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Abstract 
Component depreciation was up to date in connection with the time when EU chose to follow 

the standards issued by the IASB. After the introduction of the K3 regulations for Swedish 

companies, it became even more topical with component depreciation in Sweden. 

 

Given that previous research has criticized component depreciation, the researchers found it 

interesting to examine the difficulties that may exist with component depreciation in a 

petrochemical company based on two different perspectives. On this basis, the researchers 

chose to examine the difficulties that were based on an accounting perspective and an 

operational perspective and to investigate how the interaction is between these two 

perspectives. 

 

The theoretical framework of the study involves the Swedish practice, IAS 16, K3 

regulations, component depreciation, criticism of component depreciation, accounting 

function and operational function. The empirical material consists of interviews in the 

petrochemical company Borealis, where the researchers have examined the inherent 

difficulties with component depreciation in the accounting function and the operational 

activities. The researches also examined how the interaction regarding component 

depreciation looks between accounting function and operational activities. To get valid facts, 

the researchers have chosen to perform multiple in-depth interviews that have laid the 

foundation for a reliable empirical data. 

 

In the analysis, the researchers process the empirical data and the theory that has been 

collected during the study to obtain a basis for conclusions based on the problem statement. In 

this part the empirical data is set in contrast to the theory that has been collected from 

previous research. 

 

The findings indicate that there are problems with component depreciation from both an 

accounting and operational perspective. From an accounting perspective, there are clear points 

that indicate on increased document management, difficulties in allocating costs for 

components and that motivation problems with employees exist. From an operational 

perspective, researchers have found difficulties in terms of the workload with the assets 

register, the staffs judgment, no homogeneous decisions about what is a component and the 

lack of knowledge in the operations department on component depreciation. Furthermore, the 

researchers believe that the interaction between the departments regarding component 

depreciation may burst, but that there is a need for a continued strong collaboration and good 

communication to achieve the goals of component depreciation. 

 

Keywords: Component Depreciation, Petrochemical Company, Accounting Department, 

Operations Function, Interaction, Difficulties  



IV 

Sammanfattning 
Komponentavskrivning blev aktuellt i samband med att EU valde att följa de standarder som 

IASB utfärdade. Efter införandet av K3-regelverk för svenska företag kom det att bli ännu 

mer aktuellt med komponentavskrivning i Sverige. 

 

Då tidigare forskning har riktat kritik mot komponentavskrivning, fann vi det intressant att 

undersöka vilka svårigheter som kan finnas med komponentavskrivning i ett petrokemiskt 

företag utifrån två olika perspektiv. Med detta som grund valde vi att undersöka vilka 

svårigheter som fanns utifrån ett redovisningsperspektiv och ett operativt perspektiv samt att 

undersöka hur interaktionen går till mellan dessa två perspektiv. 

 

Den teoretiska referensramen i arbetet innefattar svensk praxis, IAS 16, K3-regelverk, 

komponentavskrivning, kritik mot komponentavskrivning, redovisningsfunktionen och 

operativa verksamheten. Empirin utgörs av intervjuer som är utförda hos det petrokemiska 

företaget Borealis där vi har undersökt vilka svårigheter som finns med 

komponentavskrivning i redovisningsfunktionen samt den operativa verksamheten. Vi har 

även undersökt hur interaktionen gällande komponentavskrivning ser ut mellan 

redovisningsfunktionen och den operativa verksamheten. För att få bra fakta har vi valt att 

utföra flertalet djupintervjuer som har lagt grund till ett tillförlitligt empiriskt material.  

 

I analysen bearbetar vi den empiri och teori som har samlats in under studien för att få ett 

underlag för slutsatser baserat på problemformuleringen. Här sätts bland annat empirin i 

kontrast mot den teori som samlats in från tidigare forskning. 

 

Slutsatserna indikerar att det finns problem med komponentavskrivning ur både ett 

redovisningsmässigt och operativt perspektiv. Ur ett redovisningsmässigt perspektiv finns 

tydliga punkter som pekar på ökad dokumenthantering, svårigheter med att fördela kostnader 

till komponenter och att motivationsproblem hos anställda existerar. Ur ett operativt 

perspektiv har vi funnit svårigheter i form av arbetsbördan med anläggningsregistret, 

omdömet hos personal, ej homogena beslut kring vad som är en komponent och att det saknas 

kunskap hos den operativa avdelningen kring komponentavskrivning. Vidare menar vi att 

interaktionen mellan avdelningarna gällande komponentavskrivning kan brista men att det 

behövs ett fortsatt starkt samarbete samt en god kommunikation för att uppnå målen med 

komponentavskrivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Komponentavskrivning, Petrokemiskt företag, Redovisningsfunktion, Operativ 

verksamhet, Interaktion, Svårigheter. 
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1 Inledning 
 

I den inledande delen presenteras en bakgrundsbeskrivning om temat. Därefter har en 

problemdiskussion formats som har lagt grunden för våra forskningsfrågor och slutligen 

beskrivs syftet samt avgränsningarna i vår studie. 

1.1 Bakgrund 

Författaren Zeff (2012) förklarar att efter andra världskriget hade varje land sina egna 

redovisningsseder och redovisningsregler. Under 1950-talet började en ny period med 

växande handel, utländska investeringar och företag började expandera utanför sina 

ursprungliga områden. Författaren menar att världen började se internationaliseringen som 

den nya utmaningen. Under 1960-talet skedde många internationella fusioner och förvärv 

mellan företag, speciellt av att amerikanska företag köpte upp europeiska företag. Det var 

också här begreppet multinationella företag började myntas. Zeff (2012) skriver att under den 

här tiden bildades en organisation vid namn Accounting International Study Group (AISG). 

AISG släppte flera rapporter där redovisnings- och revisionsmetoder jämfördes i USA, 

Kanada och Storbritannien och under 10 års tid släppte AISG rapporter där man jämförde 

redovisnings- och revisionsmetoder i olika länder (Zeff, 2012). Författaren beskriver även en 

organisation vid namn, International Accounting Standards Committee (IASC) som har 

arbetat med att minska världens gränsöverskridande skillnader i finansiell rapportering genom 

att införa flertalet internationella standarder sedan dess start år 1973. De standarder som 

organisationen IASC utfärdade benämndes för International Accounting Standards (IAS). 

Vissa av dessa standarder har enligt Zeff (2012) kritiserats för att vara ineffektiva. I början av 

2000-talet bytte organisationen IASC namn till International Accounting Standards Board 

(IASB) och organisationens standarder gick nu istället under benämningen International 

Financial Reporting Standards (IFRS). Sedan år 2001 har IASB snabbt omformat världskartan 

av den finansiella rapporteringen, organisationen har enligt Zeff (2012) lyckats med att fånga 

privata och offentliga sektorns uppmärksamhet samt att bli erkänd som en legitim 

organisation. Den europeiska kommissionen överraskade med ett förslag år 2000 på att 

anförtro EU-listade företag att implementera IASBs standarder från och med år 2005 (Barth et 

al., 2005). En av dessa standarder som organisationen utfärdat benämns IAS 16. Denna 

standard ger vägledning för redovisningen av materiella anläggningstillgångar och utfärdades 

ursprungligen 1982. Målet med IAS 16 är att bearbeta redovisningen av materiella 

anläggningstillgångar (Monday, 2009). 

 

Ur ett nationellt perspektiv är det myndigheten Bokföringsnämnden (BFN), ett statligt 

expertorgan inom redovisningsområdet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed 

i företagens redovisning (Bokföringsnämnden, 2012). Detta görs genom att nämnden ger ut 

råd och rekommendationer. BFNs största uppgift är att skriva samlade regelverk för 

upprättandet av årsbokslut och årsredovisningar. Vilket regelverk som skall följas beror på 

omsättning och företagsform. Ett av dessa regelverk kallas för K3-regelverk, vilket är 

huvudalternativet när en årsredovisning eller ett årsbokslut upprättas. Regelverket är baserat 

på en del av IFRS/IAS-standarder och kan ses som en svensk motsvarighet till den 

internationella organisationen IASBs standarder (Bokföringsnämnden, 2012). 

 

Komponentavskrivning är en nyhet i regelverket K3 men har sedan tidigare varit en befintlig 

del i IAS 16. Därmed kommer både det svenska regelverket K3 och den internationella 

standarden IAS 16 att ha komponentavskrivning gemensamt i sina rekommendationer (IAS 

16, Bokföringsnämnden, 2012). 



- 2 - 

 

 

Ett exempel på komponentavskrivning som Davis & Wyndelts (1979) beskriver är en 

byggnad som består utav flera olika delar, d.v.s. komponenter. Dessa komponenter slits olika 

och har därmed olika livslängd beroende på användning och kvalitet på material, samt 

utförande. Davis & Wyndelts (1979) menar att dessa komponenter kan skrivas av olika och 

därmed uppstår en så kallad komponentavskrivning. För att en tillgång ska kunna delas upp i 

olika delar måste komponenten vara en betydande del av den materiella anläggningstillgången 

(IAS 16 p. 43). 

 

Gröjer (2002) menar att fastställandet av kostnader för intäkters erhållande står i centrum för 

en redovisningsfunktion på ett företag. Gröjer (2002) beskriver även att en av dessa kostnader 

är förbrukningen av materiella anläggningstillgångar som i många fall kan utgöra en stor del 

av företags kostnadsredovisning och därmed är det en viktig påverkande faktor i 

redovisningsfunktionen för ett företag. 

 

Bergström & Lumsden (1993) säger att det är redovisningsfunktionen som tar fram underlag 

för planer och budgetar samtidigt som den ansvarar för uppföljning av detta, system som 

avskrivningar tillhör denna kategori. Flera företag väljer att utforma redovisningen som ett 

hjälpmedel för intern styrning. Redovisningsfunktionen kan organiseras enligt två olika sätt, 

antingen att företaget själva tar hand om den löpande redovisningen eller att ansvaret blir 

överlåtet till ett utomstående företag (Bergström & Lumsden, 1993). Lantz (2003) beskriver 

att den delen av företaget där insatser görs om till resultat kallas för den operativa 

verksamheten. Författaren skriver att det är önskvärt att den här delen av verksamheten 

fungerar så bra som möjligt då det är här som förädlingsvärdet skapas. I den operativa 

verksamheten kan det tillämpas olika modeller för att styra verksamheten till att bli så effektiv 

som möjligt, detta kallas för operativ styrning (Lantz, 2003). 

1.2 Problemdiskussion 

En faktor som behandlas omfattande i både den svenska redovisningen samt i den 

internationella redovisningen är avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (IAS 16). 

Valet av avskrivningsmetod kan påverka investeringsviljan hos företag, det menar Jackson 

(2008) som skriver att det varje år görs stora investeringar i den amerikanska ekonomin och 

att valet av avskrivningsmetod är av stor betydelse. Vidare menar Jackson et al. (2008) att 

valet av avskrivningsmetod kan påverka chefers investeringsvilja och att valet av 

avskrivningsmetod påverkar försäljningspriset. Jackson et al. (2010) undersökning indikerar 

på ett varierande försäljningspris beroende på vilken avskrivningsmetod som används. Peles 

(1990) syftar på liknande påstående och skriver att avskrivningsmetoden är en grundläggande 

faktor för att bestämma ett företags nettoresultat, nettovärde på tillgångar och där det vägs in 

hur snabbt investeringar blir lönsamma. Samtliga forskare som nämnts ovanför pekar på att 

valet av avskrivningsmetod är av betydande karaktär. 

 

En synpunkt som Vascu (2012) har gällande komponentavskrivning är allokeringen av 

kostnader till komponenter. Här menar Vascu (2012) att det finns en bred tro att det är en 

datoriserad uträkning som hänför kostnaderna till rätt komponent. Dock är inte så fallet menar 

Vascu (2012) som säger att det sker genom en professionell bedömning, om det bara skulle 

vara en matematisk övning skulle resultatet av värderarens arbete inte bli kallat för 

värderingsrapport utan snarare värderingsövning (Vascu, 2012). Vidare skriver Stárová & 

Cermáková (2010) att en viss osäkerhet kan ifrågasättas då det måste göras en uppskattning 

av livslängden på varje komponent. Valet av avskrivningsmetod påverkar 

avskrivningsbeloppet för varje år och därefter även värdet på vinst/förlust. 
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Komponentavskrivningsmetoden är en lämplig metod i fall där det finns en signifikant 

skillnad i livslängden för reservdelar och hela tillgången. Det speglar bättre det faktiska 

slitaget av en materiell anläggningstillgång (Stárová & Cermáková, 2010). Vidare menar 

Mikael (2013) att komponentavskrivning har andra positiva aspekter i form av att 

komponentavskrivning ger mer rättvisande avskrivningar. Detta bekräftas av Davis & 

Wyndelts (1979) som menar att komponentavskrivning är ekonomiskt motiverat ur en 

investerares synvinkel. Författarna har undersökt hur komponentavskrivning fungerar i 

fastighetsbranschen och menar att där komponentavskrivning har testats har det bevisats 

fördelaktigt då avskrivningstiden blir mer rättvisande (Davis & Wyndelts, 1979). 

 

Flera forskare pekar på att det finns stora problem med komponentavskrivning bland annat 

menar Scheepers (2003) att det kan finnas stora problem med att implementera 

komponentavskrivning i företag. Författaren tar bland annat upp problematiken med att 

tillgångsregistret måste uppdateras och utökas i detalj för att redogöra för varje komponent. 

Vidare skriver Scheepers (2003) att en annan viktig del som företag måste ta i beaktning är att 

dokumenthanteringen kan bli omfattande och kan överstiga nyttan av en mer detaljerad 

komponentavskrivning. Nordlund (2003) skriver att ett problem som uppstår med 

komponentavskrivning är kravet på att företag löpande ska ombedömma restvärdet på 

tillgången. Här kan det uppstå två problem, dels med tillgångar som ökar i värde över tid och 

att restvärdet måste bestämmas för varje enskild komponent (Nordlund, 2003). 

 

Gällande avskrivningar och uppdelning i komponenter står det i IAS 16 att varje del av en 

materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde som är betydande i förhållande till 

tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde ska delas upp i komponenter och skrivas av 

separat (IAS 16 p. 43).  Carthy (2008) beskriver att det finns stora problem med IAS 16 och 

att ett bekymmer finns gällande kapitalisering av en tillgång som benämns i IAS 16, med det 

syftar hon på hur en utbytt del behandlas och hur en tillgång delas upp i olika komponenter. 

Laux (2007) bekräftar detta och menar att efter ett företag har förvärvat en tillgång kommer 

stora redovisningsmässiga utmaningar, detta i form av att det måste avgöras om tillgången ska 

klassificeras som en tillgång eller om utgiftskontot ska belastas. 

 

Den petrokemiska industrin är kapitalintensiv och det görs stora investeringar på olika projekt 

inom branschen (Borealis-L, 2013). När stora investeringar görs öppnas möjligheten för 

avskrivningar i större mängder och det kan vara av en mer relevant karaktär att använda 

komponentavskrivning. Enligt de finansiella rapporterna från tre stora petrokemiska företag 

kan vi se att branschen har stora anläggningar samt stora avskrivningar (ExxonMobile, 2012, 

Shell, 2013, Borealis-L, 2013). 

 

Ovanstående problemdiskussion tar upp de problem som tidigare forskats fram och det tyder 

på att det finns problem med komponentavskrivning. Det vore därför intressant att studera 

vidare på vilka svårigheter som kan finnas gällande komponentavskrivning, detta i ett fall där 

vi fokuserar oss på ett petrokemiskt företag just på grund av att det sker många stora 

avskrivningar i denna bransch. Svårigheterna skall studeras ur två perspektiv från ett 

petrokemiskt företag; ur ett redovisningsperspektiv där vi fokuserar på 

redovisningsfunktionen samt ur ett operativt verksamhetsperspektiv. Vi menar att det blir 

intressant att studera hur respektive enhet på företaget förhåller sig till problematiken som kan 

finnas med komponentavskrivning samt att studera hur dessa två enheter interagerar med 

varandra gällande komponentavskrivning. 
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1.3 Problemformulering 

Med ovanstående problemdiskussion har vi formulerat två huvudfrågor och en följdfråga som 

lyder: 

 

Huvudfrågor: 

 

 Vilka svårigheter finns gällande komponentavskrivning i ett petrokemiskt företag ur 

ett redovisningsperspektiv? 

 

 Vilka svårigheter finns gällande komponentavskrivning i ett petrokemiskt företag ur 

den operativa verksamhetens perspektiv? 

Följdfråga: 

 

 Hur interagerar dessa två perspektiv med varandra gällande komponentavskrivning? 

1.4 Syfte 

Syftet är att studera om det finns olika uppfattningar av komponentavskrivningens problem 

och svårigheter mellan den operativa verksamheten och redovisningsfunktionen i ett 

petrokemiskt företag och för att se hur dessa interagerar med varandra. 

 

Vi har gjort stora genomsökningar på detta område och funnit en teoretisk lucka då vi inte har 

hittat några konkreta studier som behandlar dessa frågor och denna inriktning, därför finner vi 

det intressant att studera det valda ämnet. Med resultatet av vår studie hoppas vi kunna bidra 

till att ge en större insikt i hur svårigheter gällande komponentavskrivning kan uppfattas i 

redovisningsfunktionen kontra den operativa verksamheten och hur dessa olika uppfattningar 

interagerar med varandra. 

1.5 Avgränsning 

Vår studie kommer att utföras på ett petrokemiskt företag. Vi har valt att avgränsa oss till ett 

petrokemiskt företag på grund av tidsbrist för att få så bra kvalitet på studien som möjligt. 

Vidare avgränsar vi oss till endast två enheter i företaget, dessa två är 

redovisningsavdelningen som innehåller redovisningsfunktionen på företaget och stora delar 

av den operativa verksamheten. Dessa två avdelningar på företaget kan ha hand om många 

olika ekonomirelaterade områden men vi väljer att avgränsa oss till komponentavskrivning. 
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1.6 Kapitelindelning 

Vi har gjort en kapitelindelning på fem stycken huvudkapitel där det ingår relevanta 

avdelningskapitel för respektive huvudkapitel. Följande huvudkapitel används fortsättningsvis 

enligt kronologisk ordning:  

 

2. Metod: Här behandlas tillvägagångssättet för studien där vi beskriver vilken metod som har 

använts vid utförandet. Vi utför även en teoretiskt vetenskaplig analys av vår metod. 

 

3. Teoretisk referensram: Vi har med hjälp av den information och de vetenskapliga artiklar 

som vi använt bildat en teoretisk referensram. Vårt fokus ligger på komponentavskrivning, 

operativ ekonomisk styrning och redovisningsfunktionen.  

 

4. Empiri: Detta kapitel utgörs av studiens empiri där vi presenterar informationen vi erhållit 

från intervjuer. 

 

5. Analys: Efter att ha utformat den teoretiska referensramen och samlat in empirin kopplas 

materialet samman och analyseras med hjälp av vår analysmodell. 

 

6. Slutsatser och avslutande diskussion: Här har vi med hjälp av analysen dragit slutsatser av 

arbetet samt besvarat vår inledande problemformulering. En avslutande diskussion ingår i 

arbetet där vi tillåts diskutera våra slutsatser och ge förslag på vidare forskning. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel har genomförandeprocessen för studien beskrivits i detalj där vi har tydliggjort 

metoder och dess tillämpning i vår studie. En viktig aspekt som behandlas i metoden är vårt 

etiska förhållningssätt där vi redogör för hur vi har gått tillväga för att vara så etiskt korrekta 

som möjligt. Avslutningsvis har vi analyserat vår valda metod, för att visa i vilken grad den är 

tillförlitlig.  

2.1 Genomförande av studie 

2.1.1 Processen till rätt problemformulering 

Vi menar att en studie är en process där förändring och nytänkande sker regelbundet. Därför 

har vägen till att formulera en bra och djup problemformulering varit en lång resa. Ämnet och 

idén om vad vi ville fördjupa oss inom var bestämd från kursens start. Tanken var till en 

början att studera internationella standarder i jämförelse med svensk praxis på ett företag, 

denna idé förändrades med tiden och vår innersta strävan efter den verkliga idén, som 

antagligen hade satt sin grund i våra huvuden från start, började uttrycka sig på papper. 

Problemformuleringen tog sin form och fokus sattes på en speciell metod inom avskrivningar 

som behandlades i den internationella standarden IAS 16, samt inom svensk praxis K3-

regelverk. Den avskrivningsmetod som intresserade oss är komponentavskrivning och vi blev 

främst intresserade av att studera de svårigheter som kan uppstå vid tillämpningen av 

komponentavskrivning i ett företag. Anledningen till detta var att tidigare studier pekat på att 

det finns vissa problem kring detta. För att studera något som tidigare inte utforskats ville vi 

ställa denna problematik i förhållande till två perspektiv i ett företag; redovisningsfunktionen 

och den operativa verksamheten. Tanken var att dessa två perspektiv skulle relateras till 

varandra i frågan för att göra problematiseringen mer intressant och djup. Valet av perspektiv 

baserades på fakta kring dess relevans till komponentavskrivning. Efter att ha funnit att 

redovisningsfunktionen på ett företag och den operativa verksamheten på ett företag påverkas 

av komponentavskrivningsmetoden valde vi att fokusera problemformuleringen utifrån dessa 

två perspektiv. Därmed formulerades en problemformulering baserat på, de svårigheter som 

kan finnas gällande komponentavskrivning utifrån respektive perspektiv. Även en 

efterföljande följdfråga formulerades baserat på, interaktionen mellan perspektiven gällande 

komponentavskrivning. 

2.1.2 Fallstudie 

Bryman & Bell (2011) menar att när en fallstudie utformas görs ett detaljerat och ingående 

arbete om ett enda fall. Det kan röra sig om att studien görs hos en organisation, på en 

specifik plats, med en enda person eller att en specifik händelse undersöks. Enligt Bryman & 

Bell (2011) är det som utmärker en fallstudie från andra metoder att forskaren ofta är 

intresserad av unika saker inom forskningsområdet. 

 

Vi har i vår studie använt oss av en fallstudiedesign. För att vår studie skulle få ett så stort 

djup som möjligt ansåg vi att valet av ett företag var viktigt och då var fallstudiedesign det 

som passade vår problemformulering bäst. För att kunna gå på djupet och inte bara få ytlig 

information såg vi det mest lämpligt i att befinna oss ute på ett företag under större delen av 

studien. Vi fann det också mest lämpligt att välja ut några nyckelpersoner på företaget och 

intervjua dem flera gånger. Hade vi exempelvis valt att ha med fler företag med fler 

nyckelpersoner hade det varit svårt tidsmässigt och kvalitetsmässigt. 
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2.1.3 Val av företag 

Med tanke på att vi valde att skriva om komponentavskrivning utifrån två perspektiv behövde 

vi ha access till ett företag som använder sig av komponentavskrivning och som var 

någorlunda stort. Detta för att säkerställa att det fanns flera personer som kunde bidra med 

relevant information till just vår forskning. Vi önskade ett stort företag just för att vi ville 

säkerställa att perspektiven vi valt i problemformuleringen fanns på företaget, speciellt med 

kompetenta personer som kunde besvara våra frågor och representera perspektiven på 

företaget. Det petrokemiska företaget Borealis är ett stort företag med stora anläggningar som 

bidrar till stora avskrivningsbelopp samtidigt som det sker löpande investeringar på 

anläggningarna (Borealis-M, 2012). Med detta i tanke ansåg vi att Borealis var ett lämpligt 

företag att studera i komponentavskrivningssammanhang. 

 

Vi har även tidigare varit bekanta med Borealis då vi hade gjort en mindre omfattande variant 

av fallstudie hos företaget, detta gjorde att accessen till företaget underlättades. Som vi 

nämnde tidigare valde vi att formulera vår problemformulering utifrån IAS/IFRS och även här 

passade Borealis in då vi fick information om att de använder sig av IAS/IFRS men även av 

K3-regelverk. Företaget upprättar två årsredovisningar; en enligt IAS/IFRS som konsolideras 

in i moderbolagets koncernredovisning och en som baseras på K3-regelverk för den svenska 

redovisningen. 

 

Företaget Borealis hade år 2012 värderade totala tillgångar på 9 337 415 000 kr och ett 

årsresultat på 341 026 000 kr. De totala tillgångarna består bland annat av anläggningarna 

som producerar varor, dessa anläggningar är som summan pekar på väldigt stora. Därmed har 

företaget stora avskrivningar som år 2012 uppgick till 642 640 000 (Borealis-M, 2012). Med 

alla dessa förutsättningar uppfyllda ansåg vi att Borealis var ett lämpligt företag att utföra vår 

studie hos. 

 

Vi anser även att det är viktigt med goda accessmöjligheter i en studie som vår. Främst med 

tanke på att vi behövde flertalet resurser från företaget vi gjorde fallstudien hos, i form av 

intervjuer, frågestunder och andra smådetaljer som underlättade vår förståelse av fallet. 

Accessmöjligheterna på företaget Borealis anses enligt oss ha varit goda, i form av att 

relevanta och önskade intervjupersoner fanns tillgängliga. Även faktum att vi under 

utförandet av studien fick tillgång till ett kontor med nödvändiga verktyg som underlättade 

kommunikationen med berörda parter i företaget var en stor fördel. Utöver detta fanns det en 

positiv vilja hos företaget att tillgodose våra behov för studien. 

 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) bekräftar accessmöjligheternas essentiella betydelse 

och speciellt i en fallstudie då det är viktigt med resurser och access för att kunna utföra en 

sådan studie. Ett krav från företagets sida för denna access har varit att en sekretessförbindelse 

skulle upprättas. Detta för att ha en formell upprättelse om att inga fakta som anses skada 

företaget får spridning. För att minimera denna risk valde vi att presentera empirin som 

insamlats från företaget för vår ansvarige kontaktperson på företaget, när materialet godkänts 

visste vi därmed att sekretessförbindelsen inte motstridits. Nedan beskrivs varje 

intervjuobjekts bakgrund och roll i företaget: 

 

Facility Management Manager 

Gustav Scott är utbildad Civilekonom på Internationella Handelshögskolan i 

Jönköping/Wichita State University, USA och har arbetat på Borealis AB i ca 5 år. Scott 

arbetade med Business Controlling och projektkoordinering i ca ett år innan han anställdes av 

Borealis AB. Hos Borealis AB har han tjänstgjort som Controller för en av företagets 
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verksamhetsdivisioner i fyra år. Scott arbetade med både operationell ekonomistyrning, 

investeringsprojekt och projektstyrning samt satt med i ledningsgruppen för Kracker-

anläggningen. Scott har även arbetat med flera utvecklingsprojekt för koncernens 

huvudkontor i Wien, Österrike. Sedan ca ett år tillbaka har Scott tjänstgjort som 

avdelningschef för Facility Management. Scott är idag ansvarig för att bygga upp en ny 

organisation runt en outsourcing-affär. Scott arbetar med ekonomisk/strategisk styrning och 

kontrakts-management avseende Facility Management, Civil/bygg-entreprenörer och sitter 

med i ledningsgruppen. Gustav Scott arbetar inom den operativa verksamheten. 

 

Country Finance Manager Sweden Group Controlling 

Lars-Gunnar Algestrand är utbildad Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har 

studerat småföretagsekonomi, studierna avslutades 1984. I samband med utbildningen 

praktiserade Algestrand på ett mindre elektronikföretag. Han började arbeta på Borealis 1988 

men innan dess arbetade han under tre år inom banksektorn. Algestrand har även tre års 

arbetslivserfarenhet från företaget Internationell Färg Göteborg. Algestrand påbörjade sin 

karriär 1988 hos Borealis där han jobbade som Ekonomichef för Polyetenverksamheten för att 

sedan flytta till koncernens huvudkontor och arbeta som Finance Analyst i Köpenhamn. 

Därefter arbetade han som Business Unit Controller för affärsområdena Kabel och Rör vilka 

är två separata enheter, fram till 2004. Algestrand har även tjänstgjort i två år som Site 

Controller i Italien. År 2006 blev han ansvarig för ekonomisystemutvecklingen i Borealis 

globalt, med säte i Belgien. Efter detta arbetade Algestrand år 2008 som Senior Business 

Analyst för verksamheten Polyoelfiner i Wien. Nuvarande befattning som Country Finance 

Manager har han haft sedan 2009 i Stenungssund. Lars-Gunnar Algestrand arbetar inom 

redovisningsfunktionen på företaget. 

 

Senior General Accountant 

Agneta Karlsson är utbildad ekonom sedan 1987 och har arbetat på Borealis sedan dess. 

Karlsson inledde arbetet på Borealis med kostnadsredovisning samt materialhantering för att 

därefter övergå till internredovisning, lönsamhetsuppföljning, budgetering, analyser, 

rapportering och övriga controlleruppgifter. Hon har även arbetat med Internbanken på 

Borealis där några av de arbetsuppgifter som ingått var valutor, lån, likviditet och betalningar. 

Karlsson fick rollen som Controller på Krackeranläggningen 1997 och tjänstgjorde som detta 

fram till 2000. Efter rollen som Controller fick Karlsson återigen arbeta med 

internredovisning, rapportering och analyser. Sedan 2010 har Karlsson arbetat huvudsakligen 

med internredovisning 20 % och externredovisning 80 % där dessa uppgifter inkluderas: 

projekt anläggningsregister, moms, bolagsbeskattning, fastighetsbeskattning, månadsbokslut 

och årsredovisning. Senior General Accountant arbetar inom redovisningsfunktionen på 

företaget. 

2.1.4 Kvalitativ strategi 

Kvalitativ forskning lägger vikten på ord vid insamling och analys av data, detta kan göras via 

olika former av intervjuer. Enligt den kvalitativa forskningen läggs det stor vikt på hur 

individer uppfattar och tolkar sin verklighet (Bryman & Bell, 2011). Vi anser att denna 

egenskap passar bra ihop med våra krav, vi har fokuserat på djupa beskrivningar av komplexa 

frågor och för att kunna åstadkomma detta blev intervjuer viktigt för oss. Det gäller enligt vår 

mening att de intervjuade personerna rikligt kan beskriva sina tolkningar av verkligheten och 

situationen. I bilden nedan beskrivs de stegen som vi har följt för att kunna utforma en 

kvalitativ undersökning. Vi kommer nu att beskriva de huvudsakliga stegen samt hur de har 

applicerats i vår studie. 
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När valet av område är bestämt är det av vikt att komma på några generella frågeställningar. 

När detta har gjorts bör man hitta en relevant plats och relevanta personer att intervjua 

(Bryman & Bell, 2011). I vårt fall har vi valt att kolla närmare på komponentavskrivning med 

inriktning på dess svårigheter ur två perspektiv, därefter har vi formulerat två huvudfrågor och 

en följdfråga. Vi har valt att utföra studien på ett petrokemiskt företag vid namn Borealis och 

har intervjuat nyckelpersoner från två avdelningar på företaget, redovisningsfunktionen samt 

den operativa verksamheten. 

 

De två efterföljande stegen går ut på att data samlas in och tolkas. När olika mönster i data har 

identifierats, påbörjas arbetet med att placera in dem i en kontext beståendes av relevant 

litteratur som berör ämnesområdet (Bryman & Bell, 2011). Intervjuerna har varit ett viktigt 

moment där vi samlat in information som lagt grunden för resultat och slutsats. Relevant 

information har prioriteras och icke relevant information bortgallrats. 

 

Det femte steget heter begreppsligt och teoretiskt arbete och består av flera olika moment, 

bland annat består det av specificering av frågeställningarna och insamling av ytterligare data. 

Om författarna märker att det saknas fakta på ett visst område är det här ett viktigt steg för att 

kunna lägga till ytterligare fakta och redigera frågeställningarna (Bryman & Bell, 2011). Efter 

att ha samlat in och sammanställt vår empiri har vi behövt korrigera och precisera vår 

problemformulering. Vi har också märkt att de intervjuerna som vi utfört inte har varit 

tillräckliga vilket har lett till att vi har behövt utföra flera intervjuer för att kunna få svar på 

vår problemformulering. Vi har även behövt utveckla vår teoretiska referensram med fler 

vetenskapliga publikationer och annat material för att den ska passa det empiriska materialet. 

 

Modell 1: Kvalitativ Strategi (Bryman & Bell, 2011) 



- 10 - 

 

I det sjätte steget ska den som läser rapporten tro på de tolkningar som beskrivs (Bryman & 

Bell, 2011). Vi beskriver slutligen det resultat som studien har genererat, besvarar våra 

frågeställningar och även disskuterar resultatets innebörd. 

2.1.5 Teoretiskt tillvägagångssätt 

Sekundärdata är data som är insamlad av någon annan, fördelen med sekundärdata är att 

studenter som har begränsat med tid och ekonomiska resurser kan använda sig av data som 

andra har samlat in (Bryman & Bell, 2011). I vår teoretiska referensram har vi använt oss 

uteslutande av sekundärdata, dessa sekundärdata består utav vetenskapliga publikationer och 

information från böcker samt artiklar. 

 

Backman (2008) menar att en strategi i materialsökning bör finnas. Med detta menar han att 

forskarna bör tänka på söktermer, referensdatabas, sökverktyg och söksyntax. Med söktermer 

syftas på att de termer som är relevanta ska väljas ut i det område som avses att få information 

från. Syftet är att få så många träffar som möjligt men också att kunna utesluta litteratur som 

inte är relevant. Backman (2008) skriver också att det finns många olika vetenskapliga 

referensdatabaser, här är det av vikt att välja rätt databas då de innehåller olika information 

och uppgifter. Backman (2008) menar att sökmotorerna har olika sökverktyg där syftet är att 

maximera antalet träffar och minimera antalet missar så att rätt referenser upptäcks. I ett 

sådant skede menar han att söksyntax är viktigt då det definierar hur sökordet ska skrivas in så 

databasen vet vad som efterfrågas (Backman, 2008). 

 

En av de viktigaste källorna där vi har hittat sekundärdata har varit via referensdatabaser som 

har olika typer av sekundärdata. Detta har vi kunnat utnyttja via Högskolan i Borås. Vid 

sökning i dessa referensdatabaser har utvalda nyckelord använts baserat på efterfrågat 

material. Detta för att precisera sökningarna och hitta relevant information som kan vara 

betydelsefullt för vår studie. En annan viktig databas har varit databaser för avhandlingar som 

exempelvis Borås Akademiska Digitala Arkiv m.fl. Detta var viktigt då vi har använt oss av 

avhandlingar som stöd för studien. Detta stöd har bland annat bestått utav att vi hittar 

relevanta källor i avhandlingar som vi senare har haft som hjälp i vår teoretiska referensram. I 

tabellen nedan finns en lista på de databaser vi har använt oss utav samt en kort beskrivning 

av innehållet i respektive databas. 

 

Databaser 
Databasens namn Databasens innehåll 

Borås Akademiska Digitala Arkiv Avhandlingar, uppsatser och fulltextdatabas 

ABI/INFORM Complete Databas med fulltext inom ekonomi 

Digitala Vetenskapliga Arkivet Avhandlingar från företrädesvis de svenska 

universiteten 

FAR Online Handelsrätt, skatter, redovisning och revision 

Göteborgs universitets publikationer – 

elektroniskt arkiv 

Avhandlingar och uppsatser vid Göteborgs 

universitet 

Mediearkivet (med bolagsinfo) Artiklar ur svenska tidningar och tidskrifter samt 

årsredovisningar 

ProQuest Asian Business & Reference Ekonomi och handel i Asien 

ProQuest Central Ämnesövergripande fulltextdatabas 

Business Source Premier E-tidskrifter inom ekonomi, finans, redovisning 

Tabell 1: Databaser 
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De sökord och fraser som har använts vid sökning i dessa databaser visas i tabellen nedan. 

Dessa sökord och fraser är av betydande karaktär då ämnet som studeras berörs av dessa 

centralt. 

 

Component 

depreciation 

Depreciation Property, plant 

and equipment 

IAS 16 Problems with 

component 

depreciation 

Harmonization Stakeholder 

theory 

Petrochemical 

industry 

Petrochemical 

market 

Functions of 

accounting 

Accounting 

function 

Management 

accounting 

Accounting Levers of 

Control 

Accounting 

judgment 

 

 

En uppskattad källa för oss har varit ämnesrelaterade böcker, i dessa har vi funnit intressanta 

teoretiska modeller, förklaringar till teorier och intressanta diskussioner. Bortsett från detta 

har böckerna hjälpt oss med att hitta ytterligare vetenskapliga källor. 

 

Kärnan i hela studien som också har varit ett krav från Högskolan i Borås är att studien ska 

vara vetenskapligt baserad. Detta betyder i praktiken för oss att vi ska basera vår studie på en 

majoritet av vetenskapliga publikationer i förhållande till andra källor. Vi har därmed 

spenderat mycket tid åt att hitta relevanta vetenskapliga publikationer som tillför vår studie 

med användbar information samtidigt som dessa vetenskapliga publikationer ökar 

legitimiteten i vår studie. 

 

Avslutningsvis har vi även valt att använda oss av artiklar som har publicerats av intressenter 

inom ämnet så som exempelvis PWC. Dessa artiklar anses inte vara vetenskapligt granskade 

men anses enligt oss vara relevanta då betydelsefull information kan finnas.   

2.1.6 Empiriskt tillvägagångssätt 

Primärdata är data som forskaren själv samlar in. Primärdata kan samlas in på olika sätt, det 

kan vara i form av enkäter, olika typer av intervjuer och strukturerade observationer (Bryman 

& Bell, 2011). Våra primärdata har i första hand bestått utav intervjuer med utvalda och 

relevanta personer hos det petrokemiska företaget Borealis. För att det ska finnas relevans i 

detta är det viktigt att vi får ut den informationen som vi är i behov av och intervjuar rätt 

personer. Vi har också samlat in sekundärdata från årsredovisningar hos Borealis, vilket har 

gett oss en god uppfattning om vad Borealis gör. I detta inkluderas viktig finansiell data om 

Borealis, det underlättar att samla in informationen om finansiell data genom årsredovisningar 

och andra publikationer från företaget Borealis själva istället för att spendera intervjutid på 

detta. Kort sagt blir det mycket effektivare och det är anledningen till varför vi har valt att 

använda oss av sekundärdata i empirin. 

 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) skriver att besöksintervjuer kan användas för 

komplicerade frågor och att möjligheten för intervjuaren att kunna följa upp frågor finns. 

Författarna menar även att intervjusituationen i sin helhet är kontrollerad och att det skapar 

förtroende mellan intervjuare och den intervjuade personen. Vidare menar de att ja/nej frågor 

bör undvikas och att överlastade frågor som skapar förvirring leder till sämre svarskvalité. 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) menar att fokus bör ligga på att vara väl förbered och 

planera intervjun samt att den som intervjuar bör förse sig med följdfrågor. Dessa punkter har 

vi valt att ta i beaktning för att få ut så mycket relevant information som möjligt från 

intervjuerna. Vi har noggrant förberett oss inför intervjuerna genom att sätta oss in i ämnet 

Tabell 2: Sökord 
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som frågorna berör kort innan intervjun och även testat intervjuerna på varandra samt 

utomstående personer, detta för att se om våra intervjufrågor är bra. Vi har även haft 

framförhållning med bokningen av intervjuerna, detta för att underlätta för oss själva men 

också för att kunna anpassa till de som valde att ställa upp på en intervju. I förväg har vi valt 

vem som ska ställa huvudfrågorna och vem som ska ställa följdfrågor. Samtidigt har vi varit 

väldigt noga med att inte avbryta den intervjuade. Om intervjuobjektet inte har uppfattat våra 

frågor har vi valt att tydliggöra frågan för att underlätta intervjun. Vid intervjutillfällena har vi 

använt oss av ljudinspelningsenheter för att fånga varje ord och begrepp under hela intervjun, 

detta för att säkerställa att ingen information förloras. Vi frågade intervjupersonerna strax 

innan intervjun om det var acceptabelt att spela in intervjun, vilket vi i samtliga fall fick 

positiv respons. Kontaktuppgifter för varje intervjuperson samlades in kort efter att varje 

intervju avslutades för att kunna ställa frågor vid ett senare tillfälle. Kort efter att intervjuerna 

var avklarade transkriberade vi det som hade sagts, detta för att ha en tidsnära koppling 

mellan dokumenterad empiri och intervju. 

 

En annan del som har underlättat för oss är att vi har haft tillgång till ett kontor hos Borealis. 

Detta har varit av viktig karaktär då vi har haft en stadig plats att vara på samt att vi har 

kunnat prata med personerna vid lättsammare tillställningar så som under fikapauser och 

liknande. Det har också varit enkelt för oss att kunna få information då vi har kunnat fråga 

personerna som arbetar med vårt ämne på ett lätt och smidigt sätt.  

2.1.7 Analysmodell 

En analysmodell hjälper oss att beskriva och förklara hur vi gått tillväga med vår analys. I sin 

tur bidrar detta till en tydligare idé av tillvägagångssättet för en analys i vår studie. I analysen 

har vi valt ut enligt oss intressanta och viktiga delar av empiri och teori som kan ha en 

analytisk egenskap i koalition med varandra. En hög prioritet har givetvis varit att delarna 

som valts ut från empiri och teori svarar på problemformuleringen. Analysmodellen har vi 

utformat baserat på egen kunskap. 

 

Analysmodellen har strukturerats enligt följande: 

 

Steg 1: Processen där vi väljer ut teori och empiri som behandlar svårigheterna med 

komponentavskrivning i redovisningsfunktionen och i den operativa verksamheten. 

 

Steg 2: Teoretisk behandling av utvald empiriskt material för att uppnå en analytisk förmåga. 

 

Steg 3: Processen där vi väljer ut teori och empiri som behandlar de två perspektivens 

interaktion med varandra gällande komponentavskrivning. 

 

Steg 4: Teoretisk behandling av utvald empiriskt material för att uppnå en analytisk förmåga. 

 

Analysmodellen har använts vid utformningen av analysen i studien. Analysen ger därefter 

utrymme för avslutande slutsats och diskussion. Modellen nedan illustrerar vår analysmodell. 
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2.2 Etiskt förhållningssätt 

En universalistisk ståndpunkt innebär att man aldrig får bryta mot en etisk regel (Bryman & 

Bell, 2011), det är också denna ståndpunkt som vi har tagit i beaktning mot Borealis. Vi har 

regelbundet varit öppna och ärliga med vad vi skrivit samt tagit Borealis synpunkter och 

åsikter i beaktning. Bryman & Bell (2011) redogör för fem stycken etiska regler som forskare 

bör tänka på. Dessa är följande: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiallitet och 

anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. 

 

 Forskaren ska informera de individer som berörs av studien, dess syfte och de olika 

momenten som ingår i undersökningen (Bryman & Bell, 2011). Informationskravet 

har varit extra viktigt för vår undersökning då vi har utfört vår studie på ett företag 

som berörs av sekretess och för att vi har undersökt företaget djupgående. Vi har 

därför varit tydliga med vad som ingår i vår studie och vad som förväntas från varje 

deltagande individ. 

 Samtyckeskravet går ut på att de berörda personerna ska vara upplysta om att deras 

deltagande i undersökningen är frivillig och att de har rätt att avbryta deltagandet i 

undersökningen om de behagar (Bryman & Bell, 2011). Samtyckeskravet har varit en 

av de punkterna som vi varit tydligast med när vi pratat med personer som ska delta i 

vår studie. Det har för oss varit extra viktigt att poängtera för våra intervjuobjekt att 

deras medverkan är högst frivillig och att de har rätt att avböja en medverkan om de 

vill. 

 En viktig del för de som medverkar i studien är att deras uppgifter ska behandlas med 

största möjliga konfidentiallitet så att inga obehöriga kan ta del av deras uppgifter 

(Bryman & Bell, 2011). När vi påbörjade insamlingen av material fick vi ta del av 

intervjuobjektens personuppgifter och uppgifter om vårt berörda ämne. Vi har 

behandlat uppgifterna med största möjliga konfidentiallitet för att säkerställa att ingen 

obehörig person har kunnat ta del av dem, det har också varit extra viktigt då vi utför 

Huvudfrågor 

•Empiri: Svårigheter med komponentavskrivning i ett petrokemiskt företag ur ett redovisningsperspektiv. 

•Empiri: Svårigheter med komponentavskrivning i ett petrokemiskt företag ur ett operativt 
verksamhetsperspektiv. 

•Teoretisk behandling av utvald empiri. 

 

Följdfråga 

•Empiri: De två perspektivens interaktion med varandra i komponentavskrivningssammanhang. 

•Teoretisk behandling av utvald empiri. 

Mål •Avslutande slutsater och diskussion. 

Modell 2: Analysmodell 
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studien på ett företag som behandlar viktiga områden och som gett oss värdefull och 

djup information. 

 De uppgifter som samlas in från berörda parter ska endast användas i 

forskningsändamål (Bryman & Bell, 2011). Det här är en självklar etisk aspekt för oss 

och vårt arbete, de personer som vi intervjuat har inte haft någon anledning att vara 

oroliga för att fakta som vi samlat in ska användas i andra ändamål än just vår studie. 

 Forskaren ska inte ge intervjupersonerna falsk information om vad undersökningen 

går ut på (Bryman & Bell, 2011). Vi har varit tydliga och ärliga med vad vår studie går 

ut på och vad den har för syfte. Det har inte funnits någon anledning för oss att ge 

vilseledande eller falsk information om vad vi kommer att göra. Vi har succesivt 

presenterat och hållit Borealis uppdaterade om vad vi skriver och vad vi använder för 

fakta. 

2.3 Studiens reliabilitet och validitet 

2.3.1 Reliabilitet 

Bryman & Bell (2011) menar att reliabilitet handlar om tillförlitlighet d.v.s. om resultaten från 

en undersökning blir densamma om undersökningen skulle genomföras av någon annan på 

nytt eller om resultaten har uppkommit slumpmässigt. Bryman & Bell (2011) menar även att 

det handlar om att mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila svar. Extern reliabilitet 

handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas, i kvalitativa fall är detta svårt 

eftersom det är omöjligt att frysa en social miljö vid en studie (Bryman & Bell, 2011). Istället 

kan fokus läggas på en så kallad intern reliabilitet. Det betyder att vi som genomför 

undersökningen kommer överrens om ett homogent sätt att tolka det vi ser och hör. En 

liknande studie vid en senare tidpunkt skulle förmodligen inte generera samma svar. Vi har 

därför valt att stärka reliabiliteten genom att fokusera på den inre reliabiliteten enligt följande: 

Inför insamlingen av empiriskt material som har skett med hjälp av djupintervjuer har vi på ett 

noggrant och tydligt sätt bestämt det praktiska tillvägagångssättet för intervjuer. Tolkning av 

materialet har skett på ett så homogent sätt som möjligt för att stärka den interna reliabiliteten. 

Inspelningsenheter, närvaro av hela forskningsgruppen och dokumentering av material har 

förberetts för att öka reliabiliteten ytterligare. Studiens intervjuobjekt är enligt vår mening 

trovärdiga då de har högt uppsatta poster i företaget vilket därmed tyder på tillförlitlig 

kunskap inom området. 

2.3.2 Validitet 

Validitet handlar om mätinstrumentens förmåga att mäta det man avser att mäta. Den externa 

validiteten strävar efter generaliserbarhet, problem uppstår ofta här för kvalitativa forskare, 

speciellt för de som använder sig utav fallstudier (Backman, 2008). Därför kan det istället 

vara bra att säkerställa en intern validitet som betyder att det ska finnas en god 

överenskommelse mellan empiri och de teoretiska idéer som bearbetas (Bryman & Bell, 

2011).  För att stärka den interna validiteten har vi valt att sträva ytterst efter att det ska finnas 

en god överenskommelse mellan våra observationer och teoretiska idéer. Empirin som har 

genererats och teorin som har eftersökts har en hög relevans och koppling till 

frågeställningen. Utöver detta ska informationen vara pålitlig, aktuell och kritiskt granskad, 

detta för att stärka validiteten. Dock kommer den externa validiteten att påverkas negativt just 

för att fallstudier är svåra att generalisera, mycket på grund av att studien görs hos ett enda 

fall anser vi. 
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2.4 Källkritik 

Den teoretiska referensramen består utav flertal vetenskapligt granskade artiklar, modeller och 

publikationer. För att säkerställa en hög kvalitet på teorin har vi noggrant granskat artiklarna 

för att säkerställa att de är tillförlitliga, relevanta och vetenskapliga. Granskningen har vi gjort 

genom att se vilken utgivare som har publicerat artiklarna. Vi har också använt oss av IASBs 

standarder och det nya K3-regelverket, dessa anser vi är bra källor då de är utfärdade av 

legitima organisationer. Fokus har varit att källorna ska vara tidsrelevanta, därmed har vi 

föredragit så tidsmässigt nya artiklar som möjligt före äldre artiklar. Detta är viktigt för att 

kunna behålla en god tidsrelevans på studien. Vi har även använt oss av artiklar och andra 

publikationer som är av äldre karaktär, dessa har däremot granskats genom noggrann läsning. 

2.5 Självkritik 

Vår kvalitativa fallstudies stomme består av de djupintervjuer vi har haft med Borealis. För att 

studien ska bli bra behövs stora mängder empiri från två olika instanser på företaget, vilket 

kan utgöra en svaghet för studiens genomförande då vi i stort är beroende av företaget. Viss 

information har vi utlämnat då det har stridit mot vår sekretessförbindelse vilket har varit 

problematiskt. Vi anser dock inte att detta har bidragit till att vår studie har blivit sämre. 

2.6 Analys av metod 

Vår studie har en kvalitativ fallstudiedesign som har utförts på ett petrokemiskt företag. 

Lincoln & Guba (1985) menar att en viktig del för att kunna legitimera och motivera valet av 

metoden är genom att utvärdera den. Lincoln & Guba (1985) skriver att det finns fyra olika 

kriterier som är viktiga att ta i beaktning för att uppnå en så kallad tillförlitlighet i studien, 

dessa fyra kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelsebarhet. För att 

uppnå en enligt Lincoln & Guba (1985) tillförlitlighet har vi valt att utvärdera vår metod 

enligt de fyra huvudkriterierna. Detta i syfte att legitimera, motivera och uppnå en 

tillförlitlighet med den valda metoden i studien. 

2.6.1 Trovärdighet 

Lincoln & Guba (1985) menar att uppbyggandet av tillit hos den organisation som studien 

utförs är ett sätt att höja sannolikheten för generering av trovärdig information. Lincoln & 

Guba (1985) menar vidare att felaktiga uppgifter och bristande kunskaper alltid kan 

uppkomma i en kvalitativ fallstudie, främst med anledning att författaren vid en intervju 

samlar in information från individer som har egenintresse. Därför menar Lincoln & Guba 

(1985) att intervjupersonerna bör upprätthålla en aura av skepsis gentemot den information 

som insamlas. Lincoln & Guba (1985) skriver vidare att det är viktigt i en fallstudie att 

använda sig av olika källor och inte endast förlita sig på en enda, detta är en del av en så 

kallad triangulering för att uppnå en hög sannolikhet att informationen som kommer att 

insamlas är trovärdig. Exempelvis kan en händelse uppfattas olika beroende på vem du frågar, 

därför är det viktigt att inte bara fånga en aspekt på händelsen utan att fånga flera aspekter för 

att få en så rättvisande bild som möjligt. 

 

För att bygga upp en god tillit hos Borealis har vi varit uppriktiga och ärliga med vad vi har 

inkluderat i vår fallstudie. När vi har utfört våra intervjuer har vi varit noga med återkoppling 

för att säkerställa att intervjuobjekten kan känna sig säkra med att vi har uppfattat deras 

version på rätt sätt. Som Lincoln & Guba (1985) menade kan felaktiga uppgifter och bristande 

kunskaper göra sig påminda i en kvalitativ fallstudie, med anledning av denna punkt har vi 

valt ut personer på företaget som har en trovärdig bakgrund och som har trovärdiga positioner 

i företaget. Bland annat innehar samtliga intervjuobjekt en gedigen högskole- och 
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universitetsutbildning samt höga positioner inom den operativa funktionen och 

redovisningsfunktionen. Dessa personer kommer dagligen i kontakt med 

komponentavskrivning och ser på komponentavskrivning utifrån sina perspektiv och 

kunskaper. Även om vi anser att de personerna som har intervjuats har en hög kompetens och 

relevanta positioner inom företaget, gäller det att vara skeptisk mot det som sägs. 

Genomgående har vi upprätthållit ett kritiskt förhållningssätt som har gjort att vi har vågat 

ifrågasätta påståenden för att se om det anges felaktiga uppgifter eller om bristande kunskaper 

är ett faktum. 

 

Vidare har vi tillämpat intervjuerna på flera olika personer för att få en så rättvisande bild av 

informationen som möjligt. Årsredovisning, rapporter och annat material som är baserat på 

företaget Borealis har iakttagits för att säkerställa korrekt information. Kärnfrågor som berör 

studien har ställts till olika personer där vi har haft kravet att informationen skall vara lik 

varandra i sin helhet i jämförelse mellan de givna svaren. Vi skiljer stort på faktum och åsikt 

där vi har kravet att faktum ska stämma överrens oavsett vilken berörd person vi frågar medan 

åsikt är en flexibel aspekt där vi gärna önskar variation i svaren. 

2.6.2 Överförbarhet 

Lincoln & Guba (1985) menar att kvalitativa fallstudier är baserade på problemformuleringar 

som är satta för den tidpunkten och kontexten som författaren utför sin studie. Lincoln & 

Guba (1985) menar att om problemformuleringen håller i en annan kontext eller tidpunkt är 

ett dilemma som inte berör författarna av en fallstudie utan detta är snarare ett empiriskt 

problem. Detta empiriska problem baseras i stort på likheter om studien skulle upprättas vid 

exempelvis en annan tidpunkt. Lincoln & Guba (1985) menar trots att författarna av en 

kvalitativ fallstudie inte kan säkerställa en överförbarhet, bör författarna förse studien med en 

detaljrik beskrivning av tillvägagångssättet för att möjliggöra intresserade aktörer att göra ett 

test av överförbarhet för studien. 

 

Vi nämnde tidigare i metoden angående den externa valdititeten av en studie som vi anser har 

stora likheter med Lincoln & Guba (1985) kriterium överförbarhet, att detta kriterium är svårt 

att uppfylla på grund av kvalitativa fallstudiers säregna natur att studera unika problem och 

frågor som baseras på enastående kontext och vid rådande tidpunkt. Däremot har vi strävat 

efter att uppfylla en detaljrik och specifik beskrivning av metoden som har använts vid 

studien. 

2.6.3 Pålitlighet 

Lincoln & Guba (1985) menar att pålitlighet handlar om huruvida en studie kan återupprepas 

om den skulle återupprättas i en liknande kontext igen. Vår studie går inte att återupprepa då 

det inte går att frysa de sociala miljöer som vi har varit i kontakt med. Däremot har vi 

beskrivit företaget och individerna som intervjuats på ett detaljrikt sätt för att underlätta 

läsarens förståelse av kontexten hos studien. Vi har även beskrivit metoden och 

tillvägagångssättet av studien på ett detaljrikt sätt för att stärka pålitligheten i möjligaste mån 

för en fallstudie. 

2.6.4 Bekräftelsebarhet 

Det sista kriteriet för att uppfylla trovärdighet hos studien enligt Lincoln & Guba (1985) 

handlar om det insamlade materialets bekräftelsebarhet. Informationen som används i studien 

i form av empiri bör vara så korrekt som möjligt och inte påverkad av fördomar eller felaktiga 

uppfattningar. Informationen bör heller inte vara färgad av författarnas syn på verkligheten. 
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Inför insamlingen av information från intervjuobjekten har vi i god tid upplyst de tänkta 

intervjuobjekten med intervjuns tema och typ av frågor. Personerna i fråga har även blivit 

upplysta om studiens syfte, problemformulering och helheten av studien för att de ska få en 

bättre förståelse i vilken position vi står i. Samtidigt som insamlingen av information från 

intervjuobjekten har skett har vi varit noggranna med att inte påverka det insamlade materialet 

med egna åsikter utan främjat strävan efter att den insamlade informationen ska spegla 

företagets verklighet i vårt sammanhang. 

2.6.5 Summering: Analys av metod 

Med ovanstående motivering och utifrån Lincoln & Guba (1985) vetenskapligt teoretiska 

tillvägagångssätt för ett uppfyllande av tillförlitlighet av studien menar vi att en tillförlitlighet 

har uppnåtts. De starkt uppnådda kriterierna anser vi vara trovärdighet och bekräftelsebarhet 

hos studien. Detta för att vi med stark motivering har uppnått Lincoln & Guba (1985) 

kriterier. De kriterier som vår studie är svagare på, menar vi är Lincoln & Guba (1985) 

kriterier om överförbarhet och pålitlighet. Dessa två kriterier menar vi har en viss koppling 

mot reliabilitet och validitet som vi tidigare diskuterade i studiens metod. Generaliserbarhet 

och replikerbarhet är något som karaktäriseras som svagheter hos kvalitativa fallstudier 

(Bryman & Bell, 2011). Med denna utgångspunkt har vi dock försökt att åstadkomma en så 

tillförlitlig fallstudie som möjligt.     
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3 Teoretisk referensram 
 

Kapitlet innehåller svensk praxis, IAS 16, K3-regelverk, komponentavskrivning, kritik mot 

komponentavskrivning, redovisningsfunktionen och operativa verksamheten. Kapitlet 

innefattar vetenskapliga publikationer, information från böcker, artiklar, regelverk och 

information från internet.  

3.1 Inledande bakgrund och historik 

Zeff (2012) skriver att grunden för dagens IASB lades när organisationen IASC startades år 

1973 där motivet var att främja den internationella harmoniseringen av 

redovisningsstandarder och för att minska skillnaderna i redovisning mellan länder runt om i 

världen. IASC gjorde det första försöket att utfärda internationella redovisningsstandarder, 

målet med IASC var att föreslå grundläggande standarder kallade, IAS. Den första standarden 

som IASC utfärdade var i januari 1975, under de följande 12 åren skapade IASC ytterligare 

25 standarder vilket utsågs som starten på ett stort projekt (Zeff, 2012). I början av 2000-talet 

bytte IASC namn till IASB (Walton, 2011). 

 

Zeff (2012) menar att år 2002 var ett av de viktigaste åren för IASB, detta var tidpunkten när 

EU beslutade att adoptering av IASBs standarder skulle börja tillämpas år 2005. Tre år efter 

att beslutet tagits, år 2005 följde en stor majoritet av de 8 000 börsnoterade företagen i EU 

standarderna. Detta blev en stor succé för att minska de redovisningsskillnader som fanns 

(Zeff, 2012).  

3.2 Harmonisering 

Salter et al. (1996) skriver att sedan IASCs start har det strävats efter att minska 

redovisningsskillnaderna mellan länder. Organisationen IASB har utfärdat över 30 standarder 

och många av dessa har blivit kritiserade för att vara ineffektiva. År 2002 fattades beslutet att 

börsnoterade företag i EU skulle använda IAS/IFRS och 1 januari 2005 blev det ett krav för 

företag (Guggiola, 2010). Det är inte bara länder i EU som är tvungna att följa IAS/IFRS, 

många andra länder runt om i världen följer de internationella standarderna och flera länder 

som inte använder IAS/IFRS diskuterar om dessa ska införas (Stovall, 2010).  

 

Blake et al. (1998) skriver att innan EU införde IAS/IFRS fanns det stora internationella 

skillnader i redovisningen, visserligen försökte EU redan då harmonisera redovisningen via 

olika direktiv. Skillnader kan grunda sig i vem som utformar redovisningen, exempelvis 

utformade FAR, Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet den svenska praxisen, Österrike 

har haft en konservativ framtoning med fokus på att skydda borgenärer och i Spanien har 

redovisningen influerats av Instituto de Contabilidad y auditoria de Cuentas som har påverkat 

den spanska redovisningen (Blake et al., 1998). Det fanns dock inte bara skillnader mellan 

Österrike, Spanien och Sverige. Garrod & Sieringhaus (1995) menar att även Tyskland och 

Storbritannien hade betydande skillnader gällande redovisning av leasing. Författarna skriver 

att Storbritannien hade strikta regler gällande att klassificering av leasing skulle ske som 

antingen operationell eller finansiell leasing medan Tyskland inte hade någon reglering kring 

hur leasing skulle klassificeras (Garrod & Sieringhaus, 1995). Brittisk redovisning skiljer sig 

även från IAS (Cairns, 2003). 

 

Implementeringen av IAS/IFRS har redan genomförts av flera företag i olika länder världen 

över. Det finns många fördelar med att ha gemensamma standarder men det medför också 
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många svårigheter menar Stovall (2010). För att underlätta implementeringen av dessa 

standarder är det viktigt att se vilka erfarenheter de länderna som infört standarderna har haft, 

detta bör underlätta en övergång till IAS/IFRS menar författaren. De företag som ställs inför 

implementeringen av IAS/IFRS ställs ofta inför stora utmaningar med implementeringen av 

nya regelverk (Stovall, 2010). I en undersökning gjord av Jermakowicza & Gornik-

Tomaszewski (2006) kom författarna fram till efter att ha intervjuat utvalda företag och 

viktiga personer att det finns flera problem med att införa IAS/IFRS, dels att de som infört 

IAS/IFRS inte enbart gjort det för konsolidering av årsredovisningar utan av andra 

anledningar. Författarna menar också att processen kan vara kostsamt, komplicerat och 

betungande och att respondenterna i deras studie ansåg att bristen på vägledning och tolkning 

vid införandet var dålig samt att en majoritet inte skulle anta IFRS om det inte var ett krav 

(Jermakowicza & Gornik-Tomaszewski, 2006). Även Dragomir et al. (2009) beskriver 

problem med harmoniseringen och att det i en majoritet av EU-länderna inte finns någon 

uppdaterad information om de nationella redovisningsstandarderna som används, författarna 

nämner också att övergången från nationella standarder till IAS/IFRS bör få en noggrannare 

behandling och att det i sig är en direkt konsekvens för företagen att bli mer jämförbara med 

rapporteringen enligt IAS/IFRS. 

 

Genomförandeprocessen, d.v.s. hur implementeringen av IAS/IFRS går till är också viktig, 

alla länder har antagit samma standarder, men faktorer som ekonomisk utveckling, historia 

och kultur i landet påverkar genomförandeprocessen för IFRS (Albu et al., 2011).  

3.3 IAS 16 

Oberholster & Well (2004) tolkar IAS 16 som att det är en uppsättning av principer för 

redovisningen vid första redovisningstillfället och efterkommande redovisningstillfällen av en 

materiell anläggningstillgång. Dessa är att de framtida ekonomiska fördelar som är 

förknippade med tillgången ska komma bolaget till del och att anskaffningsvärdet för 

tillgången ska vara tillförlitligt. Kostnader som uppstår vid underhåll av materiella 

anläggningstillgångar uppfyller därmed inte dessa principer och bör därför kostnadsföras i 

resultaträkningen (Oberholster & Well, 2004). I IAS 16 står det skrivet att en materiell 

anläggningstillgång ska redovisas till anskaffningsvärdet vid det första redovisningstillfället 

(IAS 16 p. 15). Delarna i anskaffningsvärdet är bland annat dess inköpspris, utgifter som är 

direkt hänförbara till tillgången som leverans och montering. Utgifter som inte ingår i 

anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång är exempelvis annonsering, 

personalutbildning och administrationskostnader (IAS 16 p. 19). Oberholster & Well (2004) 

skriver att IAS 16 ger ytterligare vägledning om direkta hänförbara kostnader som ingår i 

anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång vid första redovisningstillfället. 

Författarna skriver att det anges uttryckligen att alla kostnader som är direkt hänförbara till att 

få en tillgång till den plats och skick för att den skall kunna användas på det sätt som är avsett, 

ska kapitaliseras. De menar också att det anges att kostnaden för ersättningar till anställda i 

samband med att bygga eller förvärva en tillgång, liksom kostnaden för att testa om ett objekt 

fungerar korrekt, ska kapitaliseras. Kapitalisering av kostnader upphör när en tillgång är på 

plats och i skick för att den skall kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett. 

Följaktligen bör följande kostnader inte kapitaliseras (Oberholster & Well, 2004): 

 

 Kostnader som uppstår när en tillgång kan användas på det sätt som företagsledningen 

avsett men innan tillgången har tagits i bruk som initiala rörelseförluster och kostnader 

för omplacering och omorganisation av delar av eller hela ett företags verksamhet 

(Oberholster & Well, 2004). 
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Oberholster & Well (2004) skriver att IAS 16 uppger att de beräknade kostnaderna för 

nedmontering, bortforsling och återställande av platsen på vilken tillgången är belägen ska 

kapitaliseras. Den första uppskattningen av dessa kostnader bör användas för kapitalisering. 

Oberholster & Well (2004) menar även att skyldigheten för att avveckla eller att återställa kan 

uppstå som en följd av att installera objektet. Denna behandling verkar vara i strid med den 

allmänna principen som anger när aktivering av kostnader bör upphöra, eftersom den verkar 

tillåta kapitalisering efter den punkt där tillgången är på plats och i skick för att den skall 

kunna användas på det sätt företagsledningen har avsett (Oberholster & Well, 2004). 

 

Gällande avskrivningar står det i IAS 16 att varje del av en materiell anläggningstillgång med 

ett anskaffningsvärde som är betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda 

anskaffningsvärde ska skrivas av separat (IAS 16 p. 43). Företaget själv fördelar det belopp 

som redovisats vid första redovisningstillfället avseende en materiell anläggningstillgång på 

dess betydande delar och skriver av varje sådan del separat (IAS 16 p. 44). En betydande del 

av en materiell anläggningstillgång kan ha en nyttjandeperiod och en avskrivningsmetod som 

stämmer överrens med nyttjandeperioden och avskrivningsmetoden för en annan betydande 

del av samma tillgång. Dessa kan därmed grupperas vid fastställande av avskrivningar (IAS 

16 p. 45). Företaget ska skriva av återstoden av tillgången separat, d.v.s. den del av tillgången 

som inte skrivs av separat på grund av att delen har en betydande roll (IAS 16 p. 46). Enligt 

IAS 16 ska företaget välja den avskrivningsmetod som speglar verkligheten bäst (IAS 16 p. 

62) 

 

Ett företag kan även välja att separat skriva av delar av en tillgång som inte har ett 

anskaffningsvärde som är betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda 

anskaffningsvärde (IAS 16 p. 47). En materiell anläggningstillgångs nyttjandeperiod 

definieras som den tid under vilken tillgången förväntas bli utnyttjad för sitt ändamål i 

företaget. Uppskattningen av tillgångens nyttjandeperiod är en fråga om bedömning som 

bland annat bygger på företagets erfarenheter av hur länge liknande tillgångar tidigare använts 

i företaget (IAS 16 p. 57). 

3.4 Avskrivning materiella anläggningstillgångar svenska regler 

Radu (2011) säger att materiella och immateriella tillgångar är material och 

värdeinvesteringar där användningen överstiger ett räkenskapsår. Han menar också att 

eftersom tillgångarna inte försvinner efter första användningstillfället måste det skrivas av och 

allokera värdet av tillgången till där den används exempelvis, vid produktionen av varor och 

tjänster. Avskrivningar är processen att systematiskt tilldela det avskrivningsbara beloppet av 

en tillgång (Radu, 2011). För att göra denna avskrivning behöver avskrivningsbart belopp 

vara definierat (Redovisningsrådet, 1999). Beloppet utgörs av tillgångens anskaffningsvärde 

med avdrag för beräknat restvärde. Restvärde är det belopp företaget förväntas erhålla för en 

tillgång efter nyttjandeperiodens slut. En mycket påverkande faktor som nämndes tidigare är 

nyttjandeperioden, denna definieras enligt redovisningsrådets rekommendation, och 

definitionen är av följande: Nyttjandeperiod är den tid under vilken en tillgång väntas bli 

utnyttjad för sitt ändamål av företaget (Redovisningsrådet, 1999). Nyttjandeperioden kan för 

vissa tillgångar uttryckas som det antal enheter som förväntas bli producerade med hjälp av 

tillgången. Anskaffningsvärdet av en tillgång är det belopp som betalats för en tillgång vid 

anskaffningen. Det redovisade värdet är därmed det värde som en tillgång tas upp till i 

balansräkningen. En tillgång ska redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att den 

framtida ekonomiska nyttan kommer komma företaget till del och när anskaffningsvärdet kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt (Redovisningsrådet, 1999). 
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Det avskrivningsbara beloppet för en materiell anläggningstillgång ska återge hur tillgångens 

värde succesivt förbrukas. Avskrivningarna redovisas som en kostnad och de ska börja 

redovisas som en kostnad när tillgången börjar användas. Om det är sannolikt att restvärdet 

uppgår till ett betydande belopp ska det uppskattas vid anskaffningstillfället 

(Redovisningsrådet, 1999). 

 

Kostnaden det vill säga avskrivningen av en tillgång bestäms av värdet och uppskattad 

livslängd av tillgången, det finns flera olika avskrivningsmetoder som företag kan välja 

mellan och avskrivningsmetoden är en grundläggande faktor för att bestämma ett företags 

nettoresultat (Stadig, 2011, Peles, 1990). 

 

Arvidson et al. (2011) menar att det finns tre typer av avskrivningsmetoder, den första är 

proportionell avskrivning som innebär att avskrivningarna fördelas proportionellt över 

avskrivningstiden. Den andra avskrivningsmetoden är degressiv avskrivning och enligt den 

blir avskrivningsbeloppet mindre för varje år och progressiv avskrivning där avskrivningarna 

blir större för varje år (Arvidson et al., 2011). Det finns även en fjärde avskrivningsmetod 

som baseras på hur mycket inventarierna används som benämns för produktionsbaserad 

avskrivning (Redovisningsrådet, 1999). 

3.4.1 Avskrivning materiella anläggningstillgångar enligt K3-regelverk 

K3-regelverk utfärdat av Bokföringsnämnden ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas 

efter den 31 december 2013 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjats tidigare. En av 

utgångspunkterna vid utformningen av K3-regelverket har varit IFRS for Small and Medium-

sized Entities (Bokföringsnämnden, 2014). 

 

I K3-regelverk står det att förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell 

anläggningstillgångs betydande delar vara väsentlig, ska tillgången delas upp i dessa 

komponenter och skrivas av separat över dess nyttjandeperiod. Detta syftar därmed på att 

komponentavskrivning skall tillämpas. I K3-regelverk nämns ett exempel på en fastighet. I 

exemplet nämns det att en fastighet kan delas upp i komponenter utgått från att de är 

betydande delar. Här nämns exempel på betydande delar såsom; tak, fasad och stomme. 

Regelverket påpekar att nyttjandeperioden anses vara väsentligt olika på dessa delar och byts 

därför ut efter olika perioder i takt med förbrukningen. Det nämns även att tillkommande 

utgifter för komponenter ska räknas in i tillgångens redovisade värde (BFNAR 2012:1 p. 

17.4).  

 

I K3-regelverk står det att avskrivningsbart belopp är en tillgångs anskaffningsvärde minus 

restvärde (BFNAR 2012:1 p. 17.14). Det står även att restvärdet är det belopp som förväntas 

erhållas efter nyttjandeperiodens slut och nyttjandeperioden är den tiden som tillgången 

förväntas vara tillgänglig (BFNAR 2012:1 p. 17.15). Vid bestämmandet av nyttjandeperioden 

är det ett antal faktorer som beaktas. Några som nämns i K3-regelverk är den förväntade 

användningen, förväntade slitagen och begränsningar avseende tillgångens användning. Om 

det finns indikationer på att nyttjandeperioden kan ha ändrats för tillgången, bör detta tas i 

beaktning och omprövas. Om nyttjandeperioden skulle ändras ses det som en ändrad 

uppskattning och bedömning (BFNAR 2012:1 p. 17.16). 

En central del som beskrivs i K3-regelverk är avskrivningsmetoden. Här påpekas att den 

avskrivningsmetod som återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgången ska väljas 

(BFNAR 2012:1 p. 17.20). Det står även att avyttrade eller utrangerade komponenter inte 

längre skall redovisas i balansräkningen (BFNAR 2012:1 p. 17.21). Realisationsvinster eller 
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realisationsförluster vid avyttringar ska redovisas i resultaträkningen (BFNAR 2012:1 p. 

17.22). 

3.4.2 Avskrivningsmetodens betydelse 

Valet av avskrivningsmetod är viktigt, Jackson (2008) skriver att resultatet av hans studie 

pekar på att det är mindre troligt att de företagen som använder en linjär avskrivningsmetod 

ersätter en tillgång medan de som använder en degressiv avskrivningsmetod troligare ersätter 

en tillgång. Även Jackson et al. (2008) skriver att valet av avskrivningsmetod påverkar beslut 

vid investeringar, även de påpekar att om degressiv avskrivningsmetod används är det 

troligare att det görs nyinvesteringar än om linjär avskrivningsmetod används. Jackson et al. 

(2010) är inne på samma spår och skriver att valet av avskrivningsmetod kan påverka chefers 

beslut vid investeringar. 

3.5 Komponentavskrivning 

Davis & Wyndelts (1979) skriver att byggnader består av flera olika komponenter, så som tak, 

väggar, VVS, el och golv mm. Dessa komponenter har inte samma fysiska och funktionella 

egenskaper, därför är den ekonomiska livslängden för varje komponent olika. Golvet slits 

normalt ut fortare än VVS och de olika golvtyperna har oftast olika livslängd beroende på 

användning och kvalité på material och utförande (Davis & Wyndelts, 1979). 

 

Scheepers (2003) skriver i sin artikel att en effekt av införandet av komponentavskrivning i 

IAS 16 är att det skiljs mellan att ersätta eller förnya en komponent. Enligt IAS 16 skrivs 

varje enskild komponent av på en tillgång separat när; komponenterna har olika 

nyttjandeperiod eller när komponenterna förser fördelar till företaget i ett annat mönster (IAS 

16 p. 45-46). Därmed blir det enligt Scheepers (2003) i dessa fall nödvändigt att använda 

olika avskrivningstakter och metoder. 

 

I IAS 16 anges att utgifterna för att ersätta eller förnya en komponent skall redovisas som 

förvärv av en separat tillgång och det redovisade värdet för den utbytta eller förnyade 

komponenttillgången skall skrivas av (IAS 16 p. 11-13). Kostnaden för en större besiktning av 

en materiell anläggningstillgång kan vara en separat del av kostnaden för tillgången och kan 

komma att fördelas som sådan vid första redovisningen (Scheepers, 2003). 

 

Under dessa omständigheter, när en större besiktning genomförs aktiveras kostnaderna som 

en ersättningskomponent och eventuellt återstående redovisat värde för den ersatta 

komponenten skrivs av (Scheepers, 2003). I IAS 16 anges att efterföljande utgifter för en 

materiell anläggningstillgång som har redovisats skall läggas till det redovisade värdet av 

tillgången endast när det är troligt att utgifterna kommer att öka de framtida ekonomiska 

fördelar som är förknippade med tillgången, där det direkt bedöms att prestationen ökar 

jämfört med innan händelsen (IAS 16 p. 13). Scheepers (2003) skriver att alla tillkommande 

utgifter som inte uppnår kriterierna för aktivering ska redovisas som en kostnad i den period 

de uppkommer. Enligt författaren finns det en risk att tillämpningen av detta kan komma att 

ha en djupgående inverkan på redovisningen av materiella anläggningstillgångar. Tidigare 

kostnader blev aktiverade när det var sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som 

överstiger den ursprungligen bedömda prestationen skulle tillfalla företaget. IAS 16 innebär 

att en bedömning görs omedelbart innan utgiften uppkommer (Scheepers, 2003). 

 

Scheepers (2003) skriver att skulle kostnaden öka de framtida ekonomiska fördelarna 

förknippade med tillgången, utöver sin prestationsnivå omedelbart före utgifterna gjordes, ska 

kostnaden aktiveras. Hon menar att ett scenario för att illustrera detta är inköp av ett fordon 
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med en viss standard för prestanda och bränsleförbrukning. Vi antar att fordonet skall på 

service vid detta tillfälle (Scheepers, 2003). Scheepers (2003) menar att enligt IAS 16 måste 

bilens vanliga prestationsnivå bedömas omedelbart innan servicen, om utgifterna ökar de 

framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med fordonet över sin prestationsnivå 

omedelbart före utgifterna måste kostnaden aktiveras. Scheepers (2003) menar att materiella 

anläggningstillgångar ofta är en stor del av de totala tillgångarna i ett företag och är därför 

viktig i presentationen av den ekonomiska ställningen. Fastställandet av huruvida utgifterna 

utgör en tillgång eller kostnad kan få betydande inverkan på ett företags resultat (Scheepers, 

2003). 

 

Davis & Wyndelts (1979) menar att de som värderar har alltid värderat tillgångarna försiktigt 

med marknadens anskaffningsvärde och skattelagstiftningen har gjort värderingen av 

komponenter ännu viktigare. Vidare menar författarna att kostnaden för komponenterna för en 

ny förbättring kan tas från den som bygger anläggningen och kan ge god vägledning som 

senare kan mynna ut i hur utförandet av en komponentavskrivning ska ske. Att bestämma 

varje komponents livslängd måste uppskattas, detta genom att kolla hur det gjorts tidigare, hur 

mycket arbete som lagts ner, erfarenhet från tidigare komponenter med mera. Även indirekta 

kostnader som arkitektens kostnad och byggarens vinst ska allokeras till komponenten. 

Komponenterna kan sedan grupperas in efter dess funktioner och ekonomiska livslängd 

(Davis & Wyndelts, 1979). 

3.6 Kritik mot komponentavskrivning 

Nordlund (2003) skriver att ett problem som uppstår med komponentavskrivning är kravet på 

att företag löpande ska ombedömma restvärdet på tillgången. Här kan det uppstå två problem, 

dels med tillgångar som ökar i värde över tid och att restvärdet måste bestämmas för varje 

enskild komponent (Nordlund, 2003). Carthy (2008) beskriver att det finns stora problem med 

IAS 16 och att ett bekymmer är restvärdet men även faktorer som kapitalisering av tillgång, 

hur en utbytt del behandlas och uppdelningen av en tillgång i komponenter ansågs vara 

bekymmer. Stárová & Cermáková (2010) är inne på samma spår men de jämför den 

traditionella avskrivningsmetoden med komponentavskrivning och skriver att en viss 

osäkerhet kan uppstå då uppskattning av livslängden ska ske för varje komponent. Valet av 

avskrivningsmetod påverkar avskrivningsbeloppet för varje år och därefter även värdet på 

vinst och förlust (Jermakowicza & Gornik-Tomaszewski, 2006). 

 

Det kan också vara problematiskt att avgöra vad som är en komponent då det inte finns någon 

detaljerad vägledning (Nordlund, 2003). Vid inköp av olika tillgångar är det mest ultimata att 

ta reda på varje komponents anskaffningskostnad, men om det inte är möjligt kan 

återanskaffningskostnaden för varje komponent vara ett alternativ. Vidare menar Nordlund 

(2003) att IAS 16 enbart ger vägledning om att komponenterna ska bestå av de betydande 

delarna men det finns ingenting som hindrar att företag kollar på en detaljerad nivå. Även 

Jermakowicza (2004) menar att vägledningen kan vara problematisk och att det kan leda till 

olika nationella och lokala tolkningar av IFRS i samband med implementering av standarden. 

 

Laux (2007) menar efter att ett företag har förvärvat en tillgång kommer stora 

redovisningsmässiga utmaningar. Hon skriver att när en tillgång tas i bruk måste det avgöras 

om den är en tillgång eller om utgiftskontot ska belastas. Efter ett förvärv kan det krävas olika 

underhåll för tillgången som oljebyten, dessa behövs för att tillgången ska fungera och ska 

behandlas som en utgift och därmed redovisas som en kostnad. Om det däremot finns utgifter 

som förbättrar tillgången eller förlänger dess nyttjandeperiod och livslängd ska det tilldelas 

tillgångskontot (Laux, 2007). 
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En av de stora praktiska konsekvenserna av komponentavskrivning är fördelningen av det 

initiala tillgångsvärdet till sina beståndsdelar, detta kan kräva ytterligare forskning. Några 

andra betungande redovisningskonsekvenser av komponentisering är (Scheepers, 2003): 

 

 Tillgångsregistret måste utökas, uppdateras i detalj och redogöra för varje komponent 

av en tillgång samt kapitalisering av kostnadskomponenter (Scheepers, 2003).  

 Omfattande dokumenthanteringskonsekvenser, vars kostnader kan överstiga nyttan av 

en detaljerad komponentisering (Scheepers, 2003, Stovall, 2010).  

 Förlusten av ledningsinformation till följd av kapitalisering av poster som tidigare 

förbrukas, såsom reparationer (Scheepers, 2003).  

 De oundvikliga förändringarna i redovisningssystemen, eller behovet av att införa nya 

system för materiella tillgångar som passar en komponentiseringsmetod (Scheepers, 

2003).  

Att tillämpa komponentavskrivning på materiella anläggningstillgångar kan öka 

möjligheterna för manipulation och därmed utöka den redan betungande uppgiften, att skydda 

ett företags tillgångar (Scheepers, 2003). 

 

Slutligen kan en försäljning av en materiell anläggningstillgång bli ganska komplicerat när 

börser är involverade än vid en direkt försäljning, men redovisningsmässigt tas det bokförda 

värdet av den gamla tillgången bort, betalningen erkänns och bokföringsposten balanseras 

med en vinst eller förlust (Laux, 2007). Storleken på vinsten eller förlusten kan fastställas som 

skillnaden mellan bokfört värde och den betalningen som erhålls. Om betalningen är större än 

det bokförda värdet har en vinst gjorts, en förlust uppstår om betalningen understiger det 

bokförda värdet (Laux, 2007). 

3.7 Redovisningsfunktionen 

Mellemvik et al. (1988) diskuterar angående redovisningens funktioner och menar att det ur 

ett normativt perspektiv på redovisningen går att identifiera två grundläggande mål med 

redovisningen; ansvarsskyldighet och beslutsfattande. Författarna menar att syftet med 

ansvarsskyldighetsmålet är att redovisningen skall förse information om hanteringen av 

resursanvändning. Syftet med beslutsfattandemålet är att redovisningen skall förse en grund 

för beslutsfattande. Dessa två mål med redovisningen anses enligt Mellemvik et al. (1988) att 

vara av grundläggande karaktär. 

 

Mellemvik et al. (1988) utvecklar detta och menar att redovisningen sker i en relation till 

principal-agent teorin, främst med tanke på ansvarsskyldighetsmålet. Idén menar författarna 

är att agenten redovisar hur han har hanterat de allokerade resurserna och resultatet av utförda 

handlingar. Därför menar Mellemvik et al. (1988) att denna information som ges till 

principalen bör anses vara sann och rättvis. Detta är viktigt menar Mellemvik et al. (1988) för 

att principalen skall kunna kontrollera agenten i ett företag. De menar även att 

beslutsfattandemålet med redovisningen som syftar på att ge underlag för beslutstagande 

bidrar till en effektivare allokering av resurser, detta endast när sann redovisningsinformation 

presenterats. 
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Den gemensamma strävan i båda av dessa målen är att minska osäkerheten med värdering och 

bedömning av beslut. Därför menar Mellemvik et al. (1988) att den huvudsakliga funktionen 

av redovisning är att minska osäkerheten. De menar att redovisning är ett språk, ett medel för 

kommunikation och att det därför är konstruerat för att främja förståelsen av världen. Enligt 

dess funktion är redovisning ett språk konstruerat för att minska osäkerheten med en syn på 

att öka kontroll och förenkla beslutsfattande. Enligt March (1987) är det svårt att verifiera att 

redovisningen uppfyller dess mål att förbättra beslutsfattandet och öka kontrollen i 

organisationen. 

 

 
 

 

Mellemvik et al. (1988) menar att redovisningen är baserat på ett analytiskt perspektiv av 

världen och enligt funktionalistisk mening kan redovisning beskrivas som en samling av 

regler som behandlar hur transaktioner skall bearbetas och hur rapportering skall ske. I 

redovisningens teknologi anser Mellemvik et al. (1988) att det inte finns någon osäkerhet med 

hänsyn till att redovisning är baserat på ett koncept av förhållande mellan orsak och effekt. 

 

Det huvudsakliga argumentet för påståendet att osäkerhet inte består i ett sådant system är den 

dubbla synen på händelser i en organisation. Exempelvis menar Mellemvik et al. (1988) att 

om en regel ändras är det alltid möjligt att se vilken effekt denna förändring har på flöde och 

ställning. Detta gör det möjligt att tillämpa redovisningens teknologi oavsett förändringar i 

regelverk och detta utan att någon osäkerhet skapas i systemet. Detta menar Mellemvik et al. 

(1988) har gjort redovisning till en viktig del av organisationers rutiner. 

 
Brunsson (1986) menar att de flesta organisationer måste legitimera sig för att få tillgång till 

resurser från omgivningen. Författaren påpekar att organisationer har tre möjliga  

utgångar: samtal, beslut och handling. En organisation kan legitimera sig själv genom en eller 

en kombination av dessa utgångar. För Brunsson (1986), är efterhandsredovisning diskussion 

om åtgärder som redan genomförts, medan budgeten är diskussion om beslut som ska fattas 

eller som redan fattats. 

  

Avsedd funktion 

Redovisning som ett språk för att minska 
osäkerheten 

Kontroll och beslutsfattande 

Mål 

Modell 3: Redovisningens funktioner (Mellemvik et al., 1988) 
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Watts & Zimmerman (1979) diskuterar utvecklingen av redovisningsprinciper. Deras 

huvudpoäng är att redovisningsprinciper är baserade på hur olika aktörer vill att deras 

organisationer ska ekonomiskt beskrivas till sin omgivning. Därför är valet av 

redovisningsprincip en fråga om legitimitet. I politiska processer för att utveckla 

redovisningsprinciper, levererar olika teorier ursäkter till marknaden för aktörer som är 

intresserade av de ekonomiska effekterna av organisationer (Watts & Zimmerman, 1979). 

 

Mellemvik et al. (1988) menar att legitimeringen som genereras inte endast fungerar för 

redovisningsprinciper, men även i samband med den praktiska användningen av 

redovisningsinformation. Olika aktörer kan legitimera sig själva genom att använda 

bokföringsrapporter. Mellemvik et al. (1988) menar att det i tidigare studier påpekats att 

lokala politiker i en stad legitimerar staden genom att hänvisa till årsredovisningen som står 

för handlingarna. På detta sätt kan politiker motbevisa de ofta förekommande påståenden från 

väljarna att staden inte kan genomföra organisatoriska åtgärder. Således kan en organisation 

legitimera sig med hjälp av sin redovisning, vilket är tänkt att spegla organisatoriska åtgärder 

(Mellemvik et al., 1988). 

  

Mellemvik et al. (1988) menar att programbudgetering i en stad inte används för att 

kontrollera verksamheten i staden. Budgetprocessen ger däremot ett intryck av att politikerna 

utövar en sådan kontroll. Således legitimerar politikerna verksamheten i en stad med hjälp av 

redovisningsstrukturen, d.v.s. programstrukturen i beslutsfattandeprocessen (Mellemvik et al., 

1988). 
 

Enligt Bonner (1999) används termen omdöme vid utformningen av åsikter och idéer där 

syftet är att försöka förutspå framtida utfall eller vid tillfällen där värderingar utförs. Omdöme 

och beslutsfattande går hand i hand menar Bonner (1999) där dessa två starkt påverkar 

varandra. Faktorer som påverkar beslut och omdöme kan vara inställning och tron på 

situationen (Bonner, 1999). 

 

Meyer (1983) utforskar redovisningssystemens innebörd och menar att redovisningssystem är 

rationella skildringar av livet i en organisation. De beskriver en uppsättning av steg där syften 

och mål uppnås. De är organiserade på en mycket allmän nivå, vilket ger en rationell 

redogörelse för organisationen som helhet, för sig själv och för att styra miljöorgan (Meyer, 

1983). 

3.8 Operativa funktionen 

Lantz (2003) beskriver att det är i den operativa verksamheten som insatser görs om till 

resultat, det är i den här verksamheten som förädlingsvärdet skapas och med det i tanke är det 

önskvärt från företagets sida att den här verksamheten fungerar så effektivt som möjligt. 

Författaren menar att den operativa verksamheten kan tillämpa olika modeller för att styra 

verksamheten till att bli så effektiv som möjligt, detta går under benämningen operativ 

styrning (Lantz, 2003). Författaren menar även att alla värdeskapande aktiviteter ingår i den 

operativa verksamheten och därmed använder sig de flesta företagen av någon form av 

operativ verksamhet. Författarna nämner några exempel på operativa verksamheter och dessa 

är: Tillverkning, logistik, grossistverksamhet, lagring, kommunikation, reparation/underhåll 

och design (Lantz, 2003). 

 

Lantz (2003) skriver att det finns två typer av insatser i den operativa verksamheten, dels de 

resurser som förädlas men också de resurser som skapar förädlingen. Vidare menar författaren 

att det finns två typer av resultat, dels de produkterna som blir till i förädlingsprocessen och 
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som kunderna är villiga att köpa men också det resultatet som kan anses vara mindre bra, 

exempelvis avfall eller restprodukter. Författaren menar att många modeller som används 

inom den operativa verksamheten baseras på uppskattningar om efterfrågan för de produkter 

som företaget arbetar med. Han menar att informationen inom ett företag är viktigt för den 

operativa verksamheten då det kan uppskatta kostnader som olika processer har men även för 

att uppskatta vilken efterfrågan som finns på företagets varor och tjänster samt vilka 

finansiella restriktioner som företaget har och ska följa (Lantz, 2003). 

 

Den operativa verksamheten måste även ta omvärlden i beaktning då det påverkar deras 

beslut, Lantz (2003) menar exempelvis att globaliseringen både har negativa och positiva 

delar. Dels att den ökar möjligheten för att kunna få fler att konsumera ett företags produkter 

men även att andra aktörer kan konkurrera (Lantz, 2003).  Bialowolski & Weziak-

Bialowolska (2014) menar även att osäkerheten runt marknaden kan påverka ett företag vid 

beslut om investeringar. 

 

Lantz (2003) menar att ett strategiskt beslut som den operativa verksamheten möter på är 

lokalisering. Författaren menar att det finns flera situationer som den operativa verksamheten 

kan möta, dels att den nuvarande verksamheten måste expanderas och då är frågan om den 

ska expandera på nuvarande plats. En annan fråga som kan ställas är om befintlig verksamhet 

ska behållas och att företaget utökar verksamheten på annan plats. Ett annat alternativ kan 

vara om verksamheten ska smalnas ner och lokaliseras till annan plats. Här menar Lantz 

(2003) att det är viktigt för den operativa verksamheten att fatta strategiskt viktiga beslut och 

då kan det vara viktigt att ta flera aspekter i beaktning. Författaren pekar på att kostnaden för 

arbetskraft, kostnad för transporter och livskvalité är viktiga faktorer för den operativa 

verksamheten att ha med vid sådana beslut (Lantz, 2003).  Brandau & Hoffjan (2008) skriver 

även dem om strategiska beslut och syftet med deras studie var att undersöka betydelsen av 

ekonomistyrning vid beslut, detta gjordes genom att analysera vilken information som behövs 

för att kunna fatta strategiskt viktiga beslut. Författarna menar att flera företag väljer att flytta 

delar av sin verksamhet till ställen som det anses vara mer effektivt att producera varor i, dock 

kan detta enligt författarna slå fel då flera aspekter kan glömmas bort när en verksamhet 

flyttas. Därför menar Brandau & Hoffjan (2008) att flera företag flyttar tillbaka verksamheten 

till ursprungsplatsen då de inte har tagit viktig information i beaktning. Författarna menar att 

den operativa enheten kan ha missat viktiga faktorer så som infrastruktur, personalens 

kompetens, leverantörers möjlighet att tillgodose företaget och olika juridiska frågor (Brandau 

& Hoffjan, 2008). 

3.8.1 Levers of Control 

Simons (1995) menar att det finns en intressant diskussion om hur chefer kontrollerar 

sökandet efter nya möjligheter. Simons (1995) skriver att det finns fyra stycken så kallade 

Levers of Control, dessa kallas för Belief Systems, Boundary Systems, Diagnostic Control 

Systems och Interactive Control Systems. Tessier & Otley (2012) menar att Belief systems är 

klassat som ett positivt system som motiverar sökandet för nya möjligheter medan Boundary 

Systems är ett negativt system som är mer återhållssam i sökandeprocessen. 

3.8.2 Belief systems 

Simons (1995) skriver att Belief Systems är en samling av organisatoriska definitioner som 

chefer använder för att kommunicera med organisationen internt, detta angående 

organisationens basvärden, organisationens syften samt organisationens framtid och riktning. 

Simons (1995) skriver att formella Belief Systems skapas och kommuniceras genom 

dokument som riktas internt och externt, exempelvis genom årsredovisningar. Belief Systems 
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försöker ge information om organisationens kärnvärden, exempelvis hur en organisation kan 

förädla värden och bli mer eftertraktad. Widener (2007) menar att det huvudsakliga syftet 

med Belief Systems är att inspirera och guida det organisatoriska sökandet och utforskandet 

av nya idéer. Exempelvis skriver Widener (2007) att Belief Systems kan hjälpa organisationen 

att leta efter lösningar på problem som kan finnas vid implementeringen av ett nytt system. 

Något annat som också anses viktigt är att Belief Systems motiverar individer i organisationen 

att söka och utforska nya sätt att skapa värde, vilket i sin tur leder till en ny förädlingsmetod.  

Simons (1995) menar att Belief Systems skapas av det symboliska användandet av 

information, det gäller här att använda symbolik och inspiration på ett effektivt sätt. Symbolik 

producerar tro, Belief och dessa stimulerar utforskandet av nya verkligheter (Simons, 1995). 

 

Simons (1995) menar att dagens marknad är en omgivning av konstanta utmaningar, 

konkurrens och förändringar. Med tanke på att detta sker regelbundet sätts krav på att 

organisationer behöver ha starka kärnvärden för att förse organisationen med stabilitet. 

Simons (1995) beskriver att dagens organisationers arbetskraft består av högt utbildade 

personer som har högre förväntningar på utmaningar. För att chefer ska kunna motivera denna 

personal krävs det att organisationens syfte och personalens bidrag till syftet tydliggörs, 

speciellt för att kunna motivera personalen som i sin tur kan söka och utforska nya idéer 

(Simons, 1995). 

 

Medan möjligheterna för företagare expanderar blir skapandet av kommunikationen för 

formella Belief Systems viktigare och därför måste chefer försöka definiera värdena och 

riktningen av organisationen genom att (Simons, 1995): 

 

 Hävda unikhet. 

 Ge prestige för de som vill vara en del av framtiden. 

 Använda formella beliefs som symboler för vad organisationen representerar. 

Simons (1995) skriver att syftet med dessa handlingar är att öka åtagandet, att förse en slags 

kärna av stabilitet och att öka särskiljningsförmågan av organisationen.  

3.8.3 Boundary system 

Den andra Levers of Control är Boundary Systems, Simons (1995) skriver att den avgränsar 

aktiviteterna för de organisatoriska deltagarna. Simons (1995) menar att Boundary Systems 

inte specificerar några positiva ideal, istället etablerar den begränsningar baserat på risker som 

kan förknippas med sökandet efter nya möjligheter. Å ena sidan förespråkar Belief Systems 

sökbeteenden som riskerar att urholka organisationen på energi och resurser medan det kan 

vara olägligt för chefer att specificera i detalj hur deltagare ska utforska eller söka efter 

möjligheter i deras arbete. Därför blir detta problem löst genom att chefer beskriver vad 

deltagarna inte bör göra och sätter begränsningar och ramar inom vad som ska eftersökas 

(Simons, 1995). Författaren illustrerar Boundary Systems genom att använda bromsarna i en 

bil som en metafor för Boundary System, utan dem kan inte bilarna köra i höga hastigheter. 

Författaren menar att det är viktigt att Belief systems och Boundary Systems interagerar med 

varandra. Simons (1995) skriver att Belief Systems skapar normer och tjänar som ett kulturellt 

ideal, reglerna som finns i Boundary Systems är skapade av kulturen i en organisation. 

3.8.4 Diagnostic Control Systems 

Diagnostic Control Systems är den tredje Levers of Control (Simons, 1995). Detta är ett slags 

feedbacksystem som länge har varit grunden för traditionella styrningssystem och är 

designade för att säkerställa uppfyllelser av förutsatta mål (Hoque & Chia, 2012). Hoque & 
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Chia (2012) menar att Diagnostic Control System är det formella informationssystemet som 

chefer använder för att övervaka organisatoriska utfall. Diagnostic Control Systems har tre 

olika särdrag, det första är förmågan att mäta utfall av processer, det andra är jämförelse 

mellan metoder och resultat i organisationen och den tredje är förmågan att korrigera 

avvikelser från de normer som är uppsatta (Simons, 1995). Det har funnits många 

diskussioner om att kontrollsystem är viktigt i övervakningen av resultaten från lägre 

instansers beslutsfattande (Simons, 1995). 

3.8.5 Interactive Control Systems 

Den fjärde Levers of Control kallas enligt Simons (1995) för Interactive Control Systems. 

Simons (1995) menar att hantera spänningen mellan innovation och förutsägbar 

måluppfyllelse är kärnan i ledningens kontroll. Medan Diagnostic Control Systems begränsar 

sökandet efter innovation och möjligheter för att säkra att organisationen uppfyller målen, 

finns det andra Management Control Systems som agerar i motsatt riktning. De här motsatta 

kontrollsystemen stimulerar letande och lärande där det tillåts att nya strategier framkommer. 

Simons (1995) menar att det finns studier som starkt pekar på att pressen från konkurrenter är 

en slags katalysator för innovation och anpassning för företagen. Simons (1995) skriver att 

Management Control Systems spelar en kritisk roll i att skapa en press på konkurrens inom en 

organisation för att i sin tur få innovation och anpassning. Interactive Control Systems är 

formella informationssystem som chefer använder för att engagera sig själva regelbundet och 

personligt i beslutsfattandeprocessen hos underordnade i organisationen, här försöker chefer 

att använda dessa system för att aktivera sökande. Interactive Control Systems fokuserar på 

uppmärksamhet och tvingar till dialog i hela organisationen (Simons, 1995). 

 
 

 

 

Tuomela (2005) menar att dessa fyra Levers of Control är beroende av varandra där de 

simultant arbetar för att uppnå sina respektive syften. Den centrala idén är att dessa ska 

balansera behovet av innovation och begränsningar (Tuomela, 2005). 

3.9  Stakeholder Theory 

Mainardes et al. (2012) skriver att Stakeholder Theory är en teori som uppkom under 1980-

talet och är etablerad bland akademiker och företag. Den innehåller de olika parter som har ett 

Beliefs Systems Boundary Systems 

Interactive Control 
Systems 

Diagnostic Control 
Systems 

Business 
Strategy 

Modell 4: Levers Of Control (Simons, 1995) 
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intresse i ett företags verksamhet. Syftet var att se relationen mellan företaget och dess 

omvärld. De tankarna som fanns om Stakeholder Theory mynnade snabbt ut i att näringslivet 

började förstå att de var beroende av den yttre miljön d.v.s. intressenter till företaget 

(Mainardes et al., 2012). 

 

Grunden i Stakeholder Theory är (Mainardes et al., 2012): 

 

 Organisationer engagerar sig i relationer med flera olika grupper som antingen 

påverkar eller påverkas. 

 Fokuserar på relationer i termer av processer och resultat för både företaget och 

intressenterna. 

 De intressen som intressenterna har är av värde och ingen enskild intressents värde ska 

ha företräde framför någon annan. 

 Teorin fokuserar på ledningens beslutsfattande. 

 Teorin identifierar hur intressenter försöker påverka beslutsprocesserna så att de 

överensstämmer med deras prioriteringar.  

 När det gäller företaget bör de sträva efter att förstå och balansera intressenternas 

intressen. 

Fassin (2009) skriver att Stakeholder Theory har företaget som utgångspunkt och aktörer som 

har intressen i företaget runt om. I modellen nedanför kan vi se förhållandet mellan företaget 

och anställda, kunder konkurrenter, stat, ägare, leverantörer och samhället. Modellen har 

blivit accepterad av de flesta skolorna, företagen och andra aktörerna, den används flitigt i den 

akademiska litteraturen (Fassin, 2009). 

 

 

 

Företag 

Stat 

Anställda 

Leverantör 

Samhället Ägare 

Konkurrent 

Kund 

Modell 5: Stakeholder Theory (Fassin, 2009) 
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Tullberg (2013) menar att en viktig del med Stakeholder Theory är att se problemet med 

samarbetet mellan viktiga partners, där en konflikt mellan parterna kommer att skada 

företaget betydligt. Därför är ett smidigt samarbete av största intresse för båda parter. En 

viktig skillnad mellan olika intressentgrupper är mellan påverkare och fodringsägare. 

Påverkare är ofta kraftfulla och viktiga för företaget och fodringsägarna är mindre kraftfulla 

och mer benägna att bli offer när företaget vidtar åtgärder (Tullberg, 2013). 

 

Som Mainardes et al. (2012) beskrev ovan ska ingen enskild intressents värde ha företräde 

framför någon annan. Dock menar Heath & Norman (2004) att företaget har särskilda 

skyldigheter och se till att aktieägare erhåller en rättvis avkastning på sina investeringar och 

med tanke på detta har aktieägarna en bättre ställning än många andra intressenter då de kan 

välja ut vem som ska styra företaget och som i sin tur har rätt att anställa eller avskeda 

ledande befattningshavare och godkänna eller förkasta viktiga strategier. Aktieägarna har i 

själva verket rätt att behandla företaget som de vill för att maximera avkastningen på sina 

investeringar (Heath & Norman, 2004). 
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4 Empiri 
 

Detta kapitel utgörs intervjumaterial som är insamlat från det petrokemiska företaget 

Borealis. För att få relevant fakta har vi valt att utföra flertalet djupintervjuer som har lagt 

grunden för detta material.  

4.1 Borealis 

Borealis är den enda tillverkaren av polyeten i Sverige och har sin verksamhet 50 kilometer 

norr om Göteborg i Stenungssund. Borealis är den största arbetsgivaren i Stenungssund och 

har totalt 940 anställda där deras främsta affärside är att tillverka produkter för 

framställningen av kablar och rör. Företaget levererar plast till kunder runt om i världen som 

har behov av att tillverka rör och andra produkter för projekt gällande olja, energi och vatten 

(Borealis-B, 2010). Borealis har lång erfarenhet inom branschen och samarbetar med kunder i 

120 länder runt om i världen (Borealis-A, 2010). Borealis i Stenungssund hade under 2012 en 

omsättning på 15,6 miljarder kronor och ett positivt rörelseresultat på 735 miljoner kronor, 

Borealis gjorde dessutom nyinvesteringar på 218 miljoner kronor (Borealis-C, 2010). 

Samtidigt hade koncernen en omsättning på 7,545 miljarder Euro och ett positivt 

rörelseresultat på 480 miljoner Euro (Borealis-D, 2010). Anläggningen i Stenungssund är 

uppdelad i tre delar, krackern, polyetenfabriken och innovation center. Dessa tre delar har 

olika funktioner och kommer beskrivas närmare nedan. 

 

Borealis ägs av två olika bolag International Petroleum Investment Company (IPIC) och 

Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft (OMV AG). De äger 64 % 

respektive 36 % av bolaget. IPIC är ett statligt bolag som ägs av Emiraten Abu Dhabi. De 

arbetar med investeringar inom raffinaderi, marknadsföring, petrokemi. IPIC äger 19,6 % av 

aktierna i OMV AG. OMV AG är Österrikes största noterade företag med 29 000 anställda. 

OMV AG arbetar inom gas och oljeindustrin och har verksamhet i Österrike och Rumänien 

(Borealis-J, 2010). Borealis har verksamhet i Europa, Nord och Sydamerika, 

Asien/stillahavsområdet och Mellanöstern (Borealis-K, 2010).  

4.1.1 Krackeranläggningen 

Borealis har en krackeranläggning i Stenungssund som beskrivs som en av de mest flexibla i 

Europa, de använder produkter som nafta, etan, propan och butan. Dessa produkter levereras 

till Borealis hamn, där de har närmare 400 fartyg som importerar och exporterar varor varje 

år. Krackeranläggningen har en kapacitet på att framställa 620 000 ton eten och 228 000 tusen 

ton propen per år. Dessa två produkter är krackeranläggningens huvudprodukter (Borealis-B, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Borealis Fabrik (Finance Manager) 
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4.1.2 Polyetenfabriken 

Krackeranläggningens framställning av propen och eten används i polyetenanläggningen för 

att producera högteknologiska högdensitetspolyeten, lågdensitetspolyeten och 

borstarprodukter för framförallt kabel- och rörmarknaden. Kapacitet i polyetenfabriken är 

750 000 ton per år (Borealis-E, 2010).  

4.1.3 Innovation Center 

Borealis har ett forskningscenter i Stenungssund som arbetar med polymerdesign, 

vetenskapliga tjänster och forskning/utveckling inom områdena Research & Development 

samt infrastruktur (Borealis-E, 2010). 

4.2 Produkter 

4.2.1 Maskiner/förpackningar 

Borealis är en ledande tillverkare av polypropen som används för att tillverka vitvaror. 

Borealis beskriver att de har lång erfarenhet inom plastteknik och att de tar fram produkter 

med kvalité. Av polypropen kan det tillverkas både större och mindre vitvaror, som 

tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, kaffebryggare, fläktar och vattenkokare, det kan även 

tillverkas textilier, förpackningar samt produkter till sjukvården (Borealis-F, 2010). 

4.2.2 Baskemikalier 

Borealis har ett brett samarbete med olje- och gasindustrin och med hjälp av detta samarbete 

kan det tas fram olika former av kemikalier. Borealis tillverkar bland annat eten, melamin, 

fenol och propylen som levereras till företag och Borealis egna anläggningar. Borealis tar 

även fram produkter som konstgödsel, nitrogen och ammoniak (Borealis-G, 2010).  

4.2.3 Infrastruktur 

Borealis är en stor leverantör av plast till tillverkningen av olika produkter för rör och kablar. 

Borealis arbetar bland annat för att tillhandahålla olika lösningar och produkter för byggnader, 

kommunikation och rörindustrin. Företaget tillverkar därmed materialet som används för att 

tillverka olika rör och ledningar som ska kunna transportera, vatten, olja och gas på ett säkert 

och tillförlitligt sätt (Borealis-H, 2010).  

4.2.4 Fordonsindustrin 

Borealis arbetar även med olika produkter till fordonsindustrin, både till vanliga personbilar 

men även till tyngre fordon som lastbilar. Produkterna tas inte fram av Borealis men de 

tillhandahåller materialet som behövs för att tillverka de olika produkterna. Produkter inom 

fordonsindustrin som kan produceras utifrån Borealis produkter är stänkskydd, 

instrumentbräda, kofångare, kåpor och bränsletankar (Borealis-I, 2010).        

4.3 Inledande samtal med en representant från Borealis AB 

Företagets Finance Manager säger att komponentavskrivning är något som onekligen har 

använts sedan en längre tid tillbaka i företaget och kan vara något relevant med tanke på att 

det är något nytt som kommer att införas i svensk praxis vid införandet av K3, även om 

företaget har tillämpat det sedan tidigare. Innebörden av komponentavskrivning fokuseras på 

att fördela små delar av en stor tillgång och skriva av dessa separat. En annan aspekt att se på 

problem kan vara vilken nivå man ska sätta vid frågan om det är en investering eller en 

kostnad. 
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Finance Manager illustrerar det komponentavskrivningen främst berör på Borealis och där 

mycket samspel krävs för att metoden ska fungera. Finance Manager menar att hans roll kan 

representera den teoretiska rollen i redovisningsfunktionen medan Senior General 

Accountants roll kan representera den praktiska rollen i redovisningsfunktionen. Utöver 

redovisningsfunktionen menar Finance Manager att den operativa verksamheten förenklat 

består av en operativ verksamhetsavdelning där Facility Management Manager tidigare har 

arbetat som controller med den dagliga styrningen av den operativa verksamheten. Finance 

Manager menar även att i den operativa verksamheten finns driften av fabrikerna som är i 

starkt samspel med den operativa styrningen. Finance Manager menar även att det finns en 

avdelning som består utav projektledare, viss del av deras arbetsuppgifter omfattar även stöd 

till driftavdelningen. Projektledarna ansvarar för planeringen av projekt och uppdelning av 

tillgångar i komponenter. Därmed menar Finance Manager att den operativa delen av 

projektgruppen har ett starkt samspel med redovisningsfunktionen gällande 

komponentavskrivning. 

 

 

 

4.4 Komponentavskrivning på ett petrokemiskt företag 

Anledningen till varför företaget har tillämpat denna metod består av flera olika faktorer. 

Bland annat påverkas företaget av regler från koncernen i helhet som sätter krav på hur 

tillämpningen av redovisningen skall gå till i komponentavskrivningssammanhang. Senior 

General Accountant säger att det finns regler från koncernen som säger vilken avskrivningstid 

en viss typ av komponent bör ha och därmed finns det olika klassificeringar. Borealis Finance 

Manager beskriver att Borealis använder sig av något som kallas för Accounting Handbook. 

Där har den finansiella ledningen beskrivit vad allting ska betecknas som och hur 

tillvägagångssättet ska vara i olika situationer. 

 

”Policyn i Borealis bygger på IFRS-reglerna, den sätter därefter en spelplan där vi kan 

tolka reglerna.” (–Facility Management Manager) 

 

Redovisningsfunktionen 

Operativ 
styrning 

(Controllers) 

Drift av 
anläggning 

Projektgrupp 

(Projektledare) 

Den svarta cirkeln 
representerar den 

Operativa 
Verksamheten 

Modell 6: Översikt Organisation (Finance Manager) 
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Senior General Accountant syftar på att komponentavskrivning kräver energi och samspel 

mellan flera olika parter i en petrokemisk verksamhet som Borealis. Controllers, redovisare 

och ingenjörer är parter som agerar i samspel för att det ska redovisas en korrekt bild som 

möjligt av verkligheten. De olika parterna kan ha olika åsikter kring hur klassificering skall gå 

till och därför blir det viktigt att ha en diskussion med berörda parter för att dra gemensamma 

slutsatser. 

 

”Det är modellen kontra verkligheten.” (-Senior General Accountant) 

4.5 Ur ett redovisningsperspektiv 

4.5.1 Anläggningsregistret 

Senior General Accountant menar att på ett petrokemiskt företag gäller det att hålla ordning 

på anläggningsregistret för att i sin tur kunna ha kontroll på alla de komponenter som 

anläggningarna i företaget innehåller. Senior General Accountant berättar för oss att 

anläggningsregistret är en betydande post i balansräkningen för bolaget som i sin tur genererar 

avskrivningar av betydande karaktär. Detta register består utav många olika komponenter där 

de är klassificerade efter exempelvis byggnader med en avskrivningstid på 40 år, fabriker med 

en avskrivningstid på 20 år samt annat mätinstrument med avskrivningstid på 10 år. 

 

Praktiskt taget skickar Senior General Accountant ut anläggningsregistret till respektive 

enhetschef för att kontrollera om kompontenterna finns kvar i anläggningen vid rådande 

tidpunkt. Vid ett sådant tillfälle försöker redovisningsverksamheten i koalition med den 

operativa verksamheten föra en samsyn över anläggningsregistret. Tillgångar raderas dock 

inte från anläggningsregistret på grund av att de är avskrivna utan de raderas först när de inte 

används längre eller blir utbytta. 

4.5.2 Kapitalisering kontra kostnadsföring 

Senior General Accountant definierar kapitalisering. Med kapitalisering menas att ett projekt 

avslutats för att sedan tas upp i balansräkningen, därmed är projektet färdigt. I samband med 

att projektet tas upp i balansräkningen får det även sin klassificering, d.v.s. vad det är för typ 

av tillgång och därefter påbörjas avskrivningarna. När komponenten har blivit klassificerad 

blir det tydligt att se vilken utrustning det är som komponenten tillhör med hjälp av 

taggnummer. En sådan metod underlättar det praktiska arbetet menar Senior General 

Accountant, exempelvis blir arbetet med att avlägsna en komponent från anläggningen 

mycket enklare utfört. 

 

Intressant att nämna enligt Senior General Accountant är att företaget kapitaliserar så kallade 

turn-arounds, underhållsstopp vilket skrivs av på sex år. Detta är en händelse som inträffar 

vart sjätte år på Borealis kracker. Underhållsstoppet innebär att anläggningen och dess 

komponenter inspekteras och kontrolleras. Vid detta tillfälle byts flera olika komponenter ut, 

antingen på grund av förbättrande åtgärder eller just för att komponenten slitits ut. Det blir en 

variant av en revision av anläggningen. Detta underhållsarbete pågår under sex veckor och det 

handlar om stora summor av kapital för företaget. 

 

En aspekt som Finance Manager beskriver är tillvägagångssättet när en tillgång ska 

kapitaliseras. Detta görs genom att varje projektledare lämnar in en blankett där det beskrivs 

när tillgången var klar och togs i bruk. Han säger även:  
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”Bara för att en anläggning är klar behöver den inte kapitaliseras direkt, exempelvis på 

polyetenanläggningen anser vi att en tillgång börjar användas när vi stoppar in 

kolväten i den, innan dess kan vi ha kört den på ånga och då räknas det inte som 

uppstart. Vi räknar det som uppstart när vi börjar producera en produkt i anläggningen. 

Det gör vi för att man inte vet om tillgången fungerar förens den är testad, därför 

startar avskrivningen när vi vet om anläggningen fungerar.” (-Finance Manager) 

 

Senior General Accountant säger att det händer att saker och ting måste diskuteras när olika 

uppfattningar uppkommer. Exempelvis menar Senior General Accountant att olika 

uppfattningar brukar uppkomma med de olika projekten som görs ute på Borealis. Här 

uppkommer ibland olika uppfattningar om ett projekt ska kapitaliseras eller kostnadsföras. 

Senior General Accountant säger att om det är ett godkänt investeringsprojekt skall det 

kapitaliseras. Vidare säger hon om budgeten överskrids skall detta godkännas ytterligare en 

gång. Hon menar att det finns regler som säger om olika projekt ska anses vara en kostnad 

eller en investering, detta brukar underlätta diskussionerna. 

 

Senior General Accountant berättar att det finns en aktuell och intressant diskussion kring 

beslutet att definiera projekt som fasta kostnader eller investeringar. Denna diskussion 

påverkar förnyelse eller utbyte av komponenter i stort. Exempel på fasta kostnader i denna 

bemärkelse är underhållsarbete, vilket inte kapitaliseras. Senior General Accountant tydliggör 

att det finns regler kring denna diskussion och klassificering vilket företaget följer vid 

tillämpning. Det är en Controller som godkänner att det är en investering och inte kostnad. 

4.5.3 Uppdelning i komponenter 

Senior General Accountant nämner att utgångspunkten vid uppdelning av en tillgång i olika 

komponenter enligt Borealis ABs riktlinjer är att det finns fysiskt separerbara enheter. Ett 

stort projekt som är ett bra exempel på komponentavskrivning är fabriken LD5, projektet är 

relativt nytt och krävde mycket resurser. All uppdelning sker dock alltid i en dialog med 

projektledaren. 

 

En sak som Finance Manager tror att Borealis skiljer sig mot andra företag är hur Borealis 

behandlar rör och el, detta för att de inom en fabriksenhet hos Borealis är en enda tillgång och 

inte uppdelad i komponenter. 

 

Senior General Accountant illustrerar komponentavskrivning med hjälp av två exempel. Ett 

någorlunda stort projekt som behandlade lagersilos i fabriken. Detta projekt delades upp i sex 

olika kompontenter där piping-material är en av dessa komponenter. Dessa sex komponenter 

spåras i sin tur med hjälp av anläggningsnummer. Uppdelningen av projektet på komponenter 

och spårningsegenskapen som blir en följd av detta är fördelar med komponentavskrivning 

som underlättar den nuvarande och framtida redovisningen. Ett annat exempel som Senior 

General Accountant nämner vilket är av mindre karaktär och kallas för installing new 

equipment. Detta projekt identifierades som en enda komponent, d.v.s. en tillgång och har ett 

eget anläggningsnummer. 

 

”Med denna metod försöker vi att spegla verkligheten så mycket som möjligt plus att 

det går att spåra. För tänk om 20 år när varken jag eller dem som arbetar i dagsläget är 

här då ska de framtida personerna kunna veta var och hur komponenterna sitter.” 

(–Senior General Accountant) 
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4.5.4 Kostnadsallokering 

Senior General Accountant säger att varje komponent tillfördelas projektkostnader som 

bestäms av projektledaren. Faktorer som påverkar detta beslut är bland annat inköpspris och 

arbetskostnad. I vissa svåra fall kan det krävas mycket bedömning av projektledaren för att 

bestämma varje komponents värde av ett stort projekt. Det finns flera metoder projektledarna 

använder vid fastställandet av en komponents värde. 

 

Varje komponents värde bestäms i enlighet med anskaffningspriset plus alla de kostnader som 

tillkommer via arbetade timmar. Det totala priset ska stämma överrens med det som redovisas 

säger Finance Manager. Finance Manager tror att Borealis allokerar kostnader till 

komponenter annorlunda än andra företag. 

4.5.5 Vägledning 

Vi ställde frågan till Borealis Finance Manager om han ansåg att det fanns en tydlig 

vägledning när man ska avgöra vad som är en komponent och fick svaret:  

 

”Nej, det finns ingen tydlig vägledning från IAS/IFRS därför har vi har skapat vår 

egen standard.” (-Finance Manager)  

 

Vidare ställer sig Finance Manager frågan om det ska vara mer tydligt. Han betonar vikten av 

att processindustrins investeringar är unika och i vissa fall annorlunda jämfört med andra 

företag. Vidare säger han att det kan hända att Borealis är för detaljrika men att det också kan 

vara till en fördel.  

4.5.6 Dokumenthantering 

En nämnvärd punkt som Finance Manager pekar på är dokumenthanteringen som har ändrats. 

Det har inte påverkats särskilt mycket inne på ekonomiavdelningen mer än att ett mer 

omfattande anläggningsregister har formats. Dock har dokumenthanteringen ute i fabriken 

ändrats, i synnerhet när olika komponenter ska märkas och skickas upp till 

ekonomiavdelningen för att föras in i anläggningsregistret. 

 

Senior General Accountant menar att dokumenthanteringen är relativt stor vid tillämpningen 

av komponentavskrivning. Problem som kan uppstå är processen att få in all information från 

projektledarna där det kan uppstå fördröjningar. Projektledarna måste även följa vissa 

budgetramverk för att komponenter skall kunna kapitaliseras, även detta kan i vissa fall skapa 

svårigheter vid kapitalisering. Dokumenthanteringen blir omfattande och det krävs energi för 

att reda ut detaljer. Det kan i sin tur bli mer arbete för projektledarna med att dela upp projekt 

i komponenter. 

4.5.7 Komponentavskrivningens svårigheter 

Arbetet blir enligt Senior General Accountant mer komplicerat när taggnumren saknas, vid ett 

sådant tillfälle blir det aktuellt att föra resonemang med projektledarna för att utreda var och 

hur komponenten är monterad i anläggningen. Det är projektledarens ansvar att skriva in 

taggnumret vilket de inte alltid gör. Finns inte detta blir taggnumret en aning otydligare, 

istället får Senior General Accountant komplettera detta med en beskrivning av komponenten, 

alla komponenter har en beskrivning i varierande omfattning. 

 

”Med hjälp av dessa nummer talar vi på ekonomiavdelningen samma språk som de ute 

på fabriken.” (-Senior General Accountant) 
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Senior General Accountant anser att avskrivningstiden kan vara problematisk i petrokemiska 

sammanhang. Det finns många olika typer av kompontenter som utgör olika funktioner i 

fabrikerna där de kan slitas i olika takt. Komponenter som slits ut tidigare än väntat blir 

utrangerat och leder i redovisning till en påverkande resultatpost. I samband med inventering 

och inspektion årligen utrangeras ett antal komponenter. En mening med inventeringen är att 

dessa tillgångar skall fångas upp, men det är inte alltid så att verkligheten speglas perfekt i 

den ekonomiska världen. En tillgång som har en ekonomisk livslängd på 20 år är inte värd 

någonting i balansräkningen efter 20 år på grund av att den är avskriven, det ekonomiska 

värdet är borta. Den finns dock kvar i anläggningsregistret, här går det att hitta många glapp 

mellan verkligheten och teori. 

 

”Detta är en modell av verkligheten och det är inte alltid att avskrivningstiden som 

man antar från början stämmer överens med verkligheten.” (-Senior General 

Accountant) 

 

Senior General Accountant berättar om bedömning och omdömets viktiga roll i processen. 

Bedömning är något som sker regelbundet vid exempelvis allokering av kostnad och 

komponenter på ett projekt. På grund av att omdömet är en del av processen kan det vara svårt 

att åstadkomma en komponentavskrivning som är felfri. Senior General Accountant ställer i 

denna process kontrollfrågor på projektledarens omdöme. På vilket sätt har ni tänkt? 

 

”Eftersom det finns en bedömning i processen kan det vara svårt att få allt till 100 % 

korrekt, för vilken bedömning kan vara 100 % rätt?” (-Senior General Accountant) 

 

Under diskussioner med Finance Manager kom vi in på ett exempel som vi hade fått ta del av 

där Borealis var tvungna att utrangera kablar med en avskrivningstid på 20 år efter 10 år och 

när de senare ersatte de gamla kablarna kostnadsfördes de då de inte ansågs öka eller förbättra 

prestandan. Detta var något som vi fann mycket intressant och svaret vi fick var: 

 

”Jo visserligen, men regler är regler. Går ni ut och kollar i fabriken så finns det många 

saker som ser likadana ut, men som är klassificerade som kostnader, tillgångar eller 

reservdelar” (- Finance Manager) 

 

Under intervjun med Borealis Finance Manager beskrivs bland annat att det är svårt att hålla 

reda på vad varje komponent har kostat. Detta för att de vid en investering lägger ut det på 

entreprenad och låter andra företag göra jobbet. Här menar Finance Manager att företaget vid 

en investering köper in flera tjänster som ska delas upp på komponenten i form av att några 

gör elen, andra konstruerar utrustningen medan ett annat företag gjuter grunden. Han säger att 

det i ett sådant här tillfälle är omöjligt att avgöra vad varje komponent kostar. När fakturan 

sedan kommer i en stor klumpsumma är det svårt att allokera alla samlade kostnader till rätt 

komponent. 

 

Finance Manager tar upp ett exempel med rören som finns ute på Borealis anläggning, han 

säger att alla rör är en och samma komponent vilket kan anses problematiskt då rören ser 

olika ut och slits olika. När rören ska bytas ut medför detta att de måste kostnadsföras såvida 

inte rören höjer prestandan eller är mer effektiva vid användning. Finance Manager menar 

vidare att det skulle vara praktiskt omöjligt att dela upp rör i olika komponenter då de måste 

märkas upp och föras in i anläggningsregistret. Det skulle vara ett alldeles för krävande och 

kostsamt arbete. 
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Vidare menar Finance Manager att det finns problematik med att beräkna och uppskatta 

restvärdet. Det finns god handledning via Accounting Handbook men ibland ställs personalen 

i olika gråzoner där det är svårt att applicera Accounting Hanbook på verkligheten. Vidare är 

det ekonomiska restvärdet intressant, d.v.s. om det efter 20 år finns någon intressent som är 

villig att köpa tillgången. En annan beräkning som måste tas i beaktning är 

alternativkostnaden, d.v.s. vad det skulle kosta för Borealis att ha kvar och utnyttja tillgången 

istället för att köpa en ny modernare tillgång.  

 

Det beskrivs under våra samtal att det kan finnas problem med hur behandling ska ske av en 

utbytt eller förnyad komponent. Här beskriver Finance Manager att om en komponent blir 

ersatt kostnadsförs den men om komponenten förnyas och anses förbättra standarden måste 

den kapitaliseras. Detta tydliggörs genom nedanstående citat:  

 

”Om man exempelvis har en trång sektor i ett flöde så kan man byta ut en del för att få 

en ökad produktionsvolym och då är det en investering. Om det dock är så att man har 

en förslitning och byter ut en komponent mot en likadan så är det en kostnad.” (-

Finance Manager) 

 

Problematiken med att dela upp en tillgång i komponenter är återkommande, Finance 

Manager nämner följande. Om Borealis köper in en tillgång och inser att komponenterna i 

tillgången har olika värden blir det svårt att avgöra hur varje komponents värde ska 

bestämmas. Om Borealis köper in en tillgång som tillhör en grupp med komponenter, hur 

fördelas exempelvis konstruktionsarbete eller ingenjörstimmar på just den komponenten? 

Avslutningsvis nämner Finance Manager att om Borealis har köpt olika komponenter och 

sätter ihop dessa till en och samma komponent kan vissa svårigheter uppstå.  

 

Ett annat återkommande problem hos Borealis AB är när en komponentgrupps livslängd har 

uppskattats till 15 år och att det har gått 15 år när företaget inser att komponenten har en 

livslängd på 20 år. Här menar Finance Managern att problematiken kan behandlas på några 

olika sätt, det går att backa tillbaka till början och beräkna en 20 årig avskrivningstid. Ett 

annat tillvägagångssätt är om tillgången har sju år kvar att avskrivas och det upptäcks att det 

egentligen är 12 år, därmed blir den årliga avskrivningen inte lika stor som innan men i 

längden blir den lika stor. 

 

Finance Managers uppfattning är att de ute i fabriken inte tänker särskilt mycket på varför de 

märker upp tillgångar i komponenter. Dock menar han att risken för att ha förändrat och ökat 

dokumenthanteringen ute i fabriken är att det kan bli ett motivationsproblem. Det för att 

medarbetare som arbetar med det praktiska inte ser nyttan med varför man delar upp en 

tillgång i komponenter. Efter avslutat projekt kommer de som byggde anläggningen 

förmodligen aldrig att komma i kontakt med den igen, det gör att de förmodligen blir 

omotiverade. Finance Manager menar att effekterna av den problematik som finns med 

komponentavskrivning är att få medarbetare att ställa upp på den. 

 

”Varför skall vi ändra på något som fungerar när man har svårt att se nyttan med det 

nya?” (-Finance Manager)   

 

Senior General Accountant nämner att förbättringar som kan åstadkommas kan vara ett bättre 

flöde i informationsprocessen kring komponentavskrivningen. Att utrangeringar, utbyte och 

nya komponenter uppdateras regelbundet för att frambringa ett mer tidsrelevant 

anläggningsregister. 



- 40 - 

 

 

”Jag är inte helt övertygad att det är bra med komponentavskrivning, för det skapar 

merarbete” (-Finance Manager) 

4.5.8 Komponentavskrivningens syfte 

Finance Manager berättar att målet med komponentavskrivning är att uppfylla lagstiftningen 

och för att det behövs ett värde på anläggningen som är representativt. Detta för att Borealis 

inte ska få en för hög fastighetstaxering som skapar onödiga kostnader. Ett annat argument är 

att få ett rättvisande försäkringsvärde. 

 

”Målet är att allting ska vara så korrekt som möjligt.” (-Senior General Accountant) 

 

”Strävan är alltid att efterlikna verkligheten så mycket man kan, dock till en rimlig 

arbetsbelastning.” (-Senior General Accountant) 

4.6 Ur ett operativt perspektiv 

Facility Management Manager diskuterar den operativa enhetens syfte och det han först 

kommer att tänka på är att allt ska göras med stor säkerhet, om säkerheten inte kan garanteras 

görs ingenting. Vidare menar Facility Management Manager att det grundläggande syftet 

delas av alla, d.v.s. alla vill att Borealis ska tjäna pengar och vara lönsam. Sedan menar 

Facility Management Manager att olika avdelningar även kan ha mer specifika syften, 

exempelvis vill en underhållsavdelning underhålla anläggningen i form av att bygga nytt och 

ändra medan en projektavdelning tar fram projekt och en fabrikschef vill att fabriken fungerar 

och samtidigt inte gör av med alldeles för mycket pengar. Facility Management Manager 

menar att det gäller och hitta en balans därför allt som görs i olika avdelningar syftar till att 

göras för att Borealis ska gå bra. 

 

”Har man inte en säker fabrik tjänar man inga pengar, har man inte framgångsrika 

projekt tjänar man inga pengar, underhåller man inte sina maskiner tjänar man inga 

pengar idag eller imorgon och bränner man alla pengar i budgeten tjänar man inte 

heller några pengar.”  (-Facility Management Manager) 

4.6.1 Anläggningsregistret 

Facility Management Manager säger att om en komponent ersätts med samma prestanda som 

är av likadan sort, just för att komponenten har förslitits och gått sönder tidigare än beräknat 

tas den gamla komponenten bort helt från anläggningsregistret och den nya kostnadsförs. När 

något tas bort från anläggningsregistret ska det utrangeras och tas bort i anläggningen fysiskt. 

Sen vad det får för redovisningseffekt beror på om den är avskriven eller inte, men den ska 

alltid bort från anläggningsregistret när den utrangeras.  

4.6.2 Kapitalisering kontra kostnadsföring 

Facility Management Manager beskriver det faktum att en tillgång kapitaliseras först när den 

används och inte när den är klar. En svårighet för de som arbetar med investeringar är om det 

ska tas från projektbudgeten eller om det ska kostnadsföras. Facility Management Manager 

menar att om en investering är under 7 000 euro tillgångsförs inte tillgången oavsett om den 

uppfyller kraven. 

 

”Vi har en spelplan där vi kan tillägga regler och normer inom IFRS-ramverk som vi 

följer.” (–Facility Management Manager) 
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4.6.3 Uppdelning i komponenter 

Vidare säger Facility Management Manager att en fabrik kan delas upp i fyra olika nivåer. 

Dessa är Area, Sektion, Enhet och Equipment/komponent. 

 

”Crackern är exempelvis arean i fabriken. Där finns det en ugn som är en sektion. En 

sektion består utav flera enheter och de består i sin tur utav flera equipments. Det är 

dem som ska kapitaliseras och in i anläggningsregistret. Man kan alltså bryta ner en 

fabrik i många djupa delar, det skulle annars bli väldigt svårt att ha ordning på 

anläggningsregistret. Och dessutom ur en operationell synpunkt så kan det vara 

enklare att byta ut en komponent som har gått sönder. Det kan därför vara ett problem 

med att definiera vad varje del i en fabrik är för något. Om det är en enhet, komponent 

osv.” (-Facility Management Manager) 

4.6.4 Vägledning 

Som Controller anser Facility Management Manager att det är bra att det finns utrymme för 

tolkning, annars är risken att det blir för strikt och kan inte göra det som passar verksamheten 

bäst. 

 

”Skillnaden på redovisning och ekonomistyrning, redovisningen sätter spelplanen och 

i ekonomistyrningen så spelar vi på det utrymmet som finns.” (–Facility Management 

Manager) 

4.6.5 Komponentavskrivningens svårigheter 

Facility Management Manager menar att det kan uppstå en problematik vid tolkningen av 

regelboken och policyn i den ekonomiska operativa styrningen för komponentavskrivning. Ur 

det operativa perspektivet kan det vara svårt att förstå den exakta definitionen av en 

komponent. Kostnadsföring eller kapitalisering är en annan aspekt där svårigheter kan uppstå. 

Facility Management Manager menar att det finns gråzonexempel där det kan finnas 

tveksamheter kring kostnadsföring eller kapitalisering. Policyn som följs i företaget bygger på 

reglerna i IFRS som sätter ett utrymme där företaget kan tolka reglerna för att sedan ta beslut, 

det är här ekonomistyrningen äger rum menar Facility Management Manager. 

 

Facility Management Manager säger att restvärdet i nästan alla fall bestäms att vara noll. Det 

är därmed den ekonomiska livslängden som behöver stämma överrens med den verkliga 

livslängden, här kan det uppstå problem i vissa fall. Faktorer som påverkar detta är fel 

omdöme vid bestämmandet av livslängd, att det blir för lång eller för kort livslängd. 

Resultatposter påverkas av sådana felbedömningar, företaget strävar alltid efter att få en så 

korrekt matchning mellan den ekonomiska livslängden och den verkliga livslängden på 

komponenter som möjligt. Komponenter kan även ha speciella värden på grund av att de är 

monterade på särskilda platser i anläggningen. Vid utrangering av tillgångar är det sådana här 

problem som kan uppstå, ett tydligt exempel är att företaget utrangerar något som har ett 

ekonomiskt värde i redovisingen. 

 

Facility Management Manager påstår att de största problemen ur ett operativt perspektiv med 

komponentisering är definitionen av komponenter och dess gränsdragning. 

 

”Det kan vara lättare i teorin men svårare i praktiken, vart dras gränsen och hur tolkar 

du din definition i praktiken?” (-Facility Management Manager) 
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Vidare menar Facility Management Manager att en negativ effekt med komponentavskrivning 

är problemen som uppstår med anläggningsregistret. Med detta påskiner han att ett 

omfattande anläggningsregister måste underhållas och upprättas vilket kan vara komplicerat 

och betungande. En annan negativ aspekt är uppdelningen av komponenter, han menar att det 

finns flera gråzoner som är komplicerade.  

 

Vi ställde frågan om Facility Management Manager anser att IAS 16 definition att en 

komponent ska var en betydande del av tillgången är problematisk, han svarade:  

 

”Ja det är klart, vad är en betydande del? Det öppnar för tolkningen, vem vet om 

tolkningen är rätt, det vet man inte förrän man har provat det. Det är dock farligt att 

säga, exakt såhär ska det vara. Det är bättre att ha möjligheten att tolka.”  (–Facility 

Management Manager) 

 

Problematiken med komponentavskrivning kan vara att få ekonomistyrningen att gå ihop med 

redovisningen. Ibland uppstår gråzoner vid tolkning av delar som berör 

komponentavskrivning och det kan bli olika från fall till fall beroende på vem som tolkar och 

det menar Facility Management Manager inte är bra. Det bör vara homogena beslut och 

samsyn i bolaget. Annars blir det väldigt olikt från gång till gång. Det bör finnas stöd så att 

besluten blir mer lika varandra. 

 

Facility Management Manager syftar till att inställningen för komponentavskrivning ur det 

operativa perspektivet beror på individ till individ, detta för att det handlar om vilken kunskap 

som de olika medarbetarna har om just komponentavskrivning. Han säger att 

komponentavskrivning kan vara ganska jobbigt för de på anläggningen som berörs av detta 

för att de saknar kunskap om komponentavskrivning. Facility Management Manager menar 

att om de hade fått mer utbildning och kunskap om komponentavskrivning hade det varit 

lättare att förstå bakgrunden till varför det används. Han menar att det stödjer den 

verksamheten som den operativa enheten utgör. 

4.6.6 Komponentavskrivningens syfte 

Facility Management Manager menar att syftet med komponentavskrivning ur en operativ 

synpunkt är att få ett underlag som möjliggör att det inte bara ska finnas en enda tillgång. Han 

menar att om allt hade varit en enda tillgång hade det omöjliggjorts att bygga om olika 

komponenter som projekt. Detta för att det inte går att hitta de olika komponenterna i 

anläggningsregistret, Facility Management Manager menar att om det har gjorts en bra 

komponentavskrivning möjliggörs en korrekt beskrivning av det ekonomiska värdet som finns 

hos fabriken. Han syftar till att det blir ett mer rättvisande värde vilket gynnar företaget. 

 

”Om man ska bygga om en kompressor så underlättas det om man har ett bra 

anläggningsregister som visar var de olika delarna finns. Om du inte har 

komponentavskrivning så kan du aldrig ta det som ett projekt” (-Facility Management 

Manager) 

 

”Utan komponentavskrivning så blir allting en enda stor klump. 

Komponentavskrivning blir därför en ganska angenäm sak då det faktiskt berör den 

operativa sidan i form av att det inte skulle funnits några projekt utan 

komponentavskrivning. Detta för att man inte vet var man ska börja” (-Facility 

Management Manager) 
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4.7 Interaktion mellan perspektiven 

Finance Manager säger sig uppleva att enheterna har olika intressen, detta därför att de har 

olika prioriteringar. Han menar att alla jobbar mot ett gemensamt mål och det är för Borealis 

bästa, dock kan detta krocka. Här menar Finance Manager att det är viktigt med förståelse för 

varandra men ibland kan det brista då det saknas förståelse. Exempelvis menar han att 

enheterna kan ha olika prioriteringar som inte stämmer överrens med varandra och alla vill ju 

uppfylla sina prioriteringar. Där menar Finance Manager att det kan brista i förståelsen och 

därmed skapas konflikter.  

 

Som exempel säger Finance Manager att det finns en skattelagstiftning som är homogen, detta 

för att företagen inte ska skapa sina egna skatteregler. Han menar dock att operativ 

redovisning kan skapa sina egna regler då de inte ser att vi ska hålla oss inom det givna 

ramverket, de ser helt enkelt inte våra medtrafikanter. Med det i tanke menar han att det är 

enkelt att skapa sina egna regler då de är ensamma på vägen. Finance Manager säger i ett 

sådant läge att från redovisningens sida kan det sägas att lagen säger så och då måste den 

operativa ekonomistyrningsenheten anpassa sig då de inte vill bryta mot lagen.  

 

”Den operativa avdelningen ser inte sina medtrafikanter, de ser endast de som är med i 

bussen.” (-Finance Manager) 

 

Finance Manager säger att det finns olika intressen mellan de olika enheterna och att det kan 

vara ett problem. Dock påskiner han att det i många fall går att lösa via att föra en dialog, 

dock kan det uppstå ett problem om den andre parten inte vill ha någon dialog eller förståelse 

för den andra parten. Finance Manager menar att det även är viktigt med olika uppfattningar, 

detta för att saker och ting ska utvecklas, i dialogerna kan det komma fram argument som är 

bra och som medarbetare inte har tänkt på. 

 

Finance Manager menar att det kan vara svårt för olika parter att förstå vad den andre har för 

riktlinjer att utgå ifrån. Detta för att medarbetare bygger sitt agerande utifrån sin egen 

referensram och har det då inte funnits influenser från andra referensramar är man trygg i det 

man själv har. Detta menar Finance Manager att han märker av på personer som kommer från 

andra miljöer där det inte är vanligt med flitiga kontakter med andra kollegor, då brukar det 

oftast finnas mindre förståelse. Han säger att intressena kan krocka ibland och då kan det 

hända att olika projekt måste stoppas och börjas om på nytt. 

 

”Man måste ha ekonomistyrningen, annars är det som att köra bil med backspeglarna. 

Man ska komma framåt men kan bara kolla bakåt.”  (–Finance Manager)  

 

Senior General Accountant säger att den operativa enheten och redovisningsenheten 

samarbetar i form av de olika projekt som utförs hos Borealis. Hon beskriver att de 

samarbetar i form av att deras Controller går igenom och berättar om resultaten för koncernen 

samt per fabrik på deras möten. Inom Business Accounting jobbar en person på heltid samt 

delvis Senior General Accountant, de använder CO-modulen i SAP, dvs. internredovisningen. 

Inom detta område sker en hel del samarbete med Controllern. Här menar Senior General 

Accountant att de har diskussioner om hur de ska utföra olika saker och om vad som kan bli 

bättre. De specifika delarna som redovisningsenheten och den operativa enheten samarbetar 

inom är investeringsprojekt, konteringar och huruvida ett projekt ska kostnadsföras eller 

kapitaliseras. Senior General Accountant säger att ett projekt skall kostnadsföras eller 

kapitalisers innan projektet godkänns och läggs upp i SAP. Här menar hon att det finns regler 

kring detta och de Controllers som har hand om detta är lokaliserade både i Mechelen och 
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Stenungssund. Vidare säger Senior General Accountant att projekt som avbryts skall 

kostnadsföras. 

 

Senior General Accountant säger att de har kontakt med varandra och samarbetar kring olika 

projekt som utförs. Hon menar att kommunikationen sker i form av att de kommunicerar till 

varandra när olika projekt drar igång och då diskuterar hur de ska gå tillväga. Senior General 

Accountant säger också att kommunikationen består i om de ska stänga olika projekt och om 

det ska anses avslutat. Här menar Senior General Accountant att det måste skickas ut flera 

påminnelser då projekten kan dra ut på tiden. Hon menar att de har en kommunikation mellan 

enheterna, detta för att säkerställa att allt blir rätt. Vidare säger Senior General Accountant att 

det finns en process (Borealis Guide Lines) för hur projektredovisningen går till. För 

redovisningsavdelningen börjar det med en godkänd investeringsansökan som skall läggas 

upp i SAP. Denna fås elektroniskt via Workflow med elektroniska signaturer. När projektet 

har lagts upp i SAP skickar Senior General Accountant ut information om projektnummer, 

budget etc. till projektledaren, Steering Manager, Controllern samt några övriga personer. När 

projektet sedan är klart och skall stängas skall projektledaren skicka en Report on Delivery till 

henne där komponentuppdelningen framgår samt från vilket datum avskrivning skall påbörjas. 

Ibland behövs flera påminnelser för att få in Report on Delivery. Det händer att även 

projektcontrollers är aktiva med att initiera avslut. I samband med Report on Delivery kan 

diskussioner om komponentuppdelningen och avskrivningstid uppkomma. 

 

Senior General Accountant beskriver att enheterna framförallt samarbetar i slutskedet av ett 

projekt, detta för att redovisningsenheten måste ha underlag när de ska redovisa de olika 

projekten. Hon beskriver att det framförallt är viktigt när tillgångarna ska delas upp och föras 

in i anläggningsregistret. Här menar hon att det är extra viktigt i form av att det ska vara 

tydligt och spårbart. Därför måste det vara en bra interaktion i 

komponentavskrivningssammanhang menar Senior General Accountant.  

 

Facility Management Manager menar att den operativa enheten och redovisningsenheten 

samarbetar med varandra i form av att det finns redovisningsregler att följa och Borealis egna 

policy. Här menar han att det måste föras en dialog för att den operativa enheten ska följa de 

regler som redovisningsenheten har koll på. Vidare menar Facility Management Manager att 

redovisningsenheten är experter på reglerna och hur allt ska göras, vilket de på den operativa 

enheten inte är. Han menar också att det är viktigt att den operativa funktionen samarbetar 

med redovisningsfunktionen så alla regler följs.  

 

”Redovisningsenheten är experter på regler och hur allt ska göras.” (-Facility 

Management Manager) 

 

Facility Management Manager säger att de olika enheterna kan ha olika intressen, han 

beskriver detta genom att en projektledare har intresset av att leverera sitt projekt i tid. En 

annan person ute i verksamheten har kanske ett intresse av att byta ut en viss del, bygga en ny 

del, ändra något för att öka produktionen. Vidare menar Facility Management Manager att 

redovisningsenhetens syfte är och se till att alla redovisningsregler efterföljs, här menar han 

att de kan sätta stopp för olika projekt som inte uppfyller de kraven och reglerna som är 

uppställda. Facility Management Manager menar att alla har olika perspektiv beroende på vad 

de jobbar med men alla vill i slutändan att Borealis ska gå bra och tjäna pengar så alla kan ha 

kvar sina jobb. Han säger att alla vill göra rätt men vad som är rätt kan det finnas olika 

synpunkter på då alla har olika kunskaper om olika områden. Facility Management Manager 

menar att de som arbetar i fabriken kommunicerar med redovisningsenheten när ett projekt är 
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klart och komponentavskrivning ska göras, här menar han att det kan brista då det inte finns 

en naturlig kommunikation med varandra.     

 

”En projektingenjör tänker inte redovisningsprinciper, han tänker att det ska levereras 

projekt.” (-Facility Management Manager)   

 

”En ingenjör tänker inte debet och kredit, restvärde eller på någon 

redovisningsprincip. Han tänker se till så den här punkten fungerar så fabriken tjänar 

pengar.” (-Facility Management Manager) 

 

”Frustration kan uppstå när man har en idé och vill lösa en sak men att det inte är 

förenbart med de reglerna som måste följas.” (-Facility Management Manager) 

 

Facility Management Manager menar att den formella kommunikationen kan bli fyrkantig då 

den måste gå långt upp i organisationen innan det kan tas ett avgörande. Med det syftar 

Facility Management Manager att han och en annan chef har två olika avdelningar och de kan 

i sin tur ha olika projekt som måste tas upp i högre instanser och när det kommer dit kan det 

komma ett beslut som kan verka överraskande men som alla kunde ha insett skulle bli utfallet 

om kommunikationen hade varit bättre i början. 

 

”Man måste lyssna på varandra, om en person i en avdelning lyfter sakfrågan till en 

nivå medan jag lyfter min fråga till en nivå utan att vi kommunicerar med varandra så 

har vi inte kommit varandra närmare. Här krävs det bättre kommunikation” (-Facility 

Management Manager) 

 

Facility Management Manager syftar till att det är viktigt att enheterna jobbar med varandra i 

ett tidigt skede för att undvika de formella kanalerna. Facility Management Manager säger att 

den operativa verksamheten vill säkerställa att fabriken ska vara säker och fungera medan 

redovisningsavdelningens syfte är att säga vad som får och inte får göras. Facility 

Management Manager beskriver att redovisningsavdelningen vill att det ska fungera utifrån de 

reglerna som finns att följa medan den operativa avdelningen har ett annat syfte som är att de 

vill att fabriken ska fungera och att deras projekt ska bli verklighet. 
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5 Analys 
 

I analyskapitlet har vi analyserat det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Här har tidigare forskning stöttat upp empirin medan teorierna har beskrivit 

empirin ur dess respektive perspektiv.  

 

5.1 Svårigheterna med komponentavskrivning ur ett 
redovisningsperspektiv 

Ur ett redovisningsperspektiv menar Senior General Accountant att dokumenthanteringen är 

relativt stor vid tillämpningen av komponentavskrivning. Problem som kan uppstå är 

processen att få in all information från projektledarna där det kan uppstå fördröjningar. 

Dokumenthanteringen blir omfattande och det krävs energi för att reda ut detaljer. Det kan i 

sin tur bli mer arbete för projektledarna med att dela upp projekt i komponenter. Arbetet blir 

enligt Senior General Accountant mer komplicerat när taggnumren saknas, vid ett sådant 

tillfälle blir det aktuellt att föra resonemang med projektledarna för att utreda var och hur 

komponenten är monterad i anläggningen. Det är projektledarens ansvar att skriva in 

taggnumret vilket de inte alltid gör. Finns inte detta blir taggnumret en aning otydligare, 

istället får Senior General Accountant komplettera detta med en beskrivning av komponenten, 

alla komponenter har en beskrivning i varierande omfattning. Scheepers (2003) diskuterar 

kring komponentavskrivningens nackdelar och påpekar tydligt att dokumenthanteringen i ett 

företag kan bli betydligt mer omfattande vid tillämpningen av komponentavskrivning och att 

detta i sin tur kan medföra svårigheter för främst redovisningsfunktionen på företaget. Detta 

bekräftas även av Stovall (2010) som menar att implementeringen av nya 

redovisningsmetoder kan leda till att dokumenthanteringen förändras.  

 

Senior General Accountant anser att avskrivningstiden kan vara problematisk i petrokemiska 

sammanhang. Det finns många olika typer av kompontenter som utgör olika funktioner i 

fabrikerna där de kan slitas i olika takt. Komponenter som slits ut tidigare än väntat blir 

utrangerat och leder i redovisning till en påverkande resultatpost. Detta bekräftas av Stárová 

& Cermáková (2010) som menar att det kan uppstå en osäkerhet vid uppskattningen av 

avskrivningstiden. I K3-regelverk beskrivs det att tillgångar som slits ut tidigare eller på 

grund av andra faktorer uppskattas ha ett lägre värde än beräknat öppnar upp en situation för 

en omvärdering där ett nytt aktuellt värde på tillgången ska uppskattas (BFNAR 2012:1 p. 

17.16). Vinster och förluster från avyttringar av tillgångar redovisas i resultatposter enligt K3-

regelverk. Både K3-regelverk och IAS 16 påpekar att ändringar av nyttjandeperioden är en 

ändrad uppskattning och bedömning (BFNAR 2012:1 p. 17.16, IAS 16 p. 57). Senior General 

Accountant berättar om bedömning och omdömets viktiga roll i processen. Bedömning är 

något som sker regelbundet vid exempelvis allokering av kostnad och komponenter på ett 

projekt, men även vid uppskattning av livslängd på komponenter. På grund av att omdömet är 

en del av processen kan det vara svårt att åstadkomma en komponentiseringsprocess som är 

felfri. Senior General Accountant ställer i denna process kontrollfrågor på projektledarens 

omdöme. Osäkerheten som kan uppstå enligt Senior General Accountant vid 

komponentavskrivning kan sättas i kontrast till vad enligt Mellemvik et al. (1988) menar, 

nämligen att redovisningen är till för att minska osäkerheten med värdering och bedömning. 

IAS 16 och K3-regelverk menar däremot att företag ska tillämpa den metod på avskrivning 

som speglar verkligheten bäst, omdöme och värdering blir därmed en viktig del av detta som 

företaget själva får ansvara över (IAS 16 p. 62, BFNAR 2012:1 p. 17.20). Laux (2007) menar 

att redovisningsmässiga utmaningar finns gällande omdöme vid tillämpning av 
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redovisningsmetoder och att det kan vara svårt att avgöra om utgiftskontot eller 

tillgångskontot ska belastas.  

 

Enligt Borealis Finance Manager är det svårt att hålla reda på vad varje komponent har kostat, 

detta för att Borealis vid en investering lägger ut arbetet på entreprenad och låter andra företag 

göra jobbet. Här menar Finance Manager att företaget vid en investering köper in flera tjänster 

som ska delas upp på komponenten i form av att några gör elen, andra konstruerar 

utrustningen medan ett annat företag gjuter grunden. Han säger att det i ett sådant här tillfälle 

är omöjligt att avgöra vad varje komponent kostar. När fakturan sedan kommer i en stor 

klumpsumma är det svårt att allokera alla samlade kostnader till rätt komponent. Detta stöds 

upp av Nordlund (2003) som menar att vid inköp av olika tillgångar är det mest ultimata att ta 

reda på vad varje komponents anskaffningskostnad är. Scheepers (2003) har samma ingång 

där hon säger att tillgångsvärdet ska allokeras till de olika komponenterna och att detta kan 

vara en problematisk fördelning.  

 

Enligt Borealis redovisningsfunktion kan tillämpningen av komponentavskrivning i vissa fall 

vara praktiskt omöjligt, ett exempel på detta menar Finance Manager är behandlingen av 

rörledningar i företaget. Han menar att detta är klassificerat som en enda tillgång och att det 

skulle vara till för stor arbetsbörda att dela in i komponenter, nästintill praktiskt taget 

omöjligt. Detta problem menar författaren Carthy (2008) är återkommande vid uppdelning av 

tillgångar i komponenter vilket även bekräftas av Nordlund (2003). I IAS 16 och K3-

regelverk står det att delar av en tillgång som är betydande i förhållande till tillgångens helhet 

ska skrivas av separat som komponenter (IAS 16 p. 43, BFNAR 2012:1 p. 17.4). Huruvida 

praktiskt tillämpbart detta dock är i alla sammanhang står inte beskrivet vilket ger utrymme 

för bedömning till företagare. 

 

Finance Managers uppfattning är att de ute i fabriken inte tänker särskilt mycket på varför de 

märker upp tillgångar i komponenter. Dock menar han att risken för att ha förändrat och ökat 

dokumenthanteringen ute i fabriken är att det kan bli ett motivationsproblem. Det för att 

medarbetare som arbetar med det praktiska inte ser nyttan med varför man delar upp en 

tillgång i komponenter. Efter avslutat projekt kommer de som byggde anläggningen 

förmodligen aldrig att komma i kontakt med den igen, det gör att de förmodligen blir 

omotiverade. Finance Manager menar att effekterna av den problematik som finns med 

komponentavskrivning är att få medarbetare att ställa upp på den. Ur ett perspektiv där 

Stakeholder Theory tillämpas kan motivationsproblemet med komponentavskrivning som 

redovisningsfunktionen på Borealis beskriver ses som en konflikt mellan 

redovisningsfunktionen och den operativa verksamheten vilket kan leda till negativa effekter 

och skada för enheternas sammanhållning (Fassin, 2009). Om vi däremot ser 

motivationsproblemet ur Simons (1995) Levers Of Control kan Belief Systems vara en 

beskrivande teori där författaren menar att motivering av personal är viktigt och att 

tydliggörandet av syftet med metoder och dess tillämpning behöver åskådliggöras, för att i sin 

tur uppnå en motivation (Simons, 1995). 

 

Finance Manager uttryckte detta citat: 

 

”Jag är inte helt övertygad att det är bra med komponentavskrivning, för det skapar 

merarbete” - Finance Manager 
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5.2 Svårigheterna med komponentavskrivning ur den operativa 
verksamhetens perspektiv 

Facility Management Manager menar att uppdelningen av tillgångar i komponenter ur ett 

operativt perspektiv sker i en process. I denna process sker en bedömning av vad som ingår i 

respektive kategori för att avgöra om det klassificeras som en komponent eller inte. Här 

menar Facility Management Manager att det kan vara problematiskt med detta omdöme att 

avgöra vad varje del i en fabrik är för något. Facility Management Manager säger att 

restvärdet i nästan alla fall bestäms att vara noll. Det är därmed den ekonomiska livslängden 

som behöver stämma överrens med den verkliga livslängden, här kan det uppstå problem i 

vissa fall. Faktorer som påverkar detta är fel omdöme vid bestämmandet av livslängd, att det 

blir för lång eller för kort livslängd. Resultatposter påverkas av sådana felbedömningar, 

företaget strävar alltid efter att få en korrekt matchning mellan den ekonomiska livslängden 

och den verkliga livslängden på komponenter som möjligt. Komponenter kan även ha 

speciella värden på grund av att de är monterade på särskilda platser i anläggningen. Vid 

utrangering av tillgångar är det sådana här problem som kan uppstå, ett tydligt exempel är att 

företaget utrangerar något som har ett ekonomiskt värde i redovisingen. Enligt Bonner (1999) 

används termen omdöme vid utformningen av åsikter och idéer där syftet är att försöka 

förutspå framtida utfall eller vid tillfällen där värderingar utförs. Omdöme och beslutsfattande 

går hand i hand menar Bonner (1999) där dessa två starkt påverkar varandra. Faktorer som 

påverkar beslut och omdöme kan vara inställning och tron på situationen (Bonner, 1999). 

Stárová & Cermáková (2010) påpekar detta i sin studie när de menar att osäkerhet kan uppstå 

när varje komponents livslängd ska bestämmas. Valet av avskrivningsmetod kommer påverka 

värdet på vinst och förlust vilket Jermakowicza & Gornik-Tomaszewski (2006) påpekar. 

 

Facility Management Manager påstår att de största problemen ur ett operativt perspektiv med 

komponentisering är definitionen av komponenter och dess gränsdragning. Vidare menar 

Facility Management Manager att det negativa med komponentavskrivning är 

anläggningsregistret. Med detta påskiner han att ett omfattande anläggningsregister måste 

underhållas och upprättas vilket kan vara komplicerat och betungande. En annan negativ 

aspekt är hur uppdelningen av tillgångar i komponenter sker, han menar att det finns flera 

gråzoner som är komplicerade. Författaren Scheepers (2003) menar att anläggningsregistret 

måste utökas, uppdateras i detalj och redogöra för varje komponent av en tillgång vilket kan 

ses som en omfattande effekt av komponentavskrivning. Nordlund (2003) påpekar likt 

Facility Management Manager att det kan vara problematiskt att avgöra vad som är en 

komponent. 

 

Problematiken med komponentavskrivning kan vara att få ekonomistyrningen att gå ihop med 

redovisningen. Ibland uppstår gråzoner vid tolkning av delar som berör 

komponentavskrivning och det kan bli olika från fall till fall beroende på vem som tolkar och 

det menar Facility Management Manager inte är bra. Det bör vara homogena beslut och 

samsyn i bolaget. Annars blir det väldigt olikt från gång till gång. Det bör finnas stöd så att 

besluten blir mer lika varandra. Detta kan beskrivas ur Tullberg (2013) studie om Stakeholder 

Theory, där han menar att parterna i organisationen måste sammarbeta mot ett gemensamt 

mål för att undvika konflikter som kan skada företaget på ett betydande sätt. Därför är ett 

smidigt samarbete av största intresse för båda parter menar Tullberg (2013). Även här kan 

Nordlund (2003) tankar om att det kan vara problematiskt att avgöra vad en komponent är för 

något spela in. 

 

Facility Management Manager syftar till att inställningen för komponentavskrivning ur det 

operativa perspektivet beror på individ till individ, detta för att det handlar om vilken kunskap 
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som de olika medarbetarna har om just komponentavskrivning. Han säger att 

komponentavskrivning kan vara ganska jobbig för de på anläggningen som berörs av detta för 

att de saknar kunskap om komponentavskrivning. Facility Management Manager menar att 

om de hade fått mer utbildning och kunskap om komponentavskrivning hade det varit lättare 

att förstå bakgrunden till varför det används. Han menar att det stödjer den verksamheten som 

den operativa enheten utgör. Detta kan kopplas till Simons (1995) uppfattning om att dagens 

organisationers arbetskraft består av högt utbildade personer som har högre förväntningar på 

utmaningar. Simons (1995) menar att för och kunna motivera denna personal krävs det att 

organisationens syfte och personalens bidrag till syftet tydliggörs, speciellt för att kunna 

motivera personalen som i sin tur kan söka och utforska nya idéer. 

5.3 De två perspektivens interaktion gällande 
komponentavskrivning 

Utifrån redovisningsperspektivet på företaget Borealis menar Finance Manager att syftet med 

tillämpningen av komponentavskrivning är att uppfylla lagstiftningen och ha ett rätt värde på 

anläggningen som är representativt. Detta för att inte skapa overkliga värden på tillgångar 

vilket kan leda till ökade kostnader. Senior General Accountant menar i samma riktning att 

målet är att allting ska vara så korrekt som möjligt.  Om vi observerar de uttalanden som 

redovisningsfunktionen gett angående syftena med komponentavskrivning utifrån Simons 

(1995) Levers of Control blir det möjligt att ombeskriva redovisningsfunktionens uttalanden 

som en karaktär i Simons (1995) Boundary Systems. Detta system menar författaren 

begränsar risktagande. Syftet med Boundary Systems är att sätta upp begränsningar och ramar 

för vad som ska eftersökas. Dessa ramar och begränsningar kan ur ett perspektiv motsvara de 

ramar och begränsningar som redovisningsfunktionen motsvarar i företaget Borealis. 

Företagets redovisningsfunktion uttalade tydligt om komponentavskrivningens syfte där 

efterföljning av regelverk och riskminimering var ett tydligt besked. Utifrån det operativa 

perspektivet på företaget Borealis menar Facility Management Manager är syftet med 

komponentavskrivning att få ett underlag som möjliggör att fabriken ska vara uppdelad i olika 

komponenter. Han menar att om allt hade varit en enda tillgång hade det omöjliggjorts att 

bygga om olika komponenter som projekt. Detta för att det inte går att hitta de olika 

komponenterna i anläggningsregistret, Facility Management Manager menar att om det har 

gjorts en bra komponentavskrivning möjliggörs en korrekt beskrivning av det ekonomiska 

värdet som finns hos fabriken. Han syftar till att det blir ett mer rättvisande värde vilket 

gynnar företaget. Den operativa verksamhetens syfte med komponentavskrivning som Facility 

Management Manager menade kan även sättas i kontrast mot Simons (1995) Levers of 

Control. Interactive Control Systems handlar om uppmuntringen av nya metoder och ett 

utbrett lärande i organisationen. Facility Management Manager markerade i sitt uttalande om 

syftet med komponentavskrivning att det praktiska arbetet förenklas vid en sådan metod. 

Komponentavskrivning kan därför i den operativa verksamheten observeras som en innovativ 

kraft som strävar efter att förenkla det dagliga arbetet ute i fabriken. 

 

Facility Management Manager menar att ur ett operativt perspektiv samarbetar den operativa 

verksamheten och redovisningsenheten med varandra mycket i form av att det finns 

redovisningsregler att följa. Här menar Facility Management Manager att det finns stora krav 

på att den operativa verksamheten följer redovisningsfunktionens regler och att det därför 

måste föras en dialog. Finance Manager menar att redovisningsfunktionen och den operativa 

verksamheten har olika intressen, detta främst för att de har olika prioriteringar. 

Avdelningarna arbetar mot ett gemensamt mål men det kan hända att en förståelse saknas i 

vissa sammanhang vilket kan leda till en krock. Som en illustration på detta menar Finance 

Manager att skattelagstiftningen är något som redovisningsfunktionen främst arbetar med, 
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därför finns det ett stort behov för organisationen att den operativa verksamheten anpassar sig 

till de skatteramverk som redovisningsfunktionen ställer. Finance Manager menar också att 

det kan finnas en tendens för den operativa verksamheten att skapa egna regler men i 

slutändan krävs det att redovisningsfunktionens regler efterföljs. Finance Manager uttalar en 

metafor om att den operativa verksamheten inte ser sina medtrafikanter utan att de endast ser 

de som är med i bussen. Ur ett operationellt perspektiv menar Facility Management Manager 

att de olika enheterna kan ha olika intressen och att redovisningsfunktionens regler i stort är 

något som den operativa verksamheten måste anpassa sig vid. 

 

Finance Manager menar att detta problem kan lösas genom att föra en dialog, svagheten i 

lösningen är dock att personer i fråga inte är motiverade till att föra en dialog, detta för att det 

saknas en förståelse för den andre parten. Finance Manager menar dock tydligt på att olika 

uppfattningar och åsikter är viktigt för utveckling i organisationen och att det därför inte bör 

hämmas. Svårigheten med förståelse och samarbete menar Finance Manager kan vara att det 

är svårt att sätta sig in i varandras situationer främst med anledningen att den operativa 

verksamheten och redovisningsfunktionen har sina egna referensramar som de arbetar utifrån. 

Dessa referensramar är starkt påverkade av medlemmarna för respektive avdelning och det 

har samtidigt funnits små influenser från andra avdelningar. Därför känner sig avdelningen 

trygg i att arbeta utifrån sin egen referensram. Tydliga fall på när en krock mellan 

redovisningsfunktionen och den operativa verksamheten kan ske är när projekt som den 

operativa verksamheten bedriver måste stoppas och börjas om på nytt. Facility Management 

Manager menar att den formella kommunikationen kan anses vara fyrkantig i organisationen 

innan ett avgörande beslut tas. När kommunikationen blir fyrkantig i beslutssammanhang tar 

det längre tid att nå beslut, när det istället kan lösas med bättre kommunikation mellan 

avdelningarna för att nå ett snabbare beslut menar Facility Management Manager. Facility 

Management Manager syftar till att det är viktigt att enheterna jobbar med varandra i ett tidigt 

skede vid komponentavskrivningssammanhang för att undvika de formella kanalerna och 

bristande kommunikation. 

 

Samarbete är däremot något som krävs i stort för att företaget ska fungera både på kort och på 

lång sikt menar Senior General Accountant. Hon säger att projekten som utförs i företaget har 

ett starkt samspel mellan den operativa verksamheten och redovisningsfunktionen. Konkreta 

delar som dessa två interagerar med varandra är gällande investeringsprojekt, konteringar och 

huruvida projekt skall kostnadsföras eller kapitaliseras. Vid dessa tillfällen kommuniceras det 

mellan avdelningarna kring hur tillvägagångssättet skall vara och hur projekten skall 

behandlas redovisningsmässigt. Det krävs ett samspel mellan projektledarna i den operativa 

verksamheten och redovisningsansvariga på redovisningsfunktionen där det kan hända att 

redovisningsfunktionen måste skicka påminnelser om information som behövs för att 

kapitalisera investerade komponenter. Diskussioner kring komponentuppdelning och 

avskrivningstid är något som förekommer, det är i en sådan situation som förståelse och 

anpassning krävs. Facility Management Manager säger att den operativa verksamheten vill 

säkerställa att fabriken ska vara säker och fungera medan redovisningsavdelningens syfte är 

att säga vad som tillåts att göras. Facility Management Manager beskriver att 

redovisningsfunktionen vill att det ska fungera utifrån de reglerna som finns att följa medan 

den operativa avdelningen har ett annat syfte vilket är att fabriken ska fungera och att deras 

projekt ska bli verklighet. 

 

Senior General Accountant säger att det är i slutskedet av projekt som interageringen sker i 

stort. Redovisningsfunktionen måste få in underlag kring redovisningen av projekten för att 

kunna redovisa komponenterna i anläggningsregistret. Det måste därför finnas en bra 
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interaktion mellan den operativa verksamheten och redovisningsfunktionen i 

komponentavskrivningssammanhang. Även Facility Management Maganager menar att 

brister som kan uppstå är vid slutskedet av projekt när den operativa verksamheten 

kommunicerar med redovisningsfunktionen vid komponentavskrivningssammanhang. 

Bristerna kan uppstå vid dålig kommunikation och förståelse. Facility Management Manager 

menar att en projektingenjör i den operativa verksamheten inte tänker på redovisningsregler 

utan snarare på att det ska levereras projekt. Frustration kan uppstå när ingenjörer i den 

operativa verksamheten har idéer på lösningar men som inte är förenliga med de regler som 

måste följas. 

 

Finance Manager och Facility Management Manager menade båda att det kan finnas olika 

intressen i de två avdelningarna; redovisningsfunktionen och den operativa verksamheten. De 

menade även att avdelningarna i stort är beroende av varandra men att de olika intressena kan 

skapa energikrävande situationer. Ur ett perspektiv där Stakeholder Theory beaktas tydliggörs 

kärnpunkten i denna teori som menar att intressen som intressenterna har är av värde och 

ingen enskild intressents värde skall ha företräde framför någon annan (Tullberg, 2013). Utan 

snarare bör företaget i helhet sträva efter att förstå och balansera intressenternas intressen 

(Tullberg, 2013). Facility Management Manager berättade tydligt att den operativa 

verksamheten i slutändan alltid måste följa redovisningsfunktionens intressen. Detta kan 

därför enligt Stakeholder Theory betraktas som en obalans i avdelningarnas intressen. Enligt 

Tullberg (2013) kan en obalans i intressen hos avdelningarna öppna risken för en konflikt. 

 

Borealis redovisningsfunktion kan förklaras genom Mellemvik et al. (1988) studie om 

redovisningens funktioner. De menar att redovisningen har två grundläggande mål; 

ansvarsskyldighet och beslutsfattande. Finance Manager nämner flertal gånger att ett syfte 

med komponentavskrivning är att tillfredsställa de regler och ramverk som efterföljs vilket 

enligt Mellemvik et al. (1988) kan identifieras som ansvarsskyldighetsmålet. Utöver detta 

påpekas det av Finance Manager att ett annat viktigt syfte med tillämpningen av 

komponentavskrivning är att uppnå ett mer korrekt värde på tillgångarna i redovisningen för 

att spegla verkligheten i bättre mån. Detta syfte går hand i hand med Mellemvik et al. (1988) 

andra grundläggande mål med redovisningen, beslutsfattandemålet vilket går ut på att 

redovisningen skall förse grund för beslutsfattande. Mellemvik et al. (1988) menar att sann 

information i redovisningen krävs för att dessa mål ska uppnås. Det finns därför stöd för 

Borealis redovisningsfunktions strävan att uppnå en så korrekt spegling av tillgångarna i 

företaget som möjligt, vilket enligt Mellemvik et al. (1988) förklaras vara ett krav för att 

målen med redovisningen skall uppnås. 

 

Enligt både redovisningsfunktionen och den operativa verksamheten är ett stort mål med 

redovisningen minskningen av osäkerhet med värdering och beslutsfattande. Mellemvik et al. 

(1988) menar att redovisningen är ett verktyg som kan användas för att minska osäkerhetet 

vid värdering och bedömning av beslut. Författarna säger att redovisningen är ett verktyg som 

är utformat som ett språk och ett kommunikationsmedel i syfte att främja förståelsen av 

parter. Detta verktyg menar Mellemvik et al. (1988) är konstruerat i syfte att öka kontroll och 

förenkla beslutsfattande. Om det däremot inte finns en bra kommunikation mellan 

redovisningsfunktionen och den operativa verksamheten gällande komponentavskrivning, 

vilket både Finance Manager och Facility Management Manager påpekar finns brister, kan det 

då ifrågasättas om den bristande kommunikationen leder till att målet med redovisningen som 

enligt Mellemvik et al. (1988) är ett verktyg konstruerat av kommunikation i syfte att minska 

osäkerheten och förenkla beslutsfattande inte uppfylls.   
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Om vi sammantaget ser den operativa verksamheten ur Simons (1995) modell där den 

operativa verksamheten är kärnan i modellen då de enligt Lantz (2003) tillämpas olika 

modeller i den operativa verksamheten för att styra verksamheten till att bli så effektiv som 

möjligt kan vi identifiera Boundary Systems som redovisningsfunktionen i modellen. I 

modellen beskriver Simons (1995) fyra olika Levers som har olika funktioner, Boundary 

Systems är en av dessa Levers och går ut på att skapa begränsningar baserat på risker vilket vi 

kan identifiera som redovisningsfunktionen. Boundary Systems menar Simons (1995) sätter 

ramar inom vad den operativa verksamheten ska utföra och kan illustreras genom bromsarna i 

en bil. Applicerat på den operativa verksamheten i Borealis kan verksamheten enligt Simons 

(1995) inte köra i höga hastigheter utan bromsar. Boundary Systems och i Borealis fall 

redovisningsfunktionen är därför en nödvändighet menar Simons (1995) för en fortsatt 

framgång för den operativa verksamheten och företaget som helhet. 
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 
 

I det avslutande kapitlet redogör vi för våra slutsatser och besvarar vår problemformulering. 

Här ger vi förslag på vidare forskning.   

 

Vilka svårigheter finns gällande komponentavskrivning i ett petrokemiskt företag ur ett 

redovisningsperspektiv? 

 

Den empiriska informationen som redovisningsfunktionen på Borealis gav oss indikerade 

tydligt på att dokumenthanteringen har blivit mer omfattande vid tillämpningen av 

komponentavskrivning. Detta bekräftas i analysen av Scheepers (2003) och Stovall (2010) 

som menar att en nackdel med tillämpningen av komponentavskrivning är att 

dokumenthanteringen ökar. 

 

En svårighet som framkom under våra intervjuer var allokeringen av kostnader till de olika 

komponenterna. Här påpekas det att svårigheter i form av att olika kostnader som uppstår när 

en investering görs ska kopplas till en enskild komponent vilket i en praktisk tillämpning kan 

vara svårt att utföra. Nordlund (2003) menar att svårigheter och utmaningar vid 

komponentavskrivning är att bestämma varje komponents anskaffningskostnad. Även 

Scheepers (2003) påpekar att fördelningen kan vara problematisk. Med detta menar vi att det 

kan finnas svårigheter med att fördela kostnader till komponenter på ett tillförlitligt och 

effektivt sätt i Borealis.   

 

Under insamlingen av empirin nämner redovisningsfunktionen hos Borealis att det kan finnas 

motivationsproblem vid tillämpningen av komponentavskrivning, där det kan vara svårt för 

medarbetare i både redovisningsfunktionen men även den operativa verksamheten att förstå 

nyttan med komponentavskrivning. Simons (1995) teori beskriver att motiveringen av 

personal och tydliggörande av syfte för metoder är viktigt för att uppnå en motivation. Vi kan 

därför dra slutsatsen att motivationsproblem existerar hos Borealis och att en anledning till att 

det finns är att syftet med tillämpningen av metoden inte tydliggjorts tillräckligt bra för de 

som kommer i kontakt med det.  

 

Vilka svårigheter finns gällande komponentavskrivning i ett petrokemiskt företag ur den 

operativa verksamhetens perspektiv? 

 

Ur ett operativt perspektiv har vi fått information om att omdömets roll vid bestämningen av 

livslängden för komponenter anses vara problematisk och att uppdelningen av stora tillgångar 

i komponenter är en komplicerad process. Enligt Bonner (1999) är faktorer som påverkar 

omdöme, inställningen och tron på situationen. Slutsatsen i denna kontext är att omdöme är en 

riskfaktor som ingår vid tillämpningen av redovisningsmetoder som kräver omdöme.  

 

Facility Management Manager påstår även att anläggningsregistret blir omfattande vid 

tillämpningen av komponentavskrivning. Ett omfattande anläggningsregister behöver 

underhållas och upprättas vilket kan vara komplicerat och betungande enligt Facility 

Management Manager.  Detta bekräftas av Scheepers (2003) som menar att 

anläggningsregistret måste utökas, uppdateras i detalj och redogöra för varje komponent av en 

tillgång vilket kan ses som en omfattande effekt av komponentavskrivning. Vi menar att ett 

omfattande anläggningsregister kan ses som både positivt och negativt. Positivt att det blir 

mer detaljerat och djupgående men negativt att det ökar arbetsbördan.  
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Facility Management Manager menar att den operativa verksamheten behöver upprätta 

homogena beslut i samspel med redovisningsfunktionen men att detta inte är fallet. En 

svårighet uppstår därmed menar Facility Management Manager när besluten gällande 

komponentavskrivning ser olika ut från gång till gång. Tullberg (2013) menar ur ett 

Stakeholder Theory perspektiv att parterna i en organisation måste samarbeta mot ett 

gemensamt mål för att undvika konflikter. Vi menar att homogena beslut bör eftersträvas 

gällande komponentavskrivning för att tydliggöra för båda parter vad som klassas som rätt 

och vad som klassas som fel. Med detta undviks förvirring hos medarbetarna som arbetar med 

komponentavskrivning och därmed kan arbetet bli effektivare utfört.  

 

En intressant svårighet som Facility Management Manager nämner finns i den operativa 

verksamheten är att medarbetarna saknar kunskap kring komponentavskrivning. Simons 

(1995) menar att motivering av personal krävs för att kunna uppnå samarbete. Därmed menar 

vi att kunskap och motivering går hand i hand.  

 

Hur interagerar dessa två perspektiv med varandra gällande komponentavskrivning? 

 

Det empiriska materialet säger att den operativa verksamheten och redovisningsfunktionen 

samarbetar i stort med varandra gällande komponentavskrivning. Informationen tyder dock på 

att redovisningsfunktionens intressen väger tyngre än den operativa verksamhetens intressen. 

Båda parter menar att kommunikationen och dialogen kan bli svår till följd av att motivation 

till att föra en dialog kan saknas. Det är främst i slutskedet av processen vid 

komponentavskrivning som interaktion mellan dessa två avdelningar är som intensivast. 

Stakeholder Theory behandlar detta och menar tydligt på att intressena bör jämställas för att 

uppnå en balans (Tullberg, 2013). Mellemvik et al. (1988) förklarar 

komponentavskrivningens syfte indirekt genom redovisningens syfte vilket är strävan efter 

rättvis presentation och effektiv allokering av resurser. Mellemvik et al. (1988) poängterar 

även att redovisning är ett kommunikationsverktyg för att främja förståelsen mellan parter. 

Informationen vi får från redovisningsfunktionen och den operativa verksamheten tyder båda 

på att kommunikationen kan brista, därmed uppstår en intressant diskussion kring hur denna 

ironi kan spegla en problematik vid interageringen mellan dessa två perspektiv gällande 

komponentavskrivning. Om kommunikationen brister mellan dessa parter kan detta vara en 

möjlig faktor till att komponentavskrivning som är ett medel av kommunikation inte fungerar. 

 

Båda avdelningarna har flertalet gånger tydligt påpekat samarbetets viktiga innebörd gällande 

komponentavskrivning. Utifrån analysen som gjordes baserat på Simons (1995) kunde vi 

tydligt illustrera innebörden av den operativa verksamhetens samarbete med 

redovisningsfunktionen med hjälp av modellen Levers of Control. Vi kan därför dra slutsaten 

att dessa två avdelningar fortsatt behöver ha ett starkt samarbete och en god kommunikation 

för att uppnå målen med komponentavskrivning. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att vid framtida studier forska om tillämpningen av komponentavskrivning 

på fler petrokemiska företag. Detta för att se om det finns andra svårigheter och problem 

förknippat med komponentavskrivning, gärna fokuserat ur de två perspektiven vi studerat. En 

annan intressant tanke är att göra en studie gällande komponentavskrivningens svårigheter 

som är generaliserbar till fler företag. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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