan kommunala och privata fastighetsbolag ansåg 

respondent Y att skillnaden kan ligga i att de kommunala inte är lika beroende 

av skattebetalning som de privata är.  

 

Kommunala fastighetsbolag har historiskt sett gått dåligt, om vi nu 

bortser från vissa bolag som har gått bra, och har stora 

skattemässiga underskott. Det är vanligt förekommande att det 

finns kommunala bolag och stiftelser som har underskott på 100 

miljoner kronor och kommer aldrig att betala skatt så länge de är 

verksamma (respondent Y , 2010). 

 

Skillnader kan även finnas kring hur man resonerar kring begreppen 

investering och underhåll enligt respondent Y; 

 

Man kan väl säga att bolag som är privatägda och betalar någon 

form av skatt till stor del resonerar att man inte vill betala så 

mycket skatt, och då försöker man istället kostnadsföra så mycket 

som möjligt (respondent Y, 2010). 

 

Angående komponentsynsättet ansåg respondent Y att ett sådant skapar 

problem då skattelagstiftningen inte är anpassad efter ett sådant system. Han 

ansåg däremot att det administrativa arbetet inte skulle skapa ett problem; ”Nej 

det tror jag inte, man får arbeta på ett annat sätt, man får lära sig det”, säger 

respondent Y. 

4.3.3 Intervju med Bo Sundin och Anna-Karin Nilsson, 
ekonomichef resp. controller Karlstads Bostad AB 2010-12-02 tid 
10.00 – 11.00 

Bo Sundin arbetar som ekonomichef på KBAB. Ansvarsområden innefattar 

allt som har med ekonomiska frågor att göra som t ex fastighetsekonomi, 

kalkyler etc.  Bo Sundin har varit ekonomichef på KBAB i 12 år. Anna-Karin 
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Nilsson arbetar som controller och arbetsuppgifterna består av upprättande av 

bokslut och prognoser, budgetering och uppföljning av projekt. Anna-Karin 

Nilsson har jobbat på KBAB sedan 1998. 

I intervjun framkom att KBAB väljer att skriva av sina bostäder med 1,85 %. 

De tillägger att den ekonomiska livslängden då blir 54 år. De för en dialog med 

sina projektledare samt med utföraren Skanska angående byggnadens 

ekonomiska livslängd. Bo Sundin deklarerar vidare att det främst är deras egen 

personal som fastställer den ekonomiska livslängden, då de anser sig ha en 

bredare kunskap inom det området. 

Det framkommer även att respondenterna anser att underlaget till 

bedömningen är viktigt främst för revisionen. Underlaget används även vid 

budgetering och dokumentet är levande tills projektet är slutbesiktigat. Den 

valda avskrivningen anser Anna-Karin är generellt hållen för att kunna skapa 

en ram för bolagets byggnader. Vissa delar håller inte i 54 år medan andra 

delar håller längre men totalt sett ansåg de sig ligga ganska rätt. 

Respondenterna förklarar vidare: ”Vi lägger ju inte in varje komponent i 

avskrivningsregistret utan vi får ta de större delarna, för skulle vi ta varje del för sig skulle 

det bli ohållbart”. De klargjorde att det var väldigt sällan som de resonerade 

kring livslängden på olika komponenter utan såg byggnaden mer som en 

helhet. 

Respondenterna ansåg det vara synnerligen tydligt vad begreppen investering 

och underhållskostnad innebar. Ett utbyte ansåg de vara underhåll medan 

värdehöjande ansågs vara investering. Anna-Karin Nilsson hade undersökt 

fem projekt för att se hur stor del av utgifterna som aktiveras respektive 

kostnadsförs och kom fram till att 30-35 % var investering och 65-70 % var 

underhåll. Bo förklarar att de ser till att ha ett jämnt underhåll så att 

möjligheten finns att ta det på resultatet. Den tekniska faktorn ansåg de i 

normalfallet inte påverka gränsdragningen; ”även om vi byter ut något som är 

modernare och bättre idag än för 10 år sedan så blir det ändå ett underhåll”. Viss 
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antydan gavs där den tekniska utvecklingen spelade in vid bedömning. 

Exempelvis vid byte från två till treglasfönster då en del av den kostnaden togs 

upp som investering medan resterande del ansågs vara underhåll. Vid byte av 

papptak till ett nytt papptak såg man utgiften som en underhållskostnad med 

tillägg för att tillexempel ny isolering antogs vara en investering. 

 De ansåg att begreppen nyttjandeperiod och ekonomisk livslängd var av 

samma betydelse och de använde sig av begreppet ekonomisk livslängd under 

samtalet istället för nyttjandeperiod. Vid en möjlig skillnad mellan kommunala 

och privata fastighetsbolag i vald avskrivningsprocent så tror respondenterna 

att det beror på långsiktigheten. De anser att kommunen till skillnad från de 

privata bolagen i normalfallet strävar efter en större långsiktighet. 

Utvecklingen av resonemanget gick som följande;  

 

Vi ska kanske ha kvar kåken i 30 år och då sitter vi med underhållet 

men det kanske inte den privata tänker på utan väljer att kränga av och 

då är inte avskrivningen lika viktig. Sitter vi kvar med en ny kåk om 

40 år då krävs det väldigt mycket renoveringar och då är det bra att vi 

har skrivit ner den (Sundin, 2010). 

  

De ansåg även att de har högre utgifter för underhåll än vad de privata har 

vilket de härleder till strävan efter att kunna uppnå långsiktighet. De 

spekulerade vidare att de privata såg mer till marknadsvärdet och så länge det 

såg bra ut så var det okej. Vidare tror respondenterna att vinstmaximering kan 

vara en anledning till att ha en låg avskrivningsprocent. För att som Bo Sundin 

tillägger; Vi bör ju inte ha uppfattningen att en kåk ska stå i hundra år, det har jag svårt 

att tro. 
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4.3.4 Intervju med Lars-Erik Jansson, verkställande direktör 
Arvika Bostads AB 2010-12-10 tid 10.00 – 11.00  

 

Lars-Erik Janssons roll i verksamheten har tidigare varit att verka som både 

ekonomichef och verkställande direktör men sedan den första december är 

hans arbetsuppgifter begränsade till verkställande direktör.  

Företagets fastigheter är lokaliserade till tätort och något till subcentra. Med 

subcentra menar Lars-Erik Jansson mindre orter utanför tätort. 

Fastighetsbeståndet är byggt från 1940-talet fram till dags datum. Fastigheterna 

är i snitt byggda under åren 1973-74. Andelen fastigheter som är bostäder 

respektive kommersiella lokaler uppgår till ca 85 % bostäder och 15 % 

kommersiella lokaler.  

Storleken på vald avskrivningsprocent är satt till den skattemässiga om 2 %. 

Vilket ger upphov till en nyttjandeperiod på 50 år.  Lars-Erik Jansson berättar 

att de för några år sedan gjorde ett avsteg från den 2 % avskrivningstakten. De 

sänkte med 0,5 % vilket gav upphov till en ökning av det egna kapitalet med 6-

7 miljoner. Tanken med detta ingrepp var att företaget ville höja soliditeten. 

Kring begreppen investeringen och underhållskostnader resonerar företaget att 

det som de kan aktivera är en investering och allt annat skrivs av som en 

kostnad. Lars-Erik Jansson medger att det finns en gråzon och att de vid varje 

bokslut har en diskussion om vad som är investering och vad som ska dras av 

som en kostnad direkt 

 

Andelen av utgifter som kostnadsförs respektive aktiveras är 

svårt att uppskatta. Vid nyproduktion är det lätt att urskilja men 

vid större och ganska omfattade ombyggnader kan det vara mer 

svårdefinierat men är det en standardförbättring så ska den 

aktiveras och resten ska dras av som en kostnad (Jansson, 2010). 

 

Begreppen ekonomisk livslängd och nyttjandeperiod har företaget inte resonerat 

kring. Den ekonomiska livslängden ska för företaget vara den samma som 
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avskrivningstiden. Men för den sakens skull så behöver inte den ekonomiska 

livslängden representera byggnadens livslängd”, säger Lars-Erik Jansson. 

Den tekniska utvecklingen är inget som företaget beaktar när man avgör om 

en utgift ska aktiveras eller kostnadsföras direkt. Vi resonerar kring ett byte av 

tak. Det nya taket är av samma material som det gamla.  

 

Tak som tak skulle nog jag säga. Teknisk utveckling heter det ju 

egentligen när ett badrum har en plastmatta och som du sedan 

kaklar. Men jag som har varit med lite kan känna att börjats 

suddats lite då det nu är nästan standard. Frågan blir ju då om 

man kan kalla det standardförbättring och om det då kan leda till 

en hyreshöjning bara för att fixa badrummet för jag menar kakel 

det har ju alla idag (Jansson, 2010).  

 

Respondenten tror att den skillnad som kan uppkomma i avskrivningsprocent 

mellan kommunala och privata kan härledas till de gråzoner som kan 

uppkomma mellan underhåll och investering. De privata kan ta upp mer som 

kostnader då de visar på ett bra resultat.  De kommunala företagen kan få ta 

upp mer som investering då de har mer ”ögon” på sig och därmed inte 

använder eventuella gråzoner, anger respondenten. 

 

4.3.5 Intervju med Mattias Eriksson, auktoriserad revisor och 
kontorschef KPMG Karlstad 2010-11-29 tid 10.00 – 11.00 

Avskrivningen beräknas på anskaffningsvärdet och i vissa fall får man ta 

hänsyn till ett förväntat restvärde, min erfarenhet säger att det restvärde som 

används av bolaget oftast är lika med noll, menar Mattias Eriksson. Sedan när 

man bedömer den ekonomiska livslängden för att få fram avskrivningen så ska 

den ju spegla hur länge företaget förväntas nyttja byggnaden, innan det måste 

ske så stora ingrepp i enheten att det blir en annan byggnad. Med ingrepp, 

menar Mattias Eriksson, att hela byggnadens delar har bytts ut, exempelvis 

stammar, tak och fasad. 
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Den viktigaste aspekten när man väljer avskrivningsprocent är att ser till den 

nyttjandeperiod som företaget förväntar sig menar respondenten. Vägledning 

kan sökas med stöd av branschnormer och företagets egna erfarenheter menar 

respondenten. Vidare är det viktigt att företaget har en god dokumentation där 

det tydligt framgår hur procentsatser har härletts. Branschnormer och en tydlig 

dokumentation det är våra rekommendationer till olika fastighetsbolag vid val 

av avskrivningstakt. Skatteverkets fastställda livslängder på olika typer av 

byggnader ger en viss vägledning, även om det är för skattemässiga ändamål.  

Respondenten ansåg att en avskrivningstakt på 1 % kan vara korrekt om 

byggnaden har en god standard på sin fasad, tak och stammar samt är byggd 

på ett sådant sätt att den kan förväntas ha en nyttjandeperiod på 100 år. 

Däremot tillade respondenten att det i praktiken även kan föreligga någon 

form av värdemekanism bakom vald avskrivningsprocent. Vidare tillade 

respondenten: 

 

Om man talar i ett större perspektiv så påverkas värdeminskningen 

på en byggnad av efterfrågan på marknaden. Vad är någon beredd 

att betala för byggnaden? Då kanske det finns någon i de privata 

fastighetsbolagen som på grund av en hög efterfråga på 

byggnaden eller dess läge anser att en avskrivningstakt på 1 % är 

fullt tillräckligt. Så kan det fungera i praktiken även om det i 

teorin är felaktigt (Eriksson, 2010). 

 

Investering ansåg Mattias Eriksson vara ny- eller tillbyggnader samt andra 

större förbättringsarbeten och förklarade vidare att något som inte fanns där 

tidigare i princip alltid anses vara en investering. Utöver det sade respondenten 

att det som förbättrar tillgångens prestanda jämfört med när den var ny ska 

anses vara en investering medan resterande delar anses vara underhåll. Trots 

påverkan av den tekniska utvecklingen anser han att bytet klassificeras som 

underhåll. Mattias Eriksson utvecklar resonemanget;  
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Om vi säger att vi har ett fläktsystem som fungerade på ett visst 

sätt för 20 år sedan vilket var jättebra då. Vid ett rent utbyte av det 

fläktsystemet, trots teknikens framsteg, anser många företag att det 

är underhåll även om det råkar bli bättre. Tekniken går ju alltid 

framåt (Eriksson, 2010). 

 

Enligt respondenten är en investering beroende av en väsentlig förändring och 

därmed skapar den tekniska utvecklingen en problematik. Den tekniska 

utvecklingen går framåt men om man väljer att skriva av en byggnad som en 

enhet, vilket är fallet idag, så blir det problematiskt när vissa delar har kortare 

livslängd jämfört med hela enhetens bedömda livslängd. Förfarandet kan leda 

till att man aktiverar samma komponent två gånger. 

Fördelar för företag att ta upp en utgift som en kostnad är, enligt 

respondenten, dels möjlighet till skatteavdrag i ett tidigare skede. Fördelen 

med att ta upp den som avdragsgill kostnad direkt jämfört med periodisering 

är att nuvärdet av skatteavdraget blir betydligt högre. Den andra fördelen är 

möjligtvis att man minskar risken för att ha för högt värderade tillgångar, 

menar respondenten. Nackdelar ansåg Mattias Eriksson vara att det egna 

kapitalet (soliditeten) och möjlighet att lämna utdelning försämras i alla fall 

kortsiktigt. Respondenten anser dock att fördelarna i vanliga fall överväger 

nackdelarna. En viss tendens till kostnadsplanering verkar även finnas inom 

branschen; ”Det är nog ganska givet att man ser till att ta kostnader vissa år när man 

har ett gott resultat och låga räntor” anser Mattias Eriksson. Vidare tror 

respondenten inte att avskrivningsprocenten generellt påverkas av storleken på 

investeringskvoten kontra underhåll; 

 

Möjligtvis påverkas de som använder sig av en mellanvariant mot 

komponentavskrivning, de får en jämnare kostnadsfördelning och 

får därmed oftast en högre avskrivning på det man aktiverar.  

Dock inget på det generella, att om det är mycket investeringar så 

leder det till en annan avskrivningstakt osv(Eriksson, 2010). 
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I diskussion kring en byggnads driftnetto och hur den påverkas av 

investeringar och underhållskostnader leder samtalet fram till att investeringar 

långsiktigt bör leda till ett ökat driftnetto gentemot underhåll. Ökningen består 

i att med investeringen kan man få en hyreshöjning eller en 

kostnadsreducering vilket inte på ett lika tydligt sätt är fallet med 

underhållskostnader. Mattias anser att problematiken kan blir klarlagd om det 

nu finns en gråzon mellan begreppen investering och underhåll. 

Nyttjandeperioden ansåg respondenten i huvudsak vara den tid som det är 

ekonomiskt försvarbart att använda en tillgång. Den ekonomiska livslängden 

definierades som den tid det är försvarbart ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv att använda tillgången. I praktiken bland företagen är det ovanligt 

att man ser en skillnad mellan de två begreppen även om respondenten ansåg 

det kan finnas en marginell differens. Mattias Eriksson tillägger dock att 

situationen nedan inte är så vanlig längre utan begreppen börjar bli mer 

ekvivalenta.  

 

Till exempel om man går tillbaka 25 år och tar ett kommunalt 

bostadsföretag så hade dom som policy att vi byter vitvaror vart 

15:e år, vilket då anses vara nyttjandeperioden, samtidigt som den 

ekonomiska livslängden redan kan vara tillända eller ha ett visst 

antal år kvar (Eriksson, 2010). 

  

Vid frågan om vad som kan skilja mellan kommunala och privata 

fastighetsbolag klargjorde Mattias Eriksson att det kan finnas en skillnad i 

servicenivån. Där kan de kommunala har en mer politisk ambition att uppnå 

en viss nivå av service medan de privata mer drivs av kommersiella skäl, vilket 

skulle kunna leda till en högre kostnad för de kommunala. Den politiska 

aspekten skulle således kunna styra den kommunala medan de privata 

möjligtvis styrs av utbud och efterfråga det vill säga behovsanpassning. 

Underhåll ska då ske när det krävs för att få lägenheten uthyrd. Respondenten 
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angav även olika långsiktiga intressen som en variabel som kan skilja de två 

sektorerna åt, de privata drivs av ett vinstintresse medan de kommunala 

strävar efter långsiktighet genom bra bostäder för kommunens invånare. Sedan 

tillade respondenten att de privata också har en strävan efter långsiktighet i sin 

förvaltning men förmodligen är det generellt så att de kommunala bolagen är 

de som är mest långsiktiga, åtminstone i vår region.  

Vid frågan om han trodde att det kunde skilja sig mellan privata och 

kommunala bolag i storleken på aktivering kontra kostnadsföring så ansåg 

respondenten sig inte ha belägg för att tro att någon större skillnad skulle 

kunna föreligga. Men han resonerade vidare att om man ser på de faktiska 

drivkrafterna så är det inte orimligt att det skulle kunna vara så men tillägger; 

”Det är vår uppgift att se till att det blir lika principer. Men en viss skillnad kan det nog 

ändock vara. Den skillnaden skulle i så fall bestå i att de kommunala bolagen ser vidare på 

begreppet investering än vad de privata fastighetsbolagen gör”.  

Vid diskussion kring den kommunala sidans hyresnormerande roll i samhället 

och dess inverkan på den privata sidans hyressättning framkom följande 

hypotetiska resonemang; 

 

Som det har varit har allmännyttans hyresförhandlingar varit 

förhållandevis styrande för de privata höjningarna också. Har 

exempelvis ett kommunalt bolag kommit fram till 3 %, så blir det 

åtminstone ett riktmärke för de privatas förhandlingar och 

hyreshöjningar. Då spelar det ingen roll om en utgift klassificeras 

som investering eller underhåll det blir en höjning på 3 % ändå 

(Eriksson, 2010). 

 

Vid följdfrågan om de privata möjligtvis tar upp mycket utgifter som underhåll 

men ändå följer med de kommunala hyresnormerande bolagen i hyran fick vi 

svaret; ”Ja rent hypotetiskt skulle det kunna vara så men som jag nämnde förut har jag 

inga belägg för att det är så i praktiken”. 
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Respondenten anser att ett komponentsynsätt både har fördelar och nackdelar. 

Han anser att förfarandet ökar förutsättningarna för en ökad rättvisande bild 

av redovisningen då utgifterna portioneras ut över tid. Nackdelar ansåg 

Mattias Eriksson vara att de som redan har fastigheter som redovisas enligt 

nuvarande regler kan få svårigheter att redovisa dessa fastigheter enligt ett 

komponentsynsätt. Det blir svårt att i efterhand klassificera byggnaden till 

komponenter vid en sedan tidigare förvärvad fastighet.   
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras empirin med hjälp av uppsatsgruppens valda teori och 

detta görs utifrån gruppens frågeställning. 

 

5.1 Finns det någon skillnad i avskrivningsprocent mellan 
kommunala och privata fastighetsföretag? 

Diagrammet som visades i empirin tyder på att det finns en skillnad mellan de 

kommunala och de privata fastighetsbolagen när det gäller 

avskrivningsprocent. I vår undersökning var genomsnittet betydligt lägre i den 

privata sektorn jämfört med den kommunala.   

5.2 Vilka faktorer kan påverka storleken på avskrivningsprocenten? 

LE Lundberg fastigheter AB räknar med en avskrivningstakt om 1 % på 

byggnad som är avsedd för bostäder. Storleken på avskrivningsprocenten har 

räknats fram utifrån hur länge en investering kan förväntas stå sig. 

Respondenten anger att den låga avskrivningstakten härleds till höga 

underhållskostnader på deras fastigheter. 

Företag A räknar med en avskrivningstakt om 1 % på bostäder vilket innebär 

en nyttjandeperiod på 100 år. Bolagets revisor berättar att företagets 

avskrivningstakt på 1 % är acceptabel då han anser att de har en god 

underhållsnivå. Revisorn påpekar att det finns många fastigheter som är i gott 

skick trots sin höga ålder vilket är beroende på hur väl de är underhållna. 

Arvika Bostads AB använder sig av en två procentig avskrivningstakt när de 

skriver av sina bostäder. De följer därmed Skatteverkets rekommendation som 

förespråkar en avskrivning på bostäder om två procent. 

Karlstads Bostads AB anger i intervjun att de har en avskrivningstakt om 1,85 

% vilket föranleder en ekonomisk livslängd på 54 år. Respondenterna har i 

samråd med det byggföretag som uppfört deras byggnader kommit fram till 

den ekonomiska livslängden. Respondenterna anger vidare att de har en 



 

 

 

50 

 

bredare kunskap om den ekonomiska livslängden och att det är de som i 

slutändan tar beslutet. 

 I empirin angav respondenterna sina teorier angående faktorer som kan 

påverka avskrivningen. Det som föreföll relativt tydligt var att de båda 

sektorerna angav verksamhetens syfte som möjlig faktor. De kommunala 

fastighetsbolagen verkar som allmännyttiga bolag, det vill säga de drivs inte av 

ett vinstsyfte utan syftet är verksamheten. Medan de privata drivs av ett rent 

vinstsyfte, annars ska annat anges i bolagsordningen. Därmed ansågs det 

kunna finnas ett intresse för privata bostadsbolag att hålla nere sina 

avskrivningar för att hålla resultatet högt över tid.    

Skiljaktigheter kan även vara långsiktighet för innehavet av fastighetsbeståndet. 

Långsiktigheten kan skilja sektorerna åt, anser respondenterna. De privatas 

syfte med verksamheten är generellt att uppnå vinstmaximering vilket kan leda 

till en kortare innehavsperiod. Mattias Eriksson ansåg att de kommunala 

fastighetsföretagen generellt är mer långsiktiga i sin förvaltning än vad de 

privata företagen är.  

Vidare trodde flera av respondenterna att privatägda fastighetsbolag har en 

stark vilja att hålla nere skattekostnaderna och därmed kostnadsföra mer än de 

kommunala bolagen. En investering ökar kostnaden över tid medan ett 

underhåll skrivs av som en kostnad direkt. Nuvärdet av en kostnad blir högre 

vid direkt kostnadsföring jämfört med kostnadsföring över tid vilket leder till 

ett högre avdrag på skatten. Resultatet påverkas negativt det året då 

kostnadsföring sker men kommer att påverkas positivt över tiden då 

kostnaden är borta och inte fördelas ut över tiden. Därmed ansåg 

respondenter att de privata tenderar till att skriva av mer som kostnad än vad 

de kommunala bolagen gör. 

 Respondenterna i de olika bolagen anser att det är relativt självklart vad som 

ska anses vara investering och underhåll. I empirin framgår dock att det 

regelverk som finns när det gäller klassificering av utgifter kan skapa gråzoner. 
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Frågor som kan uppstå är om en åtgärd är prestandahöjande eller inte.  Ett 

exempel som har återkommit under intervjuerna är byte av tak och fönster. 

Taket när det byts ut är av samma material som vid förvärvet av fastigheten. 

Enligt Bo Nordlund har ett tak en livslängd på cirka 35 år (Nordlund, 2010). 

Under livslängden så går den tekniska utvecklingen framåt men detta är inget 

som beaktas när man avgör vad som är standardhöjande. Däremot vid ett byte 

av fönster, från ”två glas” till ”tre glas”, tas den tekniska utvecklingen i 

beaktande och den överskjutande delen aktiveras. Det framkommer att 

respondenterna anser det vara viktigt att få igenom en hyreshöjning för att 

täcka investeringskostnaden. En investering är något som ska leda till nytta för 

företaget i form av ett driftnetto (Bejrum, 1995). BFNAR 2001:3 och RR 12 

säger att tillkommande utgifter för en anläggningstillgång som syftar till att 

höja tillgångens prestanda ska läggas till anskaffningsvärdet och skrivas av över 

tiden. Teorin anger således att en investering ska öka driftnettot samt höja 

tillgångens prestanda. Vad som inte ses som en investering kan även leda till 

ett högre driftnetto då byggnadens driftkostnader kan bli lägre på grund av den 

tekniska utvecklingen som har ökat tillgångens standard gentemot det 

ursprungliga skicket. 

Vid intervjuerna framkom även att respondenterna generellt sett ansåg att ett 

komponentsynsätt är något krångligt som skapar höga administrativa 

kostnader för bolagen. Det rådde en oförståelse i hur man rent praktiskt ska 

tillämpa den sortens redovisning och man ansåg den bli ohanterbar i dagsläget.  

Enligt Mattias Eriksson skulle ett komponentsynsätt leda till en jämnare 

kostnadsfördelning över tid då man motverkar stora fluktuationer i bolagens 

kostnader för underhåll. Ett problem är att kunna avgöra hur stor andel av en 

byggnad som är exempelvis tak, fasader och stomme (Eriksson, 2010). Ett 

annat problem enligt en respondent är att skattelagstiftningen inte är tillämpad 

utefter ett komponentsynsätt. Vilket kan leda till att en utgift som i 

redovisningen aktiveras kan kostnadsföras i deklarationen. 
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6. Slutsats 

I denna del presenteras slutsatser utifrån uppsatsgruppens analysdel. 

Vi har i vår undersökning sett skillnader i avskrivningsprocent mellan privata 

och kommunala fastighetsbolag. Undersökningen tyder på att de privata 

bolagen tenderar att skriva av sina fastigheter med en lägre takt än de 

kommunala företagen. Schneider & Ingram (1990) säger att människor är 

rationella i sin strävan efter att maximera nytta och på så vis är hon 

påverkningsbar. I företag där syftet är vinst handlar människan efter rationella 

beslut som främjar syftet. Människan kan således vara en faktor vid val av 

avskrivningstakt. I vårt fall kan människan antas ha en fri vilja och kan aktivt 

välja handlingar. Handlingarna kan då påverkas av de positiva och negativa 

ekonomiska effekter som ett visst beslut medför (Johansson, 2006). Det 

framgick av empirin att verksamhetens syfte kan påverka den valda 

avskrivningsprocenten. När man drivs av ett mer renodlat vinstintresse så vill 

man hålla resultatet högt över tid och därmed ha låga avskrivningar. 

I våra intervjuer framkom som huvudsaklig faktor till den skillnad som kan 

finnas mellan sektorerna härleds till skiljaktigheter i tankesätt kring investering 

och kostnadsföring. De privata fastighetsföretagen tenderade att kostnadsföra 

utgifter i större grad än de kommunala som i sin tur valde att aktivera mer 

utgifter. Skillnaden tror respondenter kan härledas till skattesystemet. Då en 

kostnad är avdragsgill minskas skatten ju högre kostnaden är. Den avdragsgilla 

kostnaden är, enligt nuvärdesmetoden, högre idag än om utgiften aktiveras och 

periodiseras över tid.  Mattias Eriksson ansåg dock att klassificeringen av 

utgifter inte generellt sätt bör påverka vald avskrivningsprocent. 

Vidare har vi noterat att det kan finnas gråzoner när det kommer till vad som 

är investering eller kostnad. Främst kring begreppet standardförbättring var 

det tydligt att det fanns olika uppfattningar om vad en sådan egentligen är och 

därmed blir det en tolkningsfråga. 
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 Man ser inte den tekniska utvecklingen som en direkt påverkan ifall en utgift 

ska klassificeras som en investering kontra underhåll. Det som påverkar 

klassificeringen är istället om hyresgästen är villig att betala för den, och då 

genom en ökad hyresinbetalning som ska täcka investeringskostnaden.  

Ytterligare en faktor som kan påverka är om ett bolag är långsiktigt i sin 

förvaltning eller om de avser att hålla fastigheterna endast för värdestegring.  

En långsiktig strategi kräver en väl avvägd avskrivning. När till exempel 

stommen på byggnaden ska bytas om exempelvis 50 år är det relevant att 

stommen är avskriven vid tillfället. I fall där stommen inte är till fullo 

avskriven kommer bolaget att redovisa tillgångar som då är innehåller två 

stommar. Detta kan anses vara ett mindre problem hos bolag som strävar efter 

värdestegring då möjligheten finns att de redan då har avyttrat fastigheten i 

syfte att nå maximal vinst. Därmed är sannolikheten lägre att företag som 

agerar kortsiktigt hinner byta ut en stomme och därmed berörs de inte av 

problematiken att två komponenter av samma slag är aktiverade i 

redovisningen. 

Faktorer som kan påverka den valda avskrivningen: 

 Storleken på investering och underhåll - I vår undersökning noterade vi 

att de bolag som väljer att kostnadsföra mer utgifter tenderar att ha en 

längre avskrivningsperiod gentemot de bolag som väljer att aktivera en 

utgift. 

 Verksamhetens syfte - Om syftet med verksamheten är vinst tenderar 

man att skriva av med en lägre takt gentemot de bolag som drivs av ett 

allmänintresse.  

 Långsiktighet - En långsiktig förvaltning kan leda till att man väljer att 

skriva av sina byggnader snabbare. 

 



 

 

 

54 

 

7. Slutdiskussion 

I detta avsnitt presenterar uppsatsgruppen sina diskussioner och tankar kring 

det valda området.  

 

Enligt ÅRL (SFS 1995:1554) 4 kap 4 § så ska en materiell anläggningstillgång 

skrivas av över dess nyttjandeperiod. De svenska normgivarna BFNAR 2001:3 

och RR 12 anger att vid avgörandet av nyttjandeperioden så spelar tidigare 

erfarenheter in. De två privata företagen har en vald nyttjandeperiod på 100 år. 

Företagen motiverar nyttjandeperioden med att de gör kontinuerliga underhåll. 

En definition av underhåll är att med olika åtgärder bibehålla fastighetens eller 

byggnadens ursprungliga värde (Bejrum, 1995). Med den senares resonemang 

skulle det innebära att fastigheten kommer att utmattas över tiden då 

underhållet inte kan motverka omodernitet. En livslängd om 100 år kan då bli 

svårt med detta resonemang då efterfrågan kan sjunka under tiden p.g.a. 

omordenitet. När efterfrågan sjunker så minskar hyresinbetalningar vilket 

påverkar driftnettot i negativ riktning. Detta resonemang torde leda till att 

nyttjandeperioden minskar i takt med att efterfrågan avtar. 

 Vi har även resonerat kring teknisk utveckling och hur den påverkar 

klassificering av en utgift. Resonemanget har lett in oss i tanken att den 

tekniska utvecklingen bör beaktas vid gränsdragningen; underhåll respektive 

investering. I vår föränderliga värld där utvecklingen ständigt går framåt så 

ändras förutsättningarna för utvecklingen av nya ”komponenter”. Vissa delar 

på en byggnad har förbättrats med tiden och är inte desamma som när 

byggnaden först anskaffades. Denna förbättring borde påverka bedömningen 

av vad som är en aktiverbar kostnad och inte. Enligt vårt resonemang skulle 

således en utgift som klassificeras som en kostnad egentligen vara en 

investering. Vi har i undersökningen noterat att vårt resonemang kring denna 

utveckling inte stämmer överens med respondenternas åsikter inom området. I 

undersökningen har vi vid flera tillfällen stött på byte av tak som exempel på 

vad som skrivs av direkt som en kostnad. Är det nya taket av samma material 
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som det ursprungliga taket sker en kostnadsföring. En investering sker först 

när taket är av ett bättre material. Vi anser dock att ett taks tekniska utveckling 

bör beaktas oavsett vilket material det nya taket består av. Byter man mellan 

likvärdiga material anser vi att utvecklingen har förbättrat materialet och dess 

egenskaper under den perioden som har passerat, vilket innebär att utgiften 

ska klassificeras som en investering. Vi tror att beaktandet av den tekniska 

utvecklingen skulle leda till en högre kvot av investering vilket i sin tur bör 

leda till en förkortad nyttjandeperiod. Det krävs att regelverket blir tydligare 

kring hur den tekniska utvecklingen ska beaktas. För när något är otydligt 

agerar människor ofta i enlighet med oskrivna regler och normer som finns i 

ett samhälle (Johansson 2006).  

Ett komponentsynsätt bejakar indirekt den tekniska utvecklingen. Synsättet 

delar in byggnaden i olika komponenter med olika nyttjandeperiod. När en 

komponent byts ut så utrangeras den föregående komponenten och den nya 

tas upp som investering. Rimligtvis skulle bolagen med detta synsätt redovisa 

mer investeringar vilket i sin tur skulle skapa en högre vägd 

avskrivningsprocent anser vi. Det blir samtidigt en jämnare kostnadsfördelning 

för företagen över tid då utgiften portioneras ut över dess förbrukning. Detta 

skulle även vara ett led i att främja matchningsprincipen. Kostnaden skulle då 

fördelas ut över den tid som den genererar en intäkt. 

 Ett nytt regelverk för K3-bolag är just nu ute på remiss ifrån 

bokföringsnämnden. Där ställer man krav på att de bolag som klassificeras 

som K3-bolag ska redovisa enligt ett komponentsynsätt (Bokföringsnämnden, 

2010). Om remissen skulle få genomslag tror vi att det skulle skapa en högre 

rättvisande bild av redovisningen samt att bolagen skulle få en högre 

avskrivningstakt.     
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7.1 Förslag till vidare forskning 

I vår uppsats har vi studerat företag som redovisar enligt de svenska 

redovisningsreglerna. Den remiss som just nu ligger ute ställer krav på att alla 

K3-bolag ska redovisa sina materiella tillgångar enligt ett komponentsynsätt. 

Om den remissen skulle få genomslag så anser vi det vara av intresse att 

undersöka vad en sådan regeländring leder till i praktiken. Skulle 

regeländringen leda till en mer jämförlig avskrivningstakt över sektorerna?  

7.2 Källkritik 

De svårigheter som vi har stött på vid datainsamlingen har varit en del 

respondenters bristande kunskaper inom området. Den bristande kunskapen 

hos respondenterna kan ha skapat en lägre extern validitet. Vidare har vi haft 

svårigheter med att hitta litteratur som belyser vårt område.  
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Bilaga 

Bilaga 1 

Intervjufrågor fastighetsföretag 

 Vad är syftet med er verksamhet? 

 Vad är din roll i verksamheten? 

 Var finns era fastigheter? Lokalisering? 

 När är era fastigheter byggda? 

 Hur stor del av era fastigheter är bostäder respektive kommersiella 
fastigheter? 

 Har ni en hög hyresgästanpassning? 

 Hur resonerar ni kring begreppen investering respektive 
underhållskostnad? 

 Hur stor del av era utgifter aktiveras respektive kostnadsförs? (teknisk 
livslängd) 

 Hur har ni kommit fram till storleken på vald avskrivningsprocent?  

 Hur resonerar ni kring begreppen nyttjandeperiod och ekonomisk 
livslängd? 

 Hur ofta gör ni nedskrivningar på fastigheter? 

 Hur resonerar ni kring livslängden på olika ”komponenter”? 

 Vad har ni för tankar kring den remiss som förespråkar krav på 
redovisning enligt ett komponentsynsätt för K3-bolag? 

 Vi har noterat att det skiljer sig i avskrivningsprocent mellan privata 
och kommunala fastighetsbolag. Varför tror du att en sådan skillnad 
finns? 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor revisionsbyrå  

 Vad för företag reviderar ni 

 Var finns de företag du reviderar? 

 Hur resonerar du kring begreppen; nyttjandeperiod, teknisk- 
ekonomisk livslängd? 

 Nyttjandeperiod och ekonomisk livslängd skillnader och likheter? 

 Vad anser du vara underhåll- respektive investering?  

 Vad har ni för tankar kring den remiss som förespråkar krav på 
redovisning enligt ett komponentsynsätt för K3-bolag? 

 Hur ser du på komponentsynsättet och dess betydelse för 
redovisningen?  

 Vad är god redovisningssed och rättvisande bild för dig? 

 Hur bör avskrivningen beräknas och vad bygger den på? 

 Vad är eran rekommendation till företag angående avskrivnings 
procenten och vad föranleder den? 

 Underliggande faktorer som kan inverka på vald avskrivningsprocent?  

 Påverkas avskrivningsprocenten av att man aktiverar mer kostnader? 

 Vad är största fördelen från företagets sida med att skriva av en 
kostnad såsom underhåll kontra att aktivera den såsom en investering? 

 Vilka är den största nackdelen från företagets sida med att skriva av en 
kostnad såsom underhåll kontra att aktivera den såsom en investering? 

 Hur skiljer sig privata och kommunala fastighetsföretag ifrån varandra?  

 Finns det någon skillnad mellan privata och kommunala 
fastighetsföretag när det gäller synen på underhåll och investering? 

 Driftnettot påverkas av underhållskostnader och investering, på vilket 
sätt skulle du säga att de påverkar driftnettot? 

 Vad anser du om livslängden på komponenter som praxis föreskriver 



 

 

 

 

 Sker omprövning av nyttjandeperioden löpande orsak till skillnad av 
avskrivningsprocent? 

  Bedömning av exempelvis ett tak prestanda höjande efter 35 år trots 
likvärdigt tak? 

 

 

 



 

 

 

 

 


