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Sammanfattning 

Från och med 2014 hade ett stort antal företag i Sverige en ny typ av regelverk att förhålla sig till i 

och med införandet av bokföringsnämndens K-regelverk för redovisning. Det var i samband med 

implementeringen av dessa som FAR- branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer 

lönekonsulter och skatterådgivare, ifrågasatte huruvida progressiv metod för avskrivning på 

byggnad var tillåten. Bokföringsnämnden behandlade frågan och kom fram till att så inte var 

fallet. Den 28 april 2014 beslutade nämnden också om att förtydliga K-regelverken för att på så 

vis klargöra att den progressiva metoden för avskrivning inte var den metod som generellt bör 

tillämpas för avskrivning på byggnad. Progressiv avskrivning var särskilt vanlig bland nybildade 

bostadsrättsföreningar och som en konsekvens av förtydligandet befarades kraftigt höjda 

årsavgifter för de boende med långtgående samhällskonsekvenser som följd. Alternativet till att 

höja årsavgifterna var att låta föreningen gå med underskott vilket även det var problematiskt. 

Årsredovisningen föreföll redan vara svår att förstå för föreningarnas intressenter och att 

kontinuerligt redovisa ett underskott befarades förstärka dessa tolkningssvårigheter. Genom att 

analysera årsredovisningarna för 20 stycken bostadsrättsföreningar i Jönköpings kommun under 

perioden 2013-2015 är syftet med den här studien att beskriva hur föreningarna har hanterat 

regelförtydligandet och hur detta har återspeglat sig i deras redovisning. Resultatet visar att 

samtliga föreningar väljer att byta från progressiv till linjär metod för avskrivning och att 

kostnaderna för avskrivning har ökat. Värt att notera är dock att flera föreningar sänker sina 

kostnader justerat för avskrivningar. Vidare så ser vi att merparten av föreningarna inte har höjt 

sina årsavgifter och att fler föreningar går med underskott under åren 2014 och 2015 i jämförelse 

med år 2013. Resultatet har betydelse för normgivare. En bostadsrättsförening drivs efter andra 

principer än vinstdriven verksamhet och det är problematiskt att dessa ska behöva dela regler för 

redovisning. Ett regelverk anpassat efter bostadsrättsföreningens speciella förutsättningar kan 

därför förespråkas. 
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Abstract 

From 2014, a large number of companies in Sweden had a new type of regulatory framework to 

comply with, since the Accounting Standards Board´s K-regulations was introduced. It was in 

connection with the implementation of these that FAR- the professional association of 

accounting consultants, auditors, salary consultants and tax advisors, questioned whether the 

progressive method of depreciation on buildings was allowed. The Accounting Standards Board 

considered the question and concluded that this was not the case. On April 28, 2014, the Board 

also decided to adjust the K-regulations to clarify that the progressive method was not generally 

to be applied for depreciation on buildings. The progressive method was especially common 

among newly formed housing associations, and as a consequence of the clarification, many feared 

that the annual fees for residents were going to be raised with far-reaching consequences for the 

whole social community. The alternative- to let the housing associations report a deficit in their 

annual reports, was also problematic since these already appeared to be difficult to understand 

amongst stakeholders and the fear was that a continually reported deficit were to reinforce these 

difficulties. By analyzing annual reports of 20 housing associations in the municipality of 

Jönköping during the period 2013-2015, the purpose of this study is to describe how the 

associations have handled the regulatory clarification and how this has been reflected in their 

accounts. The result show that all associations choose to switch from progressive to linear 

depreciation method and that depreciation costs have increased. Worth mentioning, however, is 

that several associations lower their costs if adjusted for depreciation. Furthermore, we see that 

most of the associations have not increased their annual fees and that more associations are in 

deficit in 2014 and 2015 compared with 2013. The result is important from a legislative 

perspective. A housing association is driven by principles other than a profit-driven association 

and it is problematic that they should share accounting rules. A regulatory framework adapted to 

the special circumstances of the housing association can thus be advocated. 
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1 Introduktion  

______________________________________________________________________ 

Redovisning och bostadsrätt är fenomen som båda är centrala för vårt samhälles funktionssätt vilket vi 

belyser i det här kapitlets inledning. Med utgångspunkt i den allmänna debatt som ägde rum kring ämnet i 

nyheter och media under våren 2014 diskuterar vi sedan varför redovisning i bostadsrättsföreningar är 

problematisk. På vilket sätt denna problematik kommer att belysas redogörs för i de avslutande avsnitten 

som behandlar studiens syfte och frågeställningar. 

______________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Ett samhälles ekonomiska utveckling och välfärd är beroende av ett stort antal 

samverkande funktioner och sektorer såsom utbildning, forskning, arbete, näringsliv, 

företagsamhet, kapitalmarknader, offentlig service, infrastruktur och bostäder. Formella 

och informella institutioner såsom lagar, regler, beskattning, tillit och förväntningar ser till 

att samverkan mellan dessa fungerar effektivt (Långtidsutredningen, 2015) och det är just 

denna samverkan som är så central inte bara i beskrivningen av vårt ekonomiska system 

(Eklund, 2013) utan även av samhället som helhet (Drucker, 1992).  

 

Genom näringsliv och företagande samordnas produktionsfaktorer i form av arbete, kapital 

och naturresurser för produktion av de varor och tjänster som samhällsmedborgarna 

efterfrågar. För dessa företags funktion utgör redovisningen en viktig del. Redovisning kan 

definieras som processen att identifiera, mäta och kommunicera ekonomisk information 

(AAA refererad i Sterling, 1967). I dess bredaste betydelse omfattas såväl registrering och 

bearbetning av affärshändelser i olika databehandlingsprogram som sammanställning och 

kommunikation av dessa i form av interna och externa rapporter. Syftet med redovisningen 

är att förse företagets externa intressenter med information om dess ekonomiska ställning 

och resultat så att dessa kan fatta välgrundade beslut (Rimmel & Jonäll, 2016). I ett 

samhälle vars funktion i allt högre grad har kommit att vila på vår förmåga att organisera 

oss är det av central vikt att parter i olika affärstransaktioner kan lita på varandra och det 

har därför ansetts motiverat att reglera den externa redovisningen. Genom lagar och regler 

försöker lagstiftaren säkerställa att den externa redovisningen uppnår egenskaper såsom 
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tillförlitlighet, verifierbarhet, relevans och jämförbarhet. Ofta råder dock en konflikt mellan 

dessa olika egenskaper och avvägningar måste då göras mot bakgrund av redovisningens 

syfte.  

 

Att en bostad är viktig för den enskilda individens hälsa och välstånd torde vara självklart 

för de allra flesta och sett från ett samhällsperspektiv är en välfungerande bostadsmarknad 

av central vikt för att vi ska kunna flytta mellan orter, till och från studier och för att 

matchning ska kunna ske mellan arbetssökande och arbetsgivare (Långtidsutredningen, 

2015). Marknaden för bostadsrätter utgör en väsentlig del av den totala bostadsmarknaden. 

Av det totala bostadsbeståndet på 4 716 568 stycken bostäder utgörs 968 000 stycken (20,6 

procent) av bostadsrätter och bostadsrättsföreningen är den vanligaste ägaren av lägenheter 

i flerbostadshus (SCB, 2016). Under 2015 omsattes 107 802 stycken bostadsrätter till ett 

värde av totalt 218 miljarder kronor. Med undantag för år 2008 har medelpriset för en 

bostadsrätt följt en stigande trend under hela 2000-talet och steg med hela 17 procent- från 

1,7- till 2 miljoner kronor, mellan åren 2014 och 2015 (SCB, 2016).  

 

Den här studien om redovisning i bostadsrättsföreningar berör således sådana funktioner 

som är av central vikt för vårt samhälles funktion och ekonomiska utveckling. När någon 

sådan central funktion fungerar mindre väl påverkar det såväl enskilda människors 

levnadsstandard som samhällsekonomin i stort (Långtidsutredningen, 2015). Att så är fallet 

för bostadsmarknaden är den globala finanskrisen från 2008 ett tydligt bevis på och under 

de senaste åren har just bostadsmarknadens funktionssätt lyfts fram som en faktor som kan 

begränsa möjligheterna för en positiv ekonomisk utveckling (Långtidsutredningen, 2015). 

Att studera redovisning i en sådan kontext anser vi vara väl motiverat mot bakgrund av den 

potential som finns i att bidra med kunskap om, för vårt samhälle, så viktiga funktioner. 

Nedan presenterar vi delar av den debatt som fördes under 2014 i samband med införandet 

av nya regler för redovisning vilken utgör den huvudsakliga bakgrunden till vår studie. 

Debatten belyser att redovisning i bostadsrättsföreningar är problematisk på flera sätt. 

 

Från och med den 1/1 2014 hade ett stort antal bokföringsskyldiga i Sverige nya regelverk 

att förhålla sig till vid upprättandet av sin redovisning i och med införandet av K2 och K3 

regelverken. Mot bakgrund av dessa regelverks implementering publicerade FAR:s 

policygrupp för redovisning en artikel i tidningen Balans i vilken de ställde sig själva frågan 
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om progressiv metod för avskrivning på byggnad skulle vara tillåten vid tillämpning av K2 

och K3. FARs tolkning var att så inte var fallet och de poängterade särskilt att många 

bostadsrättsföreningar och fastighetsföretag skulle komma att behöva justera sina 

avskrivningsmetoder: ”(det har) på senare tid förekommit många diskussioner om 

avskrivning på byggnader och då framför allt i bostadsrättsföreningar” (FAR:s policygrupp 

för redovisning, 2013).  

 

Uttalandet från FAR gjordes redan under hösten 2013 men det var först genom en artikel 

publicerad av Svenska Dagbladet våren 2014 som samhällsdebatten kring ämnet tog fart. I 

artikeln uppmärksammades att progressiv metod för avskrivning var särskilt vanlig bland 

nybildade bostadsrättsföreningar: ”Såväl byggjättar som nybildade föreningar har satt i 

system att snygga till resultaträkningar…” (Hellekant, 2014, s.1). Vad som åsyftas av 

Hellekant i citatet ovan är den initialt låga påverkan på resultatet som en progressiv metod 

medför. Hade metoden för avskrivning istället varit linjär hade resultaträkningen sett 

annorlunda ut eftersom kostnaderna för avskrivning då hade varit högre och resultatet, allt 

annat lika, varit lägre. Frågan var nu om den tolkning som FAR gjort var riktig och vad det 

innebar för alla de bostadsrättsföreningar som tillämpat progressiv metod. Två möjliga 

scenarion tecknades för denna situation: Antingen skulle bostadsrättsföreningen bli 

tvungen att höja årsavgifterna för de boende eller gå med underskott: ”Nu stoppas 

metoden och i stället väntar illröda siffror eller höjd avgift” (Hellekant, 2014, s.1).  

 

På kort tid fick ämnet mycket stor medial uppmärksamhet och bara tre dagar efter 

publiceringen av Svenska Dagbladet var oron så stor bland bostadsrättsinnehavare att FAR 

inte såg något annat alternativ än att föreslå att bostadsrättsföreningar skulle undantas från 

deras tolkning av de nya regelverken. Dan Brännström, ordförande i FAR, uppgav till SvD 

att han: ”…tagit intryck av de starka reaktionerna från många privatpersoner som har 

ringt” och att ”det känns obehagligt att det finns en oklarhet i en redovisningsfråga som 

väcker så stor uppmärksamhet och oro" (Brännström, 2014, s.6).  

 

I och med att FAR ändrade sig i sin tolkning föreföll rättsläget för stunden oklart och 

frågan hamnade hos bokföringsnämnden (BFN) vilken klargjorde sin ställning i frågan: 

”Varken tidigare eller nuvarande normgivning från BFN ger stöd för att progressiva 

avskrivningar är den metod som generellt bör tillämpas för avskrivning av byggnader i 
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bostadsrättsföreningar” (Bokföringsnämnden, refererad i Eriksson, 2014). Den tolkning 

som FAR inledningsvis gjort var således riktig. Progressiv metod var ej tillåten att tillämpa 

som generell metod för avskrivning på byggnad och något undantag för 

bostadsrättsföreningar var inte aktuellt. Reaktionerna bland aktörer på 

bostadsrättsmarknaden var starka: ”Månadsavgiften för en nybyggd bostadsrätt... kan öka 

med mer än 40 procent efter beslutet att inte tillåta progressiva avskrivningar” (SBC, 2014, 

s.1) och "Behovet av ett anpassat regelverk för bostadsrättsföreningar ökar nu…” 

(Brännström, 2014, s.4). Att i ett slag höja månadsavgifterna med så mycket som 40 

procent kunde tänkas få mycket långtgående samhällskonsekvenser vilket medförde att 

flera aktörer frågade sig själva vilka hinder som egentligen finns för att en 

bostadsrättsförening går med underskott. En rättslig utredning beställdes av FAR och 

andra aktörer på bostadsrättsmarknaden. Den 19/9 2014 kom så ett rättsutlåtande vilket 

klargjorde rättsläget: ”Det finns inget förbud mot att en bostadsrättsförening går med 

underskott. En bostadsrättsförening kan redovisa underskott ett eller flera år och t.o.m. en 

ansamlad förlust i det egna kapitalet utan att det innebär något ansvar för 

styrelseledamöterna…” (Stattin & Svernlöv, 2014, s. 11).  

1.2 Problemdiskussion 

Mot bakgrund av den förda debatten kan vi konstatera att redovisning i kontexten av 

bostadsrättsföreningar är problematisk på flera sätt. Det förtydligande som gjordes av BFN 

i samband med införandet av K-regelverken innebar att många bostadsrättsföreningar, allt 

annat lika, blev tvingande att redovisa högre kostnader för avskrivning. Då 

bostadsrättsföreningens huvudsakliga intäkter är avgifter från de boende sågs till en början 

inga andra alternativ än att höja dessa. En avgiftshöjning som i vissa fall skulle behöva vara 

mycket stor- kanske så mycket som 40 procent, vilket förutspåddes föra med sig 

långtgående konsekvenser såväl för den enskilda individen som för samhällsekonomin i 

stort: ”I värsta fall går inte en enda lägenhet att sälja” (Hellekant, 2014, s.5) och ”…det 

stoppar byggandet av bostadsrätter” (Holmqvist, 2014, s.3).  

 

Många var de aktörer som ifrågasatte att bostadsrättsföreningen, vars syfte inte är att gå 

med vinst utan att skapa ett boende som är ekonomiskt och praktiskt fördelaktigt för 

föreningens medlemmar, ska vara tvingade att rätta sig efter ett regelverk som i huvudsak är 

anpassat för vinstdriven verksamhet: “Eftersom en bostadsrättsförening inte är 
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vinstdrivande som ett företag utan har till syfte att tillvarata sina medlemmars intressen på 

både kort och lång sikt, så är det oväsentligt huruvida föreningen gör vinst eller inte” (Bo 

Bättre, 2014, s.30). Man ifrågasatte vilken roll resultatet såsom ett mått på effektivitet har 

att spela under sådana förhållanden och samma aktörer var av inställningen att 

avskrivningar i första hand är en bokföringsteknisk post som inte hade något med 

verkligheten att göra och att en avgiftshöjning för att möta ökade avskrivningskostnader 

inte skulle vara nödvändig, tvärtom skulle det enbart leda till att pengar samlades på hög.  

 

Så konstaterades också av Stattin och Svernlöv att det inte finns några rättsliga hinder för 

en bostadsrättsförening att gå med underskott. Att gå med underskott var dock även det 

problematiskt vilket också belystes i debatten: ”Det är problematiskt att få en stor 

diskrepans mellan redovisningen och ekonomi i övrigt” (Edvinsson, 2014, s.8) och ”Den 

stora pedagogiska uppgiften för oss blir att förklara för kunden att bostadsrättsföreningen 

nu eventuellt kommer att rapportera förlust” (Danielsson, 2014, s.5). Man ifrågasatte vilka 

signaler det sänder om en förenings resultaträkning visar underskott flera år i rad och vilken 

roll redovisningen ska spela under sådana förhållanden. Argumentationen fördes mot 

bakgrund av att en bostadsrättsförenings intressenter ofta är lekmän när det gäller att förstå 

och tolka en årsredovisning. Vidare argumenterades också för att det kan bli svårt att 

rekrytera styrelsemedlemmar och att få dessa att känna ett kostnadsansvar om det 

redovisningsmässiga resultatet ändå inte spelar någon roll (Liss et al. 2014, s.6). 

 

Debatten svängde i takt med att förtydliganden och utredningar presenterades och sett över 

tid urskiljer vi i huvudsak tre typer av argumentation: Inledningsvis argumenterades för att 

ökade kostnader för avskrivning bör mötas av ökade intäkter- eller i 

bostadsrättsföreningens fall- ökade årsavgifter. Den här initiala reaktionen ser vi som 

talande för gemene mans syn på redovisning vilken förefaller vara starkt färgad av en 

affärsmässig kontext. En andra typ av argumentation gjorde gällande att det 

bokföringsmässiga resultatet inte spelar någon roll eftersom bostadsrättsföreningen saknar 

vinstsyfte. Avgiftshöjningar var därför inte nödvändiga så länge föreningen har ett positivt 

kassaflöde. På detta följde så en tredje typ av argumentation som berörde huruvida ett 

redovisat underskott gör redovisningen mer svårtolkad för dess användare. 
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Av debatten framgår således att förtydligandet från BFN och det efterföljande 

rättsutlåtandet från Stattin och Svernlöv försatte bostadsrättsföreningarna i en svår 

situation. Skulle man genomföra avgiftshöjningar med potentiella skadeverkningar långt 

utanför den egna föreningen eller skulle man låta denna gå med underskott och riskera att 

redovisningens funktion såsom ett beslutsunderlag gick förlorad?  

 

Genom att analysera årsredovisningarna för 20 stycken bostadsrättsföreningar i Jönköping 

söker den här studien undersöka hur bostadsrättsföreningarna har valt att hantera 

situationen och hur detta har återspeglat sig i deras redovisning. Studiens empiriska material 

tolkas med stöd av Den Positiva Redovisningsteorin och utifrån litteratur gällande ideella 

organisationer och finansiell läskunnighet. 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att beskriva hur bostadsrättsföreningen har hanterat regelförtydligandet 

från BFN den 28 april 2014 genom att undersöka hur bostadsrättsföreningens redovisning 

för åren 2014 och 2015 har förändrats jämfört med 2013 års redovisning. 

1.4 Frågeställning  

Hur har bostadsrättsföreningens intäkter förändrats? 

Hur har bostadsrättsföreningens kostnader förändrats? 

Hur har resultatet förändrats? 

1.5 Avgränsningar  

Enbart bostadsrättsföreningar i Jönköpings kommun har tagits med och enbart sådana som 

har bildats mellan åren 2000 och 2013. Bostadsrättsföreningen ska innan 

regelförtydligandet 2014 ha använt sig av progressiv avskrivningsmetod. 
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2 Referensram  

______________________________________________________________________ 

Kapitlet inleds med en presentation av bokföringsnämnden och deras normgivning i form av de så kallade 

K-regelverken. I det följande görs en genomgång av grundläggande redovisningsprinciper, regler gällande 

avskrivning, samt regler gällande bostadsrätt och bostadsrättsföreningar. I de avslutande avsnitten redogörs 

för Den Positiva Redovisningsteorin samt litteratur gällande ideella organisationer och finansiell 

läskunnighet genom vilken vi har för avsikt att tolka resultatet av vår undersökning.  

______________________________________________________________________ 

2.1 Redovisningens normgivning 

Författningsmässigt så regleras redovisningen av bokföringslagen (SFS 1999:1078) och 

årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). I BFL regleras vem som är bokföringsskyldig, det 

löpande arbetet med att under räkenskapsåret nedteckna affärshändelser i kronologisk och 

systematisk ordning samt hur räkenskaperna ska avslutas med bokslut. ÅRL reglerar 

upprättandet av årsredovisning. Enligt ÅRL 2 kap. 2§ ska upprättandet av årsredovisning 

ske i enlighet med god redovisningssed. Lagstiftaren har gett uppgiften att ansvara för 

utvecklandet av god redovisningssed till BFN, en statlig myndighet som lyder under 

finansdepartementet. Utvecklandet av god redovisningssed sker genom att nämnden ger ut 

allmänna råd gällande tillämpningen av bestämmelserna i BFL och ÅRL (BFN, 2017). 

 

2004 beslutade BFN om att ändra inriktningen på sitt normgivningsarbete. Orsaken till 

denna ändring var att den normgivning som tidigare praktiserats, vilken gett upphov till ett 

snårigt lapptäcke av uttalanden, råd och rekommendationer, inte längre ansågs 

ändamålsenlig. Den internationella utvecklingen med en allt högre grad av harmonisering 

bland länders regelverk ställde också nya krav på normgivningsarbetet och en 

grundläggande förändring ansågs nödvändig. Resultatet av denna förändring blev det så 

kallade K-projektet genom vilket BFN ämnade att ta fram fyra särskilda regelverk, ett för 

respektive kategori av företag (BFN, 2004). Projektet har fortlöpt sedan 2004 och från och 

med kalenderåret 2014 finns nya regelverk, vilka benämns K1-K4, tillgängliga för 

tillämpning. Detta innebär att alla större företag samt alla aktiebolag och ekonomiska 

föreningar oavsett storlek ska tillämpa ett K-regelverk för räkenskapsår som påbörjats efter 

den 31 december 2013 (BFN, 2016). K-regelverken tar sin utgångspunkt i BFL vilken anger 
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hur den löpande bokföringen ska avslutas och sammanställas. Företag i Sverige har att välja 

mellan följande former av bokslut:  

• förenklat årsbokslut  
• årsbokslut  
• årsredovisning  
• koncernredovisning  
• koncernredovisning enligt IAS/IFRS regler  

Det är kraven i BFL samt de val som BFL medger som avgör vilket K-regelverk ett företag 

skall tillämpa vilket innebär att dessa i vissa fall har möjlighet att välja mellan två olika 

kategorier av regelverk (BFN, 2016).  

 

K3-regelverket är huvudregelverket för att upprätta årsredovisning och 

koncernredovisning. K3 är framtaget på ett sådant sätt att det faller inför ramen för ÅRL 

(SFS 1995:1554). K3 är ett självständigt regelverk som är baserat på principer, dessa 

principer frångås dock ibland till följd av bestämmelser i t.ex. ÅRL (BFNAR 2012:1). I ett 

principbaserat regelverk ges relativt lite vägledning för hur redovisningen skall tillämpas i 

varje enskild situation. Istället ges utrymme för professionens bedömningar och tolkningar 

inom ramen för de grundprinciper som regelverket utgår ifrån (Marton, Lumsden, 

Lundqvist & Petterson, 2012). Detta utrymme för bedömningar ställer högre krav på 

upprättaren av årsredovisningen men också högre krav på revisorerna (Maines et al., 2003). 

Det utrymme för tolkning och den flexibilitet som ett principbaserat regelverk ger bör 

bidra till att finansiella rapporter ger en mer rättvisande och korrekt bild. Samtidigt kan det 

dock ge möjligheter att skildra en bild som inte är ekonomiskt rättvisande (Hope, 2004). 

 

Det finns möjlighet för vissa företag att välja att redovisa enligt förenklingsregelverket K2 

vilket avgörs av de gränsvärden som framgår av 1 kap. 4§ ÅRL. K2 regelverket 

kännetecknas av förenklingar som ger företag möjlighet att hitta schablonmässiga lösningar.  

Regelverket har för avsikt att vara en vägledning för mindre företag och dess regler är 

framförallt framtagna för att lämpa sig för mindre företag (BFNAR 2016:10). En viktig 

utgångspunkt för regelverket är försiktighetsprincipen, vilket har fått till följd att värdering 

sker till anskaffningsvärde även när ÅRL tillåter värdering till verkligt värde (BFNAR 

2016:10). 
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Både K3 och K2 ska tillämpas i sin helhet (BFNAR 2012:1, BFNAR 2016:10) vilket 

innebär att det inte är tillåtet att välja en regel ur K3 och en regel ur K2 när man ska 

upprätta de finansiella rapporterna (Drefeldt & Törning, 2012). Vad gäller byte av regelverk 

mellan K3 och K2 är det alltid tillåtet att redovisa enligt K3 utan att särskilda skäl måste 

uppges. Om man tidigare har redovisat enligt K2 och vill göra ett byte från K3 tillbaks till 

K2 måste dock skälen för detta uppges att: ”Ett byte av regelverk ska alltid uppges i 

tilläggsupplysningarna och ska innehålla skälen för ett sådant byte” (BFNAR 2012:4). 

2.2 Grundläggande redovisningsprinciper  

Redovisningslagstiftningen innehåller en rad olika bestämmelser vilka benämns som 

redovisningsprinciper. Dessa, för redovisningen grundläggande bestämmelser, återfinns i 2 

kap. 2-4§ ÅRL och i olika standarder och regelverk, exempelvis i BFN:s K-regelverk 

(BFNAR 2012:1, BFNAR 2016:10). Principerna är tvingande enligt det fjärde 

bolagsrättsliga direktivet och berör hur tillgångar och skulder ska värderas samt hur 

redovisning av intäkter och kostnader ska ske (Rådets fjärde direktiv, 78/660/EEG).  

2.2.1 God redovisningssed  

Enligt 4 kap. 2§ BFL ska bokföringsskyldigheten fullgöras i enlighet med god 

redovisningssed. Vidare anges i 2 kap. 2§ ÅRL att årsredovisningen skall upprättas på ett 

överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Av förarbetet till ÅRL framgår att 

med överskådlighet syftar lagstiftaren på att informationen som redovisningen innehåller 

ska hållas så tillgänglig som möjligt. Informationen som presenteras ska ge möjlighet till 

överblick och endast relevant information ska tas med. Delarna i den finansiella 

rapporteringen ska utan svårigheter kunna läsas tillsammans (Prop., 1995/96:10). Det är 

BFN som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed (BFL, SFS 1999:1078) och i 

sin normgivning ska de ta hänsyn till rådande redovisningspraxis bland företagen. Det sker 

främst genom de remissomgångar som föregår framtagandet av nya normer. Genom detta 

förfarande kan de nya normer som träder i kraft anses vara en del av god redovisningssed 

(Drefeldt & Törning, 2012). Som bokföringsskyldig är man tvingad enligt lag att följa god 

redovisningssed (BFL, SFS 1999:1078), vilket innebär att BFN:s normgivning i form av 

allmänna råd och rekommendationer i praktiken är att likställa med lag (BFN, 2017). 
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2.2.2 Rättvisande bild  

Principen om rättvisande bild är fundamental för redovisningen och innebär att balans- och 

resultaträkningen samt noter skall vara upprättade på ett sådant sätt att de ger en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat (ÅRL, SFS 1995:1554). Vidare anges i 2 

kap. 3§ ÅRL att tilläggsupplysningar ska lämnas om detta behövs för att kunna ge en 

rättvisande bild. Av förarbeten till ÅRL framgår att den årsredovisning som är upprättad i 

enlighet med gällande lagar, allmänna råd och rekommendationer (d.v.s. i enlighet med god 

redovisningssed) skall anses ge en rättvisande bild (Prop., 1995/96:10). I K3 respektive K2 

förtydligar BFN att vid tillämplig av regelverken antas de finansiella rapporterna ge en 

rättvisande bild (BFNAR 2016:10, BFNAR 2012:1). Enligt Drefeldt och Törning (2012) är 

syftet med detta förtydligande att ge företagen en trygghet i att man uppfyller det viktiga 

kravet på rättvisande bild. Ibland måste dock avsteg från generella redovisningsnormer och 

praxis göras och i sådana fall skall upplysningar om avvikelsen lämnas i not (ÅRL, SFS 

1995:1554).   

2.2.3 Försiktighetsprincipen  

Försiktighetsprincipen innebär att man vid upprättandet av balans- och resultaträkning 

samt noter ska iaktta rimlig försiktighet (ÅRL, SFS 1995:1554). Innebörden av detta är att 

värdering av poster ska göras på ett sådant sätt att resultatet under inga omständigheter 

varken över- eller underskattas (Prop., 1995/96:10). Vid osäkerhet kring värderingen ska 

det i allmänhet väljas en lägre värdering av tillgångar och en högre värdering av skulder. 

Det framgår även av förarbeten att försiktigheten vid värderingen av tillgångar ej bör vara 

överdriven så att det leder till en medveten undervärdering av tillgångar eller en 

övervärdering av skulder, därav kravet på rimlig försiktighet (Prop., 1995/96:10). En 

överdriven försiktighet skulle även kunna komma i konflikt med kravet på rättvisande bild 

(Drefeldt & Törning, 2012). Särskilt vid bedömning av fastighetsavskrivningar finns det 

väsentliga skillnader i den praktiska tillämpningen vilket beror på det spelrum som 

principen lämnar till användaren (Pernica & Hanusova, 2015).  

2.2.4 Fortlevnadsprincipen 

Fortlevnadsprincipen innebär att utgångspunkt för företaget vid upprättande av dess 

redovisning ska vara att det ska fortsätta sin verksamhet för all framtid (ÅRL, SFS 

1995:1554). Detta har stor betydelse för redovisningen främst vad gäller tillgångsvärdering 

men också på vilket redovisningstekniskt viss som tillgångar kan anses förbrukade (Gröjer, 
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2002). Principen är även kallad fortlevnadspostulatet vilket enligt Artsberg (2005) adderar 

större tyngd till begreppet då ett postulat betyder ”självklart antagande” eller ”påstående 

som inte behöver bevisas” (Artsberg, 2005). 

2.2.5 Matchnings- och periodiseringsprincipen 

Två redovisningsprinciper som är centrala för fenomenet avskrivningar är matchnings- och 

periodiseringsprincipen. Matchningsprincipen innebär att kostnader ska matchas mot de 

intäkter man haft under samma räkenskapsår (Gröjer, 2002). För att kunna matcha 

kostnader med intäkter används periodiseringsprincipen vilken innebär att kostnader och 

intäkter som kan hänföras till räkenskapsåret tas med oavsett om utbetalning har skett eller 

ej (ÅRL, SFS 1995:1554). Problematik kan uppstå vid bedömningen av hur stor 

förbrukning av en tillgångs värde som ska matchas och periodiseras under respektive 

redovisningsperiod. Den del som man anser blivit förbrukad under redovisningsperioden 

kallas för avskrivning vilket blir det värde som tillgången minskas med (Gröjer, 2002).  

2.3 Avskrivning 

En anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av systematiskt under 

denna period (ÅRL, SFS 1995:1554). Valet av avskrivningsmetod ska göras med 

iakttagande av hur tillgångens värde förbrukas. Vad som ska beaktas är tillgångens värde 

för verksamheten, d.v.s. hur den över tiden beräknas bidra till genererande av intäkter 

(Artsberg, 2005). I lag preciseras eller exemplifieras inte några avskrivningsmetoder. Dessa 

har istället tagits fram av normgivande organ så som BFN (Artsberg, 2005). Historiskt sett 

har en linjär eller progressiv metod använts vid avskrivning på byggnad (Lundén, 2011). I 

och med BFNs förtydligande den 28 april 2014 är progressiv metod generellt sett inte 

längre tillämplig (BFN, 2014). 

2.3.1 Linjär metod 

Den linjära (även proportionella, raka) metoden innebär att utgiften för en 

anläggningstillgång fördelas lika över dess nyttjandeperiod. Avskrivningsbeloppet blir 

således detsamma för alla avskrivningsperioder och beräknas genom att tillgångens 

anskaffningsvärde divideras med tillgångens nyttjandeperiod (Gröjer, 2002). I Sverige är 

den linjära metoden vanligast vilket kan förklaras av att den är enkel att tillämpa i praktiken. 

Dock kan denna praxis ifrågasättas teoretiskt. Enligt Artsberg (2005) finns det inga 

egentliga skäl att tro att linjär avskrivning skulle vara det teoretiskt riktiga för att spegla hur 
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tillgångens värde förbrukas, tvärtom finns det teoretiskt sett mycket som talar för att 

degressiv avskrivning speglar detta bättre.  

2.3.2 Progressiv metod 

Den progressiva metoden innebär att utgiften för en anläggningstillgång fördelas 

progressivt över dess nyttjandeperiod. Det innebär att avskrivningsbeloppen är relativt små 

i början av perioden för att sedan öka succesivt genom åren och sluta med att vara som 

störst i slutet av nyttjandeperioden (Gröjer, 2002). Den progressiva metoden har en 

kontroversiell stämpel över sig på grund av att metoden anses mindre försiktig då det 

kommer till uppskattning av tillgångens livslängd. Risken finns att tillgångar redan är 

utrangerade innan de är fullt avskrivna. Mot bakgrund av dessa nackdelar brukar progressiv 

metod ifrågasättas i normerna, vilket får sägas vara ett uttryck för försiktighetsprincipen 

(Artsberg, 2005). Progressiv metod är vanligt förekommande vid avskrivning av en 

leasingtillgång, så kallad annuitetsavskrivning (Drefeldt & Törning, 2012). Före 

regelförtydligandet var det även vanligt förekommande bland nybildade 

bostadsrättsföreningar i Sverige (FAR:s policygrupp för redovisning, 2013). 

2.3.3 Degressiv metod 

Degressiv avskrivningsmetod innebär att utgiften för en anläggningstillgång fördelas 

degressivt över dess nyttjandeperiod, d.v.s. att avskrivningsbeloppet är som störst det första 

året för att sedan minska efter hand och slutligen vara som lägst det sista året. Motivet för 

att använda sig av en degressiv metod kan t,ex vara att reparations- och 

underhållskostnaderna ökar efter hand. För att möta denna ökade kostnad och för att 

kostnaderna ska bli lika stora varje år måste således avskrivningarna minskas (Gröjer, 2002). 

Förekomsten av degressiv metod är relativt låg (Drefeldt & Törning, 2012). 

2.3.4 Produktionsbaserad metod 

Produktionsbaserad metod innebär att avskrivningsbeloppet ska fastställas utifrån hur 

mycket tillgången har använts under perioden. Metodens grundläggande antagande är att en 

tillgångs värdeminskning beror på graden av användande, inte dess ålder (Gröjer, 2002). 

Även den produktionsbaserade metoden förekommer relativt sparsamt i praktiken och 

anses i första hand vara lämplig för tillverkande företag (Drefeldt & Törning, 2012).  
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2.3.5 Avskrivningar enligt K-regelverken 

De K-regelverk som är aktuella för bostadsrättsföreningar är K3 och K2. Nedan 

presenteras dessa regler i korthet avseende materiella anläggningstillgångar i form av 

byggnad och dess avskrivning. 

2.3.5.1 K3- Redovisning av anläggningstillgångar 

En materiell anläggningstillgång ska vid första redovisningstillfället redovisas till dess 

anskaffningsvärde (BFNAR 2012:1). För att kunna redovisa en tillgång som en materiell 

anläggningstillgång i enlighet med K3 så måste tillgången uppfylla vissa kriterier. Ett företag 

ska endast ta upp en tillgång i balansräkningen om de ekonomiska fördelarna som är 

förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget i framtiden och 

tillgångens anskaffningsvärde eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt (BFNAR 2012:1).  

 

Om det förväntas att en anläggningstillgångs komponenter har väsentlig skillnad i 

förbrukning ska tillgången delas upp på dessa komponenter och fördelning av 

anskaffningsvärdet ske på dessa (BFNAR 2012:1). Ett tydligt exempel på en materiel 

anläggningstillgång som består av olika komponenter och som kan förväntas ha en 

väsentlig skillnad i förbrukning är en fastighet. En fastighet delas som ett första steg upp på 

byggnad och mark. Som ett andra steg kan sedan byggnaden delas upp i olika komponenter 

såsom stomme, stammar, tak, fasad och liknande. Dessa komponenter har vanligtvis 

väsentligt olika nyttjandeperioder och ska därför komponentredovisas. Har en tillgång 

delats upp i komponenter ska tillkommande utgifter för att byta ut den specifika 

komponenten räknas in i tillgångens redovisade värde. Detta gäller även för tillförandet av 

nya komponenter (BFNAR 2012:1).  

2.3.5.2 K3- Avskrivning av byggnad  

Eftersom en uppdelning av en tillgång i olika komponenter ska göras om det finns en 

väsentlig skillnad i förbrukning av dessa så ska även avskrivningar göras på komponent 

nivå, så kallad komponentavskrivning (BFNAR 2012:1). 

 

Nyttjandeperiod är enligt K3 den period som en tillgång anses vara tillgänglig för 

användning eller det antal tillverkande enheter, eller motsvarande, som förväntas bli 

producerade av tillgången. De faktorer som ska vara med vid bedömningen av en tillgångs 

nyttjandeperiod är förväntad användning, förväntat slitage där principer för underhåll ska 
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beaktas samt eventuella legala begränsningar avseende tillgångens användande (BFNAR 

2012:1). Uppskattningen av en tillgångs nyttjandeperiod är en bedömningsfråga som bygger 

på erfarenhet. Processen som ligger till grund för uppdelningen i komponenter och 

bestämning av nyttjandeperiod för en tillgång kan bli kostsam (Colyvas, 2009). Dock kan 

arbetet vara värt kostnaderna då metoden kan fungera som ett verktyg för företag vid 

budgetering, resursplanering samt skapa kontroll och förståelse över dess tillgångar 

(Colyvas, 2009). Vid bedömning av nyttjandeperioden finns det enligt Colyvas (2009) en 

tendens att valet är anpassat efter beskattningsändamål vilket riskerar att rendera i avsaknad 

av långsiktighet. 

 

Om det finns indikationer på att det har skett en förändring av en komponents 

nyttjandeperiod sedan föregående balansdag, ska denna omprövas. Sådana indikationer 

skulle kunna vara oväntat slitage som är betydande eller tekniska förbättringar (BFNAR 

2012:1). Då en missbedömning av nyttjandeperioden kan få stor inverkan på det årliga 

avskrivningsbeloppet anser Drefeldt och Törning (2012) att en omprövning ska ske vid 

varje balansdag för att försäkra sig om att rätt nyttjandeperiod används för en komponent. 

 

Nordlund (2004) ger exempel på olika komponenter i en nyproducerad hyresfastighet som 

har väsentligt olika nyttjandeperioder och som således kan vara föremål för 

komponentredovisning. 

• Värme, ventilation – ca 15-30 år  
• Tak, fasade, fönster – ca 30-50 år  
• Stommar – innerväggar – mer än 50 år  
• Stommar inklusive grund – mer än 50 år  

K3-regelverket innehåller tre olika typer av avskrivningsmetod för materiella 

anläggningstillgångar. Dessa är linjär, degressiv samt produktionsbaserad. Metodvalet ska 

baseras på den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 

Även valet av avskrivningsmetod ska omprövas vid balansdagen om det finns indikationer 

på att den förväntade förbrukningen har förändrats väsentligt jämfört med föregående 

balansdags uppskattning (BFNAR 2012:1). 
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Det kan argumenteras för att komponentredovisning av en materiell anläggningstillgång ger 

en mer rättvisande bild av en tillgångs värde och förbrukning jämfört med traditionella 

metoder (Colyvas, 2009; Stárová & Čermáková, 2010). 

2.3.5.3 K2- Redovisning av anläggningstillgångar  

En materiell anläggningstillgång ska vid första redovisningstillfället redovisas till det värde 

som motsvarar utgiften för tillgångens förvärv eller tillverkning d.v.s. dess 

anskaffningsvärde (BFNAR, 2016:10). Enligt K2 ska delar av en anläggningstillgång ses 

som en enhet om varje del är nödvändig för tillgångens funktion. Även delar av en tillgång 

som har ett naturligt samband och som förvärvats som en enhet utgör samma 

anläggningstillgång. Vid förvärv av en fastighet ska dess anskaffningsvärde fördelas på 

byggnad och mark i enlighet med de proportioner som följer av taxeringsvärdets 

fördelning. Då marken anses ha ett en beständig nyttjandeperiod är denna inte föremål för 

avskrivning (BFNAR, 2016:10). Utgifter för tillbyggnad samt ombyggnad av en byggnad 

ska som huvudregel aktiveras som tillgång. Det gäller dock inte sådana utgifter för 

ombyggnad, reparation och underhåll vilka får dras av direkt vid inkomstbeskattningen. 

Dessa ska således kostnadsföras och belasta det aktuella räkenskapsårets resultat (BFNAR, 

2016:10).   

2.3.5.4 K2- Avskrivning av byggnad 

Nyttjandeperioden för en materiell anläggningstillgång är den tid som företaget avser att 

nyttja tillgången. Nyttjandeperioden specifikt för byggnad får bestämmas av vad som följer 

av Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för byggnader (BFNAR, 

2016:10). Vid bedömning av byggnadens nyttjandeperiod får enligt Skatteverkets allmänna 

råd beaktas omständigheter såsom framtida rationaliseringar och teknisk utveckling m.m. 

Skatteverkets allmänna råd rekommenderar att det årliga avskrivningsbeloppet motsvarar 

två procent av byggnadens anskaffningsvärde vilket ger en nyttjandeperiod på 50 år (SKV 

A, 2005:05).   

 

Likt huvudregelverket K3 tillåter även K2 en linjär, degressiv eller produktionsbaserad 

avskrivningsmetod. Valet av metod ska göras utifrån vilken som bäst återspeglar hur 

tillgångens ekonomiska värde förbrukas. Den vanligaste metoden att använda sig av är den 

linjära (BFNAR 2016:10). I tidigare normgivning från BFN fanns formuleringar som kunde 

tolkas som att även progressiv metod var tillåten om man kunde påvisa att tillgången hade 
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lång livslängd och obetydlig teknisk utveckling (BFNAR 2001:3). Någon sådan formulering 

återfanns ej i K2-regelverket som infördes 2014. Genom ett förtydligande från BFN 

klargjordes att nuvarande formulering var korrekt och att progressiv metod inte längre var 

tillämpbar (BFN, 2014).  

2.4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening 

Bostadsrätt är inget nytt fenomen. Den nuvarande bostadsrättslagen (SFS 1991:614) ersatte 

nämligen 1971 års bostadsrättslag vilken i sin tur ersatte 1930 års lagstiftning. Faktum är att 

det redan på 1870- talet bildades föreningar vars syfte var att upplåta bostäder åt sina 

medlemmar (Prop. 1971:12, s. 31). Det framgår av propositionen till 1991 års lag att det 

främsta syftet med regleringen är att: ”förhindra uppkomsten av ekonomiskt osunda 

företag samtidigt som medlemmarna tillförsäkras god insyn i föreningens angelägenheter 

och ett stort mått av trygghet i besittningen av sina lägenheter” (Prop. 1990/91:92, s. 51).  

  

Bostadsrätt är en form för upplåtelse vilket i sin tur är ett avtalsrättsligt begrepp. Begreppet 

syftar på sådana situationer där en person med äganderätt i viss egendom avtalar om att 

avstå en del av denna rätt- till exempel rätten att nyttja den- till förmån för någon annan. 

Utformningen av upplåtelseavtalet styr vilka rättigheter och skyldigheter en upplåtelse ger 

upphov till. Med bostadsrätt åsyftas således de rättigheter och skyldigheter som följer av 

det avtal som en upplåtelse grundar sig på vilket också framgår av BRL 1 kap. 3§ 1 st: 

”Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen”. Utöver 

bostadsrätt förekommer ytterligare tre upplåtelseformer för boende i svensk rätt vilka är 

hyresrätt, äganderätt och kooperativ hyresrätt.  

 

Upplåtelseformen i sig säger nödvändigtvis inte någonting om vilken typ av hus man bor i. 

För att beskriva detta kan istället begreppet boendeform användas. Boendeformerna kan 

kategoriseras i småhus med undertyperna villa, radhus, kedjehus, och parhus samt 

flerbostadshus (Boverket, 2017). De olika upplåtelseformerna är inte begränsade till vissa 

boendeformer. Således kan såväl bostadsrättslägenhet som hyreslägenhet förekomma i 

både småhus och flerbostadshus.  

 

I sammanhanget kan tänkas att begreppet lägenhet förvillar. Lägenhet är ett 

fastighetsrättsligt begrepp som i äldre rätt används som benämning på en mindre del av en 
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fastighet. En åker eller ett vattendrag kunde således vara en lägenhet inom den större 

fastigheten. Idag används begreppet på ett liknande sätt men med fokus på en fastighets 

byggnad som till viss del eller i sin helhet har upplåtits till nyttjande för boende eller annat. 

Det är alltså helt riktigt och också vanligt att med begreppet lägenhet syfta på en viss del av 

ett flerbostadshus men precis lika riktigt, om än mindre vanligt, är att en lokal eller ett 

småhus kan vara en lägenhet.  

  

Av BRL 1 kap. 1§ 1 st. framgår att: ”En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening…” 

Rättssystematiskt behandlas alltså bostadsrättsföreningen bland associationsformerna, d.v.s. 

bland de av rättsordningen reglerade formerna för samverkan mellan individer. Av BRL 1 

kap. 2§ framgår att en förening ska anta stadgar, utse en styrelse och ha minst en revisor. 

Styrelsen ansvarar för att upprätta en ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen vilken ska 

intygas av två personer. Den ekonomiska planen är en förutsättning för att upplåtelse med 

bostadsrätt ska få ske (BRL 1 kap. 5 § samt 3 kap. 1§, 2§). Det är också styrelsen som 

fastställer föreningens avgifter i form av insats och årsavgift för den löpande driften (BRL 9 

kap. 13§).  

 

Det generella ändamålet för en ekonomisk förening- att främja medlemmarnas ekonomiska 

intressen- har i specialfallet bostadsrättsföreningar specificerats till ”… att i föreningens hus 

upplåta lägenheter med bostadsrätt”. Det är alltså föreningen som har äganderätt i huset 

vilket är möjligt som en följd av dess egenskaper som juridisk person. Förmågan att 

förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter förutsätter dock att föreningen följer kraven 

på registrering (BRL 1 kap. 1§ 1st. samt 9 kap. 3§).  

 

Den rätt som tillkommer bostadsrättshavaren är att, mot ersättning och utan 

tidsbegränsning, nyttja en viss lägenhet som sin bostad (BRL 1 kap. 3§, 4§). En insats ska 

betalas till föreningen då upplåtelsen sker. Bostadsrättshavaren får inte tillbaka denna insats 

vid avflyttning och det sker ingen ny upplåtelse. Det ekonomiska värdet av bostadsrätten 

erhålls istället vid överlåtelse till ny innehavare vilken måste vara medlem i föreningen (BRL 

6 kap. 1§ samt 7 kap. 14§). 

 

Att bostadsrättshavaren måste vara medlem i föreningen följer av kravet på att 

verksamheten ska vara kooperativ vilket är ett särskiljande kännetecken för all 
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föreningsverksamhet. Med kooperation menas att föreningens medlemmar deltar i 

verksamheten som leverantörer, konsumenter eller på annat sätt. Genom att ställa krav på 

kooperativet kan sådant företagande som främst bygger på en kapitalinsats särskiljas från 

sådant som inte gör det. De kapitalsatsande individerna är hänvisade till aktiebolaget för sin 

verksamhet och med det, den omfattande reglering som verkar där (Hemström, 2015). 

 

Avseende bokföring och redovisning så framgår av BRL 9 kap. 26§ att en 

bostadsrättförening ska följa bokföringslagen och årsredovisningslagen. Skatterättsligt sett 

så klassificeras en bostadsrättsförening som antingen ett privatbostadsföretag eller ett oäkta 

bostadsföretag. Uppdelningen görs utifrån fastighetens hyresvärden. Om minst 60 procent 

av verksamheten består i att upplåta bostäder till föreningens medlemmar klassas 

föreningen som ett privatbostadsföretag och ett sådant ska inte ta upp inkomster eller dra 

av utgifter som hör till fastigheten (SKV, 378). 

 

Såsom en grundläggande princip för bostadsrättsföreningen gäller självkostnadsprincipen 

d.v.s. att årsavgiften ska hålla en sådan nivå att den täcker föreningens kostnader, såvida 

föreningen inte har andra intäkter (Lundén, 2011). För att förstå bostadsrättsföreningens 

funktionssätt kan det vara förtjänstfullt att jämföra med vinstdriven verksamhet vars syn på 

pengar typiskt sett är att dessa ska förräntas att jämföra med bostadsrättsföreningen där 

pengar i första hand är till för att användas (Gustafsson, 2006). Att verksamheten i en 

bostadsrättsförening bedrivs enligt självkostnadsprincipen innebär att det 

bokföringsmässiga resultatet såsom ett mått på effektivitet spelar mindre roll. Den primära 

verksamheten utgörs av boendet och det finns inget självändamål i att generera ett 

långsiktigt överskott på annat sätt än eventuell värdeökning av föreningens hus och dess 

lägenheter. Desto viktigare är det att föreningen har ett tillräckligt stort kassaflöde för att 

klara av framtida underhåll och återinvestering i fastigheten (Davidsson & Götehed, 2014).  

2.5 Den Positiva Redovisningsteorin  

Inom ramen för Den Positiva Redovisningsteorin ställer Watts och Zimmerman (1986) 

upp tre hypoteser för vilken redovisningsmetod som kommer att väljas i ett antal olika 

situationer. Bonusplanhypotesen förutspår att en företagsledare som har getts incitament i 

form av bonus kommer att använda sig av sådana redovisningsmetoder som ökar 

företagets rapporterade intäkter. Hypotesen om skulder i förhållande till tillgångar förutspår 
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att företrädare för företag som riskerar att överträda avtalsenliga lånevillkor kommer att 

använda redovisningsmetoder som ökar rapporterade intäkter. Hypotesen om politiska 

kostnader förutspår att ett företag som riskerar offentlig eller politisk granskning kommer 

att använda redovisningsmetoder som minskar den rapporterade vinsten (Rimmel & Jonäll, 

2016). 

 

Den Positiva Redovisningsteorin (Positive Accounting Theory, PAT) är en av de mest 

inflytelserika teorierna inom redovisningsområdet och dess hypoteser har varit föremål för 

en stor mängd empiriska studier vilka har berikat förståelsen för redovisningspraxis 

(Rimmel & Jonäll, 2016). Antagandet att människan är en rationell och nyttomaximerande 

individ, motiverad främst av sitt egenintresse tillsammans med agent teori och hypotesen 

om effektiva marknader (EMH) utgör grundpelarna för PAT.  

 

Antagandet om den nyttomaximerande individen- eng. economic man- är mycket vanligt 

förekommande inom nationalekonomin och har använts som utgångspunkt för en mängd 

teorier och modeller (Eklund, 2013). Antagandet gör gällande att människan är en rationell 

varelse som i ekonomiska sammanhang strävar efter att maximera sin egen nytta. Ståendes 

inför ett val av handlingar väljer alltså individen den handling som bäst tillfredsställer 

dennes egna behov vilket förutsätter att människan är kapabel att utvärdera och bedöma 

olika handlingsalternativ- att agera rationellt (Black, Hashimzade & Myles, 2009).  

 

Jensen och Meckling (1976) definierar en agent relation enligt följande: ”We define an 

agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage 

another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves 

delegating some decision making authority to the agent” (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). 

Även agent teori grundar sig på antagandet om att människan är en nyttomaximerande 

individ, motiverad i första hand av sitt eget intresse. Förutsatt att så är fallet kan principalen 

förvänta sig att agenten kommer att agera opportunistiskt på dennes bekostnad genom att 

antingen vara selektiv i sin informationsgivning (kritisk selektion) eller genom att lägga ned 

mindre arbete än nödvändigt, arbeta med fel saker eller ägna sig åt onödig och överdriven 

konsumtion- allt på principalens bekostnad (moralisk risk). Meckling och Jensen (1976) 

identifierar två sätt genom vilka principalen kan begränsa agentens opportunistiska 

beteende: Förse agenten med incitament som förenar dennes intresse med principalens 
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eller övervakning av agenten. Som exempel på incitament föreslås ersättning i form av 

aktieoptioner och bonusar. Exempel på övervakning är det arbete som utförs av externa 

revisorer och styrelse. Företagets redovisning kan användas som ett verktyg både i arbetet 

med att skapa incitament och i övervakningen. Agent teori belyser vikten av information 

och synliggör idén om att information bör ser som vilken handelsvara som helst, vilken kan 

ges ett pris och köpas och säljas (Rimmel & Jonäll, 2016). 

 

En marknad sägs vara effektiv då priset fullt ut reflekterar all tillgänglig information. 

Marknaden för kapital antas vara en sådan marknad (Fama, 1970). Det har dock visat sig att 

graden av effektivitet inte är likadan på alla kapitalmarknader utan att denna kan anta en 

svag, halv stark eller stark form beroende på vilken typ av information som speglas i priset. 

EMH spelar en roll i PAT på så sätt att den tar hänsyn till att priset på en aktie, och därmed 

också ett företags värde, inte enbart bestäms utifrån företagets redovisningsinformation 

(Rimmel & Jonäll, 2016).  

2.6 Redovisning i ideella organisationer 

Likt bostadsrättsföreningar bedrivs typiskt sett inte verksamheten i ideella organisationer i 

syfte att gå med vinst. I avsaknad av ett sådant syfte är ett vanligt argument att den ideella 

organisationen inte bör rätta sig efter sådana principer som syftar till att mäta just vinsten. I 

sin artikel "making sense of nonbusiness accounting" argumenterar Anthony (1980) dock 

för att principer för redovisning i ideella organisationer inte nödvändigtvis behöver skilja 

sig nämnvärt från de som gäller för affärsdriven verksamhet. 

  

Att mäta hur väl en organisation presterar är viktigt såväl i ideella- som kommersiella 

organisationer. Klart är dock att normgivning kring redovisning har utformats med just 

kommersiella organisationer i åtanke och att dessa typiskt sett har som ett grundläggande 

syfte att ge vinst till fördelning mellan dess ägare. I en sådan kontext utgör 

resultaträkningen och resultatet mätt som intäkter minus kostnader ett prestationsmått som 

indikerar hur väl organisationen förmår uppfylla sitt syfte. Med en sådan syn på 

resultaträkningen faller det sig naturligt att den inte kan fylla samma funktion för en ideell 

organisation som den kan för den kommersiella. Den ideella organisationen har ju inte som 

sitt huvudsakliga syfte att gå med vinst utan att i första hand erbjuda olika tjänster såsom 

sjuk och hälsovård, utbildning och allmän välfärd (Anthony, 1980; Torres & Pina, 2003). 
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Anthony (1980) konstaterar att det är svårigheter med att mäta och kvantifiera dessa 

prestationer som gör att resultaträkningen inte ger en bra bild på hur väll en ideell 

organisation uppfyller sitt syfte och att skillnaden mellan kommersiell och ideell 

verksamhet därmed främst gör sig gällande på intäktssidan. 

  

Anthony (1980) argumenterar dock för att resultatet inte bara kan ses som ett mått på 

graden av måluppfyllelse utan även som ett mått på hur väl ett företag förmår att 

underhålla sitt kapital (eng. capital maintenance) och att ett sådant mått är relevant alldeles 

oavsett verksamhetens syfte. Att bära sina kostnader och att underhålla sitt kapital torde 

vara av central vikt för alla verksamheters långsiktiga överlevnad. En skillnad är dock att 

kapitalet i kommersiell verksamhet erhålls mot en förväntan från finansiärerna om att bli 

kompenserade för risk i form av avkastning. Någon sådan förväntan finns typiskt sett inte i 

den ideella organisationen varför det är fullgott att en sådan verksamhet drivs så att dess 

intäkter går jämnt upp med dess kostnader d.v.s. i enlighet med en självkostnadsprincip 

(Anthony, 1980). 

2.7 Finansiell läskunnighet 

I sin artikel “one approach to the problem of communication accounting information” 

fokuserar Thomas (1951) på läsarens förståelse av redovisning med utgångspunkt i att 

värdet av redovisningen som informationskälla är avhängigt på att de som läser den faktiskt 

också förstår den. Han konstaterar att så länge de tilltänkta läsarna av redovisningen är 

banktjänstemän, analytiker, eller affärsmän så är detta inget problem eftersom dessa kan 

antas vara väl insatta i redovisningens logik. Problem uppstår dock när läsarna är den breda 

allmänheten eftersom dessa uppvisar stora brister i förståelse för denna logik.  

 

Thomas (1951) argumenterar för att en del av svårigheten ligger i redovisningens 

terminologi. Många av de termer och begrepp som förekommer inom redovisningen 

används nämligen också i det allmänna språkbruket vilket leder till att lekmannen tror sig 

förstå redovisningen eftersom han känner igen och har en viss uppfattning om ordens 

betydelse. Problemet är dock att denna betydelse ofta är betydligt vidare och mer diffus att 

jämföra med den betydligt mer specifika och tekniska innebörd som orden ges inom 

redovisningen. Thomas (1951) förklarar vidare att det dock inte är tillräckligt att förstå 

terminologin i dess tekniska mening för att förstå finansiella rapporter: ”However, to give 
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the layman an understanding of the financial reports, the accounting profession must 

pursue a more fundamental course which is that of educating the layman in the "mysteries" 

which underlie the financial reports” (Thomas, 1951, s.396).  

  

Att redovisningen med dess underliggande logik och terminologi kan vara svår att ta in och 

förstå för lekmän på området har alltså varit känt länge. Den senaste globala finanskrisen 

och den allt större mängd finansiella beslut som hushåll ställs inför har dock lett till att 

denna problematik rönt allt större intresse i samhället och bland forskare och då främst 

under benämningen finansiell läskunnighet.  

 

Sedan 2012 är finansiell läskunnighet en del i PISAs internationella skolundersökningar och 

i ramverket för dessa undersökningar skriver man att finansiell läskunnighet ses som en 

grundläggande förmåga för att fullt ut kunna delta i dagens samhälle (OECD, 2015). 

Lusardi och Mitchell (2014) är inne på samma spår då de konstaterar att finansiell kunskap 

är av stor vikt för vår välfärd och för utbildningspolitikens utformning. I sin genomgång av 

litteraturen på området konstaterar de att den finansiella läskunnigheten i USA är låg och 

att detsamma även verkar gälla internationellt sett. Det är något som också bekräftas i 

OECDs internationella undersökning av 51 650 vuxna i åldrarna 18-79 från 30 olika länder 

(OECD, 2016).  

 

Svenska förhållanden har undersökts av Almenberg och Söderbergh (2011) som 

konstaterar att många vuxna i Sverige förefaller ha låg finansiell läskunnighet. 

Demografiska skillnader råder dock där yngre, äldre, kvinnor och lågutbildade uppvisar de 

lägsta nivåerna. Studiens data kommer ifrån Finansinspektionens konsumentundersökning 

under 2010 bland 1300 invånare i åldern 18-80 år. Resultat från en uppföljning gjord 2014 

var i stort sett oförändrat och Finansinspektionen konstaterar att: “kunskapsbrister om 

grundläggande finansiella begrepp och sammanhang leder till problem och risker när 

många svenska konsumenter tar sig an sin vardagsekonomi” (FI Dnr 15-1579, 2015). 

Vikten av finansiell läskunnighet när det gäller deltagande på aktie och bostadsmarknaden 

har belysts av Almenberg och Widmark (2011).  

 

Almenberg och Söderbergh (2011) förklarar att det saknas en enhetlig definition av 

begreppet i litteraturen och argumenterar för att en distinktion bör göras mellan termerna 
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finansiell läskunnighet och räknekunskap där finansiell läskunnighet är kunskapsbaserat och 

avser hur väl en individ känner till och förstår olika finansiella begrepp och produkter 

medan räknekunskaper är den kognitiva förmågan att förstå information från siffror och 

genomföra beräkningar. Räknekunskaperna ser de som en understödjande funktion för den 

finansiella läskunnigheten (Almenberg & Söderbergh, 2011).  
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3 Metod  

______________________________________________________________________ 

I följande kapitel redogör och argumenterar vi för vårt val av en kvantitativ metod för datainhämtning. 

Vidare så förklarar vi vårt urval av bostadsrättsföreningar, vår valda referensram för tolkning av empirin 

och hur vi har sammanställt och analyserat denna med hjälp av relationstal. Vi argumenterar för att vårt 

resultat vilar på god vetenskaplig grund sett utifrån begreppen reliabilitet, replikerbarhet och validitet och 

avslutar kapitlet med ett avsnitt där vi redogör för viss kritik mot studiens metod som trots allt har 

identifierats.   

3.1 Metodintroduktion 

Studiens syfte är beskrivande till sin natur. Genom en kvantitativ metod för datainhämtning 

och analys ämnar vi att undersöka hur regelförtydligandet år 2014 gällande progressiv 

metod för avskrivning har hanterats av bostadsrättsföreningar. Studiens urval för 

datainsamling omfattas av 20 stycken bostadsrättsföreningar lokaliserade inom Jönköpings 

kommun. Empiriskt material har inhämtats genom att granska och analysera 

bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar för åren 2013, 2014 samt 2015.  

 

Regelförtydligandet från BFN avseende att progressiv avskrivningsmetod ej längre är 

tillämpbar skedde i och med implementeringen av K-regelverken under 2014. Detta 

innebär att det är möjligt att analysera den förändring som sker i redovisningen mellan åren 

2013 och 2014. Liknande studier har tidigare gjorts, men då har endast årsredovisningar för 

åren 2013 och 2014 varit tillgängliga för analys. I denna studie adderas ytterligare data 

genom att 2015 års årsredovisning är tillgänglig vilket öppnar upp möjligheter för att 

undersöka och analysera åtgärder samt resultat- och avgiftspåverkan i ett längre 

tidsperspektiv. 

3.2 Metodval 

Genomförandet av en vetenskaplig studie förutsätter ställningstagande i valet av metod. I 

huvudsak ska ställning tas till huruvida en kvalitativ eller kvantitativ metod för insamling 

och analys av data ska användas (Bryman & Bell, 2013). Inför detta val såg vi i huvudsak 

två möjliga vägar att gå. Antingen så tillämpar vi en kvantitativ metod med ett stort urval 

och siktar på generaliserbara slutsatser eller så använder vi ett litet urval och en kvalitativ 
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metod med intervjuer för att belysa problemet på djupet. Vi har valt en medelväg kan man 

säga. Vi har använt oss av ett relativt litet urval men använder en desto bredare referensram 

för att söka tolka och förstå. Denna metodologiska medelväg har gjort det möjligt att 

analysera empirin med ett större antal nyckeltal vilket i sin tur har bidragit till att en 

djupgående analys kopplat till det teoretiska materialet har varit möjlig.  

 

I vår studie har vi antagit ett deduktivt synsätt vad gäller förhållandet mellan teori och 

praktik. För studier som har ett deduktivt synsätt ligger tyngden på teoriprövning (Bryman 

& Bell, 2013). Med ett deduktivt synsätt används existerande teori för att skapa sig en 

förväntan för att sedan undersöka validiteten i denna (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). 

Målet är att skapa sig en objektiv bild av verkligheten (Bryman & Bell, 2013).  

 

Med valet av en kvantitativ studie, inriktad på deduktiv teoriprövning har avsikten varit att 

genomföra studien med en positivistisk ansats vilket innebär användning av 

naturvetenskapliga metoder för att studera den sociala verkligheten och dess alla aspekter 

(Bryman & Bell, 2013). Vidare har avsikten varit att hålla en objektiv ontologisk ståndpunkt 

d.v.s. att söka förklara sociala företeelser med yttre fakta utan att göra subjektiva tolkningar, 

detta för att ge en så objektiv bild av verkligheten som möjligt (Bryman & Bell, 2013). 

Dahmström (2011) argumenterar för användandet av en kvantitativ undersökningsmetod 

med att den är mindre tids- och resurskrävande i jämförelse med en kvalitativ metod.  

 

Frågeställningen för denna studie fokuserar på hur bostadsrättsföreningarnas resultat har 

förändrats av regelförtydligandet. För att utreda detta anses metodvalet vara väl anpassat 

samt bidragande till att ge studien god tillförlitlighet. Detta grundat på att en kvantitativ 

metod har gjort det möjligt att undersöka ett större urval av bostadsrättsföreningar jämfört 

med vad en kvalitativ metod hade gett utrymme för. 

3.3 Datainsamling och urval 

3.3.1 Primär och sekundär data 

Den data vilken en studies empiriska material grundar sig på kan beskrivas som primär eller 

sekundär med avseende på hur den har samlats in. Primär data är sådant empiriskt material 

som forskaren på egen hand har samlat in för en specifik studie. Motsatsen är sekundär 

data vilken har inhämtas av någon annan, i huvudsak för ett annat ändamål (Saunders, 
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Lewis & Thornhill, 2012). I denna studie har data av sekundär karaktär använts vilken är 

inhämtad från bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Eftersom det inte finns några 

regelkrav på en bostadsrättsförening att publicera sin årsredovisning har olika källor 

använts för att få tillgång till dessa. Den mest frekvent använda källan är infotorg.se vilken 

tillhandahåller information från över 100 olika datakällor. I de fall där enstaka 

årsredovisningar har saknats har styrelsen kontaktas och på så vis har ett komplett set av 

årsredovisningar (d.v.s. årsredovisningar för åren 2013, 2014 och 2015) kunnat erhållas. 

Samtliga årsredovisningar är granskade av auktoriserad/godkänd revisor vilken har 

avlämnat en ren revisionsberättelse vilket bidrar till att ge tillförlitlighet till den här studiens 

empiriska material.  

3.3.2 Urval av bostadsrättsföreningar 

Utgångspunkten för urvalsbestämningen har varit att använda sig av ett obundet 

slumpmässigt urval, vilket är den mest grundläggande formen av sannolikhetsurval. 

Metoden grundar sig i att varje enhet av den totala populationen har samma möjlighet att 

bli vald (Bryman & Bell, 2013). Mellan åren 2000 och 2013 har det bildats 127 stycken 

bostadsrättsföreningar i Jönköpings kommun (Bolagsverket, 2017) vilket således utgör 

studiens totala population. Att enbart studera föreningar som bildats mellan år 2000 och 

2013 har motiverats av att det är främst i dessa nybildade bostadsrättsföreningar som 

progressiv metod har använts och att det därmed är där som problematiken är som störst 

(FAR:s policygrupp för redovisning, 2013). Att föreningarna ska ha använt sig av 

progressiv avskrivningsmetod före regelförtydligandet 2014 för att ingå i studiens urval är 

således ytterligare en avgränsning som har gjorts i vårt urval.  

 

Via sökfunktionen på infotorg.se har en lista genererats över bostadsrättsföreningar i 

Jönköpings kommun. Från listan har sedan 20 stycken bostadsrättsföreningar slumpmässigt 

valts ut och kontrollerats utifrån studiens avgränsningar. Studiens relativt begränsade 

urval motiveras med att ett sådant urval möjliggör en grundligare undersökning av varje 

förening och möjliggör att fler faktorer som kan tänkas ha påverkat redovisningen i och 

med övergången från progressiv metod för avskrivning kan analyseras.   

3.3.3 Val av studieområde 

Författarna av denna studie är båda boende i Jönköping vilket har föranlett vårt intresse av 

att utföra studien inom denna kommun. Även den utveckling som skett av 
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bostadsrättsmarknaden i Jönköpings kommun under de senaste två decennierna har 

bidragit till detta intresse. En utveckling som det har skrivits otaligt om de senaste åren: 

”Jönköpings bostadsmarknad hetare än Stockholms” (Lucas, 2017) och; ”Hysteri råder på 

bostadsmarknaden” (Edin, 2014). Statistik avseende prisökningar på bostadsrätter visar att 

Jönköpings kommun ligger i det absoluta toppskiktet bland Sveriges kommuner. En 

jämförelse kan göras mellan Jönköpings kommun och Stockholms kommun vars 

prisökning på bostadsrätter är 15 respektive 5 procent under de senaste 12 månaderna. 

Ytterligare jämförelse kan göras mellan Jönköping och genomsnittet för hela landet som 

visar på en ökning med 15 procent att jämföra med genomsnittet på 8 procent (Svensk 

Mäklarstatistik 2017). Statistik över antalet nybildade bostadsrättsföreningar visar att 

det under urvalsperioden bildats 127 stycken bostadsrättsföreningar i Jönköpings kommun 

att jämföra med genomsnittet för Sverige som är 42 stycken (Bolagsverket, 2017). 

 

Mot bakgrund av den här utvecklingen, där kommunen ligger över landets genomsnitt 

avseende både prisökning på bostadsrätter och bildande av bostadsrättsföreningar, så anser 

vi att Jönköpings kommun på ett tillfredställande sätt avspeglar den problematiska 

bostadsmarknad som debatterades under 2014.  

3.4 Teorival 

Den här studiens teoretiska referensram grundar sig både på normativa och positiva teorier. 

Normativ teori har inhämtats genom att ta del av normgivning på redovisningsområdet 

främst genom BFL, ÅRL och de allmänna råd som getts ut av normgivande organ såsom 

BFN och deras K-regelverk. Även normgivning på det associationsrättsliga området har 

varit central för studien. Här är det främst bostadsrättslagen (SFS 1991:614) och dess 

förarbeten som har använts.  

 

Teori med en positivistisk ansats har tillämpats genom Den Positiva Redovisningsteorin 

utifrån vilken en förväntan och referensram för tolkning av studiens empiriska material har 

skapats.  

 

Självkostnadsprincipen är central för bostadsrättsföreningar och därför har även litteratur 

avseende icke-vinstdriven verksamhet såsom ideella organisationer studerats. Detta 

motiveras med att bostadsrättsföreningen och den ideella organisationen har det 
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gemensamt att deras främsta syfte inte är att generera vinst utan att skapa värde för dess 

medlemmar. 

 

Litteraturen har i huvudsak inhämtats genom Jönköping University biblioteks sökfunktion 

primo där sökord som ”Principle of Prudence”, ”Accrual Principle”, "Depreciation"och 

"Tangible Fixed Assets" har använts. Litteraturen är inhämtad i både tryckt och digital 

form. Information som är webbaserad har framförallt hämtas från branschorganisationers 

och myndigheters hemsidor såsom BFN, Skatteverket och Bolagsverket. 

3.5 Empiri sammanställning och analys 

En datasammanställning har gjorts över samtliga bostadsrättsföreningars årsredovisningar 

i egenupprättad mall för att få en god överblick och för att göra materialet mer 

lättarbetat vid analys. Sammanställningen utfördes objektivt då data av identisk karaktär 

inhämtades från samtliga föreningar (se bilaga 2). 

 

För att möjliggöra en analys av de förändringar som skett i föreningarnas redovisning som 

ett resultat av regelförtydligandet 2014 används olika nyckeltal. Nyckeltal är ett hjälpmedel 

som gör det möjligt att beskriva och analysera förändringar i ett företags ekonomiska 

förhållanden. Detta görs med hjälp av relationstal vilka beskriver ett förhållande mellan 

olika variabler t.ex resultat och omsättning (BAS, 2006). Nyckeltal är ett vanligt och tydligt 

verktyg att använda sig av vid analys av ett företags kvantitativa information som vanligtvis 

presenteras i form av t.ex. resultatrapporter. Genom att använda nyckeltal möjliggörs 

enhetlig analys i relativ form av föreningarnas data vilket renderar i att jämförelse mellan 

föreningarna är möjlig (Carlson, 2004). Med hjälp av dessa nyckeltal har det även varit 

möjligt att presentera inhämtad empiri i form av diagram.  

 

De nyckeltal som har använts i studien är omsättningstillväxt och nettovinstmarginal (för 

redogörelse av ekvationer, se bilaga 1). För samtliga nyckeltal har en sammanställning av 

den genomsnittliga förändringen gjorts vilket redogörs för i nästa kapitel. 

3.5.1 Omsättningstillväxt 

Med omsättning avses de totala försäljningsintäkterna som härrör till räkenskapsåret 

(Carlson, 2004). I bostadsrättsföreningarnas fall, de totala hyresintäkterna/avgifterna. Med 
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hjälp av nyckeltalet ”Omsättningstillväxt” är det möjligt att se förändringen av omsättning, 

vilket gör det möjligt att analysera om föreningarna har vidtagit några åtgärder på 

intäktssidan för att hantera bytet av avskrivningsmetod. Att man med hjälp av nyckeltalet 

omsättningstillväxt kan se förändringen av omsättningen under urvalsperioden bidrar till en 

tydlig och överskådlig bild över föreningarnas intäkter för varje period samt den totala 

förändringen sett till hela urvalsperioden.  

3.5.2 Nettovinstmarginal 

Studien har för avsikt att studera hur föreningarnas resultat har förändrats efter bytet av 

avskrivningsmetod. Med hjälp av nyckeltalet ”Nettovinstmarginal” är detta möjligt då 

nyckeltalet visar nettoresultatet (resultatet efter finansiella poster) i relation till den totala 

omsättningen. Måttet visar föreningarnas vinst per omsatt krona att jämföra med 

vinstmarginal (vilket är ett mer frekvent använt nyckeltal). I nettovinstmarginalen 

inkluderas även konsekvenserna av kapitalstrukturen via räntekostnader (Carlson, 2004). 

För bostadsrättsföreningarna blir nyckeltalet nettovinstmarginal mer relevant då 

räntekostnaderna är en av de större posterna i resultaträkningen. Med hjälp av nyckeltalet är 

det möjligt att analysera konsekvenserna av de eventuella åtgärder som föreningarna 

vidtagit som följd av regelförtydligandet, vilka får en indirekt påverkan på 

nettovinstmarginalen.  

 

För att analysera om det skett någon/några förändringar i bostadsrättsföreningars 

redovisning kommer nyckeltalet ”Omsättningstillväxt” agera mall för resterande nyckeltal (i 

det fortsatta refererat till som ”Förändringsnyckeltalet”). Istället för omsättningsvariabeln 

kommer då den variabel som specifikt ska analyseras användas (för ekvationer, se bilaga 1). 

3.5.3 Förändring årsavgift 

I debatten 2014 var den stora farhågan att avgiftsnivåerna i bostadsföreningarna skulle 

skena iväg och indirekt försvaga bostadsmarknaden i Sverige. Syftet med detta nyckeltal är 

att se om bytet av avskrivningsmetod fick de konsekvenser som förutspåddes i debatten 

2014. Ytterligare en avsikt är att undersöka om föreningarna avsiktligen gjort någon 

förändring i avgiftsnivåerna som en möjlig åtgärd för att hantera bytet av 

avskrivningsmetod. 
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3.5.4 Förändring avskrivningskostnad 

Vid bytet av avskrivningsmetod var samtliga parter i debatten 2014 överens om att 

konsekvensen skulle bli ökade avskrivningskostnader. Med hjälp av detta nyckeltal är det 

möjligt att undersöka om en sådan ökning av har skett samt undersöka den totala 

förändringen under urvalsperioden för respektive förening. Nyckeltalet möjliggör även att 

analys och iakttagelser kan göras angående de åtgärder som görs i föreningarnas 

redovisning i och med regelförtydligandet 2014. 

3.5.5 Förändring avskrivningstid 

Vid genomgång föreningarnas årsredovisningar kunde ett mönster utskiljas vad gäller 

hanteringen av nyttjandeperioder efter bytet av avskrivningsmetod. För att kunna 

presentera och analysera detta mönster har vi valt att använda oss av detta nyckeltal, vars 

syfte är att mäta och visa på den förändring som sker under urvalsperioden gällande val av 

nyttjandeperiod för byggnad. Nyckeltalet bidrar till att kunna besvara frågan ”Hur har 

bostadsrättsföreningens kostnader förändrats?”.  

3.5.6 Förändring totala kostnader exklusive avskrivningskostnad 

Syftet med nyckeltalet är att klargöra om det endast var förändringen från progressiv metod 

(ökad/minskad avskrivningskostnad) som förändrat resultatet i en negativ eller positiv 

riktning under ett enskilt år eller om det finns andra kostnader som också förändrat 

resultatet. Talet ämnar även ge en fingervisning om föreningarna aktivt vidtagit åtgärder för 

att försöka kostnadsreducera under urvalsperioden. 

3.5.7 Förändring resultat  

Nyckeltalet avser att förklara och redogöra för eventuella förändringar av resultatet under 

urvalsperioden vilket bidrar till vår analys av konsekvenserna av regelförtydligandet 2014. 

Nyckeltalet gör det även möjligt att se konsekvenserna av de förändringar som kan 

urskönjas i tidigare beskrivna nyckeltal vilket i sin tur möjliggör att slutsatser kan dras med 

stöd av studiens empiriska material. 

3.6 Studiens reliabilitet, replikerbarhet och validitet 

Vid bedömning av företagsekonomisk forskning finns det tre centrala begrepp, dessa är 

reliabilitet, replikerbarhet och validitet (Bryman & Bell, 2013). 
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3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet som begrepp har att göra med hur tillförlitlig en studie är. För att en studie ska 

anses ha hög tillförlitlighet ska studien kunna upprepas av en annan forskare vilken ska 

komma fram till ett likvärdigt resultat (Bryman & Bell, 2013). Data till denna studie har 

inhämtats från årsredovisningar vilka är upprättade för bostadsrättsföreningars räkning. 

Bostadsrättsföreningar i Sverige är bokföringsskyldiga och har krav på sig att följa 

bokföringslagen, årsredovisningslagen samt god redovisningssed. Det finns även krav på att 

en godkänd/auktoriserad revisor ska lämna en revisionsberättelse för årsredovisningen. 

Samtliga årsredovisningar i denna studie har en ren revisionsberättelse, vilket ger hög 

reliabilitet till studiens empiriska material. 

3.6.2 Replikerbarhet 

För att möjliggöra för framtida forskare att upprepa en studie så måste ”grundstudien” ha 

hög replikerbarhet. För att studien ska anses vara av hög replikerbarhet så måste ursprungs 

forskaren utförligt beskriva hur denne gått tillväga i sin studie (Bryman & Bell, 2013).  

I studien har det tydligt presenterats hur inhämtning av data har skett, vilka avgränsningar 

som har gjorts och hur data har analyserats. Det empiriska material som har använts i form 

av årsredovisningar kommer inte att ändras och kommer att finnas tillgängligt för framtida 

studier. Av dessa anledningar får det anses att studien har hög replikerbarhet, vilket är en 

förutsättning för dess reliabilitet. 

3.6.3 Validitet   

Validitet är i flera avseenden det viktigaste kriteriet på god forskning. Begreppet bedömer 

om de slutsatser som genererats av en studie hänger ihop eller inte. I grunden handlar det 

om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna 

(Bryman & Bell, 2013). Validitet kan sägas bedöma lämpligheten i den empiri som studien 

använder sig av för att sedan kunna dra slutsatser. Om den empiri som används i studien 

besvarar dess frågeställningar anses validiteten vara god (Denscombe, 2009). Att syftet med 

studien återspeglas i det empiriska material vilket sedan har ett kausalt samband med dess 

slutsatser kallas för intern validitet (Bryman & Bell, 2013). Att använda sig av 

årsredovisningar som empiriskt material ger en god koppling till studiens syfte. Även en 

kausalitet mellan empirin och slutsatserna finns vilket torde ge god intern validitet till 

studien som helhet.  
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Extern validitet berör huruvida resultatet från undersökningen kan generaliseras utöver det 

specifika undersökningsurvalet. Det är populationens och urvalets storlek som påverkar 

hur hög den externa validiteten är. Generaliseringar ska göras med stor försiktighet då det 

finns många faktorer som påverkar urvalets representativitet (Bryman & Bell, 2013). I den 

här studien har enbart bostadsrättsföreningar bildade mellan år 2000 och 2013 i Jönköpings 

kommun studerats. Det innebär att studiens resultat i första hand är relevant för 

bostadsrättsmarknaden i Jönköping och specifikt för nybildade föreningar. I Jönköpings 

kommun registrerades 127 stycken bostadsrättsföreningar under urvalsperioden 

(Bolagsverket, 2017). Urvalet består av 20 stycken av dessa vilket således utgör 16 procent 

av den totala populationen vilket får anses ge resultatet av studien en relativt hög extern 

validitet. Studien kommer således att kunna bidra till att antaganden kan göras om hur 

regelförtydligandet under 2014 har påverkat redovisningen i bostadsrättsföreningar i 

Jönköpings kommun. 

3.7 Metodkritik 

En kvantitativ metod minskar möjligheten till djupare analys vilket får anses vara en 

nackdel (Dahmström, 2011). Dock så har studien utförts på ett relativt litet urval vilket 

bidragit till att en något utförligare analys ändå har kunnat genomföras på varje 

bostadsrättsförening. Det kan argumenteras för att studiens relativt låga urval ej lämpar sig 

för en kvantitativ metod. Dock anses att ett större urval hade blivit alltför ekonomiskt och 

tidsmässigt kostsamt samt hindrat från djupare analys. 

 

Vid för strikta och snäva kriterier för en studies urval kan samplingsfel inte undvikas helt 

och hållet (Bryman & Bell, 2013). Detta kan ligga till grund för viss kritik för den här 

studiens urvalsmetod då urvalskriterierna för bostadsrättsföreningarna kan anses vara i 

striktaste laget. Valet att utföra studien endast på bostadsrättsföreningar i Jönköpings 

kommun begränsar studiens resultat till Jönköpings bostadsrättsmarknad. 

 

Studiens totala population utgörs av 127 bostadsrättsföreningar. Av studiens avgränsningar 

framgår att en bostadsrättsförening måste ha använt sig av progressiv avskrivning innan 

regelförtydligandet 2014 för att ingå i urvalet. Då det inte har varit möjligt att undersöka 

huruvida alla 127 föreningar har använt sig av progressiv avskrivning är det inte möjligt att 

definiera exakt hur stort studiens urval är av den totala populationen. En sådan 
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undersökning hade blivit allt för ekonomiskt och tidsmässigt kostsam. Att det inte är 

möjligt att definiera den totala populationen ger fog för viss kritik mot studiens externa 

validitet. Det ska dock påpekas att det är möjligt att säkerhetsställa att urvalet utgör minst 16 

procent av den totala populationen. 
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4 Empiri  

______________________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras resultatet av studiens empiriska undersökning. Kapitlet är disponerat över tre 

avsnitt: Förändring intäkter, Förändring kostnader och påverkan på resultatet. Varje avsnitt innehåller 

tabeller och diagram samt en kortare förklaring av dess innehåll.  

______________________________________________________________________ 

Föremål för studiens empiriska undersökning har varit 20 stycken bostadsrättsföreningar av 

varierande storlek. Den största föreningen, sett till nettoomsättningen år 2013, har en 

nettoomsättning på ca. 4,5 MSEK (Östra Kajen) att jämföra med den minsta som har en 

nettoomsättning om ca. 670 TSEK (Torpa Herrgård). Presentationen av det empiriska 

materialet sker nyckeltal för nyckeltal i tabellformat. De vänstra kolumnerna presenterar 

data i absoluta tal för respektive år och i de högra kolumnerna visas resultatet av respektive 

nyckeltal i procentform. För vissa nyckeltal har diagram använts. Syftet med dessa är att 

förtydliga det empiriska materialet för läsaren. 

4.1 Förändring intäkter 

I detta avsnitt redogörs för förändringen av bostadsrättsföreningarnas intäkter. Data 

presenteras med hjälp av tre olika tabeller och ett diagram. I tabell (1) redogörs för 

förändring av bostadsrättsföreningarnas nettoomsättning. För att kunna redogöra för detta 

har nyckeltalet ”Omsättningstillväxt” använts. I tabell (2) används nyckeltalet 

”Nettovinstmarginal” vilket sätter nettoomsättningen i relation till det redovisade resultatet 

och således redogör för samtliga föreningars nettovinstmarginal. I diagram (1) presenteras 

den genomsnittliga förändringen av nettovinstmarginalen för samtliga föreningar i form av 

ett linjediagram vilket ger god översikt sett över hela urvalsperioden. I tabell (3) presenteras 

bostadsrättsföreningarnas avgiftsnivåer samt de förändringar som sker under 

urvalsperioden med hjälp av nyckeltalet ”Förändring av årsavgifter”. 

 

Tabell (1) nedan visar föreningens nettoomsättning för respektive år. För de tre högra 

kolumnerna med rubriken ”Förändring Nettoomsättning” presenteras i vilken utsträckning 

som föreningarnas omsättningstillväxt har förändrats från år till år samt den totala 

förändringen. Raden längst ned presenterar den genomsnittliga förändringen för samtliga 

föreningar. 
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Tabell 1 - Omsättningstillväxt 

  

Under urvalsperioden är den genomsnittliga förändringen för samtliga föreningar en 

minskning med 1,1 procent. Fyra föreningar redovisar en oförändrad nettoomsättning sett 

över hela urvalsperioden. Föreningen som har gjort den största förändringen av 

nettoomsättningen är Östra Kajen som har en minskning med 9,93 procent. 

Bostadsrättsföreningen Delfinen gör den kraftigaste höjningen av sin nettoomsättning med 

en höjning på 6,12 procent. 

 

I tabell (2) redogörs för föreningarnas nettoomsättning samt resultat under samtliga 

urvalsperioder. Med dessa variabler är det möjligt att redogöra för föreningarnas 

nettovinstmarginal vilken presenteras i tabellens högra kolumner. I tabellens yttersta 

kolumn till höger redogörs för den totala förändringen av föreningarnas nettovinstmarginal 

under urvalsperioden.  
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Tabell 2 - Nettovinstmarginal 

 
Föreningen som har den största förändringen avseende nettovinstmarginalen är Gamla 

China som sänker sin marginal med 37,4 procent. Föreningen som står för den största 

ökningen är Delfinen som har en ökning med 8 procent. Minsta förändring gör 

bostadsrättsföreningen Söderport 2 som håller sin marginal oförändrad sett till hela 

urvalsperioden. Den största genomsnittliga förändringen sker mellan åren 2013 och 2014 

då den genomsnittliga nettovinstmarginalen sjunker från +9 procent till ca. -8 procent, 

alltså en minskning med ca. 17 procent. Till år 2015 sker en återhämtning och den 

genomsnittliga nettovinstmarginalen landar då på ca. -1 procent.  

 

I diagram (1) redogörs för förändringen av den genomsnittliga nettovinstmarginalen under 

urvalsperioden i form av ett linjediagram. Diagrammet visar tydligt hur 

nettovinstmarginalen går ner kraftigt mellan åren 2013 och 2014, för att sedan återhämta 

sig mellan åren 2014 och 2015.  
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Diagram 1 - Genomsnittlig nettovinstmarginal 

 
Med hjälp av Diagram (1) går det att urskilja att i genomsnitt går bostadsrättsföreningen i 

relation till deras nettoomsättning med underskott. Observera dock att det endast är 9 av 

20 föreningar som går med underskott. 

 

Nedan i tabell (3) redogörs för samtliga föreningars årsavgifter per kvadratmeter. I 

kolumnerna med rubriken ”Förändring Avgiftsnivå/kvm” redogörs för den förändring 

som skett mellan urvalsperioderna samt för den totala förändring som sker mellan åren 

2013 och 2015. 
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Tabell 3 - Förändring årsavgift 

 
Den genomsnittliga förändringen är marginell, endast en ökning med 0,49 procent och åtta 

föreningar håller sina avgiftsnivåer oförändrade under urvalsperioden. 

Bostadsrättsföreningen Sjögården gör den största totala förändringen, en höjning av sina 

avgifter med 27 procent. Den förening som gör den största minskningen är 

Munksjöterassen med en minskning av avgifterna med 10,37 procent.  

 

Generellt sett sker inga större förändringar av årsavgiftsnivåerna hos 

bostadsrättsföreningarna vilket framgår av den genomsnittliga förändringen. Dock kan 

observeras att det är fem föreningar som gör något större justeringar av sina årsavgifter. Se 

bostadsrättsföreningarna Sjögården, Munksjöterassen, Östra kajen, Biografen samt 

Munksjöstrand i tabell (3).  

4.2 Förändring kostnader 

I detta avsnitt presenteras tabeller och diagram som redogör för hur kostnaderna i 

föreningarna har förändrats under urvalsperioden. De nyckeltal som används i detta avsnitt 

är följande: ”Förändring avskrivningskostnad” (se tabell 4), ”Förändring avskrivningstid (se 

tabell 5) samt ”Förändring totala kostnader exklusive avskrivningskostnad” (se tabell 6). 
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I tabell (4) redogörs för de totala avskrivningskostnaderna under respektive 

redovisningsperiod samt förändringen av dessa mellan perioderna och totalt sett över hela 

urvalsperioden. Den största förändringen sker mellan 2013 och 2014. 

Tabell 4 - Förändring avskrivningskostnad 

 
Den genomsnittliga förändringen är en ökning av avskrivningskostnaderna med 460 

procent, alltså nästan en femdubbling. Föreningen som har den största förändringen är 

Bogesundsparken 1 vilken har en ökning med 2204 procent. Aspholmsparken är den 

förening som ökar sina avskrivningskostnader minst med en ökning på 74 procent. 

Noterbart är att samtliga föreningar redovisar en ökad avskrivningskostnad efter 

regelförtydligandet 2014. 

 

I diagram (2) presenteras samtliga föreningars avskrivningskostnad under urvalsperioden i 

form av ett stapeldiagram. Syftet med detta är att förtydliga förändringen av 

avskrivningskostnaden för läsaren och även ge en god översikt sett över hela 

urvalsperioden. Med hjälp av diagrammet blir det tydligt att en förändring sker avseende 

avskrivningskostnader för samtliga föreningar.  

39 

 

 



 

 

Diagram 2 - Samtliga föreningars avskrivningskostnader 

 
 

I tabell (5) nedan presenteras föreningarnas avskrivningstid d.v.s. nyttjandeperiod under 

respektive redovisningsperiod och hur denna har förändrats. 

Tabell 5 - Förändring avskrivningstid 

 
I samtliga föreningar förutom bostadsrättsföreningen Östra kajen gör man förändringar i 

avskrivningstid efter regelförtydligandet 2014. Den genomsnittliga förändringen är en 

ökning med 61 procent. Föreningen som gör den totalt sett största förändringen är Torpa 
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Herrgård som ökar sin avskrivningstid från 80 till 200 år d.v.s. en ökning med 150 procent. 

Det är ingen förening som väljer att redovisa en minskad nyttjandeperiod efter 

regelförtydligandet 2014. 

 

I tabell (6) redogörs för föreningarnas förändring av totala kostnader justerat för 

avskrivningskostnader d.v.s. samtliga kostnader i föreningarnas resultaträkning förutom 

kostnaderna för avskrivning. 

Tabell 6 - Förändring totala kostnader exklusive avskrivningskostnader 

 
Med undantag för Gamla China och Draken som redovisar en ökning med 4 respektive 9 

procent, så minskar samtliga föreningar sina kostnader justerat för avskrivningar. Den 

genomsnittliga minskningen är 15 procent. Den största förändringen sker i 

bostadsrättsföreningen Munksjöpromenaden vilken redovisar en minskning med 27,4 

procent. 

4.3 Påverkan på resultatet 

I detta avsnitt redogörs för hur resultatet har påverkats och förändrats i 

bostadsrättsföreningarna under urvalsperioden. I tabell (7) redogörs för samtliga 
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föreningars resultat under respektive redovisningsperiod samt dess procentuella förändring 

vilken har tagits fram med hjälp av nyckeltalet ”Förändring resultat”.  

Tabell 7 - Förändring resultat 

 
År 2013 var det två föreningar som redovisade ett negativt resultat att jämföra med 2014 

där motsvarande siffra är fjorton. 2015 sker en viss återhämtning och nio föreningar 

redovisar då ett negativt resultat. 

 

Det bör observeras att förändringen av resultatet utmynnar i kraftiga variationer när denna 

uttrycks i procentform (se exempelvis den totala förändringen i resultatet för Torpa 

Herrgård) vilket i sin tur får stor påverkan på den variabel som visar den totala 

genomsnittliga förändringen (196,01%). Därför har ytterligare en uträkning gjorts som 

exkluderar Torpa Herrgård vilken redogörs för på raden ”Genomsnittlig förändring ex. Brf. 

Torpa Herrgård". Av tabellen framgår att den genomsnittliga förändringen då blir en 

minskning med 102,86 procent att jämföra med en ökning med 196,01 procent. 
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5 Analys  

______________________________________________________________________ 

Med utgångspunkt i studiens syfte och dess frågeställningar och med stöd av studiens referensram analyserar 

och tolkar vi i detta kapitel undersökningens empiriska material. Kapitlet inleds med en analys av 

bostadsrättsföreningarnas intäkter. Har man försökt att öka dessa för att matcha de ökade kostnaderna 

för avskrivning? Sedan följer en analys av kostnaderna. Har man försökt att göra några reduceringar av 

övriga kostnader nu när avskrivningskostnaderna har ökat så markant? Kapitlet avslutas med ett avsnitt 

som analyserar hur föreningarnas resultat har påverkats.  

5.1 Marginell höjning av årsavgifter 

Under urvalsperioden var föreningarnas genomsnittliga förändring av nettoomsättningen 

en minskning med 1,1 procent (se tabell 1) vilket i sig inte är någon större förändring. Det 

råder dock stora skillnader mellan föreningarna. Åtta redovisar en ökad nettoomsättning 

med i genomsnitt 4 procent, fyra väljer att hålla den oförändrad och nio väljer att sänka sin 

nettoomsättning med i genomsnitt 7 procent. Skillnaden mellan den förening som gör den 

största ökningen (Delfinen) respektive största minskningen (Östra Kajen) är 16 

procentenheter vilket får anses vara en relativt stor skillnad (se tabell 1).  

 

Vid analys av årsavgifterna specifikt (se tabell 3) framgår att en positiv förändring har skett 

med i genomsnitt 0,5 procent. Även i analysen av årsavgifterna kan vi konstatera att 

föreningarna agerar på olika sätt. Exempelvis så skiljer det 37 procentenheter mellan den 

förening som gör den största ökningen (Sjögården) respektive största minskningen 

(Munksjöterassen) (se tabell 3). Att förändringen av nettoomsättningen och årsavgifterna 

inte pekar åt samma håll kan anses märkligt då årsavgifterna vanligtvis är den största 

intäktskällan för föreningarna. Orsaken till detta kan dock förklaras av en minskning av 

andra typer av intäkter såsom hyror från garageplatser och lokaler men även av förlorade 

årsavgifter som en konsekvens av ut- och inflyttning.  

 

Det ligger i den progressiva metodens natur att avskrivningsbeloppen är mycket små i 

början av en avskrivningsperiod och därför är det också så att ett byte från progressiv till 

linjär avskrivningsmetod i ett tidigt skede kommer att belasta resultaträkningen med kraftigt 

43 

 

 



 

 

ökade kostnader. En höjning av årsavgifterna i motsvarande grad skulle få stor påverkan på 

hela bostadsrättsmarknaden och också kunna få långtgående konsekvenser för hela vårt 

lands ekonomiska utveckling (Långtidsutredningen, 2015) vilket vi ser som den 

huvudsakliga förklaringen till varför bostadsrättsföreningarna inte har valt att höja 

årsavgifterna. Konsekvenserna av en sådan åtgärd skulle helt enkelt bli för stora. 

 

Genom att anta en associationsrättslig utgångspunkt och fundera på syftet med den 

samverkan som sker i en bostadsrättsförening kan vi finna ytterligare förklaring till varför 

årsavgifterna inte har höjts. Även om olika former för samverkan i huvudsak delar regler 

för bokföring och redovisning så skiljer de sig åt vad gäller sina syften, vilket är viktigt att 

inse. Merparten av samverkansformerna har ju som syfte att generera ett överskott- eller en 

vinst- för fördelning mellan delägarna. Pengar och andra typer av resurser är i en sådan 

verksamhet till för att förräntas och det bokföringsmässiga resultatet utgör ett mått på hur 

väl organisationen lyckats med att uppfylla detta syfte. En bostadsrättsförening däremot har 

inte som syfte att skapa ett överskott för utdelning utan att upplåta lägenheter med 

bostadsrätt till föreningens medlemmar (BRL 1 kap. 1§). I en bostadsrättsförening, för 

vilken självkostnadsprincipen är central, är pengar och resurser till för att användas, inte 

förräntas (Gustafsson, 2006) och under sådana förutsättningar faller det sig naturligt att det 

bokföringsmässiga resultatet såsom ett mått på effektivitet har en mindre roll att spela 

(Anthony, 1980). Det finns helt enkelt inget självändamål i att generera ett överskott på 

annat sätt än eventuell värdeökning av föreningens hus och bostadsrätter. Istället kan det 

argumenteras för att dessa pengar bara läggs på hög.  

 

Något anmärkningsvärt finner vi det dock att årsavgifterna i princip inte har höjts 

överhuvudtaget. I ett par fall kan vi till och med se en sänkning, se t.ex. 

bostadsrättsföreningarna Munksjöterrassen och Östra kajen. Detta är något vi anser vara 

ett uttryck för det- såväl inom PAT som inom annan ekonomisk teori- mycket centrala och 

grundläggande antagandet om den nyttomaximerande individen. Att höja årsavgifterna 

skulle främst ha drabbat de boende själva och vår tolkning är att nyttan av detta i form av 

en redovisning som visar ett överskott helt enkelt inte vägde upp mot kostnaden i form av 

förlorad konsumtionskraft för den enskilda individen. 
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5.2 Ökade avskrivningskostnader, reducerade övriga kostnader 

Under våren 2014 konstaterade en i stort sett enig debatt att regelförtydligandet från BFN 

skulle medföra högre kostnader för avskrivning bland de bostadsrättsföreningar som 

tidigare använt sig av progressiv metod. Att dessa ökade kostnader skulle få konsekvenser 

var debattörerna också eniga om även om viss oenighet fanns gällande exakt vilka dessa 

konsekvenser skulle bli. Eftersom den här studien har sin bakgrund i föreningarnas ändrade 

metod för avskrivning ser vi ser det som naturligt att börja vår analys av föreningarnas 

kostnader med att undersöka huruvida den befarade kostnadsökningen för avskrivning 

verkligen infann sig efter regelförtydligandet år 2014.  

 

Vi konstaterar att föreningarna redovisar en genomsnittlig ökning av kostnaderna för 

avskrivning med 460 procent (se tabell 4). Det är med andra ord tydligt att 

regelförtydligandet och bytet från progressiv till linjär metod fick stor påverkan på 

bostadsföreningarnas avskrivningskostnader.  

 

Vidare så konstaterar vi att samtliga föreningar byter avskrivningsmetod från progressiv till 

linjär (se bilaga 2) vilket innebär att inga föreningar väljer att använda sig av 

produktionsbaserad eller degressiv metod som alltså också är tillämpbara när redovisningen 

sker i enlighet med BFNAR 2012:1 och BFNAR 2016:10. Att samtliga föreningar väljer att 

använda sig av den linjära metoden istället för den degressiva eller produktionsbaserade får 

anses vara historiskt betingat (Lundén, 2011). Artsberg (2005) argumenterar dock för att 

den degressiva metoden kan anses mer rättvisande vad gäller speglingen av en tillgångs 

förbrukning och på så sätt bidra till en mer rättvisande bild i föreningarnas redovisning 

men påpekar också att ett byte från progressiv till linjär metod får anses vara i linje med 

försiktighetsprincipen (Artsberg, 2005) vilket i sin tur bidrar till att föreningarna redovisar 

en mer rättvisande bild av dess tillgångar (Drefeldt & Törning, 2012). Att samtliga 

föreningar väljer att använda sig av metoder som anses vara att redovisa i enlighet med god 

redovisningssed (BFNAR 2012:1, BFNAR 2016:10) innebär samtidigt att man följer 

matchnings- och periodiseringsprinciperna vilket bidrar till att en mer rättvisande och 

korrekt bild av föreningarnas ekonomi redovisas (ÅRL, SFS 1995:1554). 
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Under urvalsperioden kan vi se en markant förändring avseende nyttjandeperiod för 

byggnader. Innan regelförtydligandet var den genomsnittliga nyttjandeperioden 77 år att 

jämföra med 124 år för räkenskapsåret 2015. En ökning sker alltså med 47 år, motsvarande 

61 procent.  

 

Av de utvalda föreningarna är det femton stycken som redovisar enligt K2 år 2014. Ett 

antal som ökar något från och med 2015 till sjutton stycken då två föreningar väljer att byta 

från K3 (se bilaga 2). Vid redovisning enligt K2 ska nyttjandeperioden för byggnad 

bestämmas enligt vad som följer av Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag 

för byggnader (BFNAR, 2016:10). Skatteverkets rekommendation är att en avskrivningssats 

om 2 procent per år ska användas, dock får sådana omständigheter som rationalisering eller 

teknisk utveckling beaktas vid bedömningen (SKV A, 2005:05). Avskrivningssatsen är ju 

nyttjandeperioden uttryckt i procent. En avskrivningssats på 1 procent per år motsvaras av 

en nyttjandeperiod på 100 år vilket således innebär att Skatteverkets rekommenderade 

nyttjandeperiod är 50 år.  

 

Vid en jämförelse mellan Skatteverkets rekommendation och den här studiens empiriska 

material kan vi konstatera en markant skillnad. Skatteverket rekommenderar som sagt en 

avskrivningssats på 2 procent per år att jämföra med urvalet vars genomsnittliga 

avskrivningssats är 0,81 procent. Föreningarna i urvalet har således valt att tillämpa en 

nyttjandeperiod på över 100 år vilket alltså är mer än det dubbla jämfört med Skatteverkets 

rekommendation. En så stor skillnad får anses som anmärkningsvärd och den bedömning 

som har skett avseende nyttjandeperiod bland föreningarna kan ifrågasättas. I 

förlängningen kan också argumenteras för att de föreningar som valt att redovisa enligt K2 

egentligen inte följer regelverket i sin helhet då man väljer att inte följa de 

rekommendationer som Skatteverket har gett ut. Detta kan få till följd att man ej redovisar 

enligt god redovisningssed (BFNAR, 2016:10).  

 

Att föreningarna väljer att göra avskrivningar på byggnader med betydligt lägre 

avskrivningssats än vad Skatteverket rekommenderar kan förklaras av PAT på så vis att 

upprättaren av redovisningen medvetet väljer att tolka rekommendationerna till sin fördel 

för att minska kostnaderna för föreningen och på så sätt anpassa redovisningen efter sitt 

egenintresse (Black, Hashimzade & Myles, 2009). Vad som avses mer specifikt är det 
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utrymme för tolkning som ges av Skatteverket angående de bejakelser man kan göra 

avseende rationalisering och teknisk utveckling som alltså kan påverka bedömningen av 

nyttjandeperiod. 

 

Vid årsskiftet 2014 är det fem föreningar som redovisar enligt K3. Till räkenskapsåret 2015 

sker en förändring då två föreningar väljer att byta till K2 (se bilaga 2). Sett över hela 

urvalsperioden är det således endast tre stycken föreningar som har valt att redovisa enligt 

K3-regelverket.  

 

Till skillnad från K2-regelverket finns det inga tydliga rekommendationer i K3 angående 

valet av nyttjandeperiod för byggnad. Att sådana rekommendationer inte återfinns i K3- 

regelverket beror på att det är ett principbaserat regelverk där bedömningar och tolkningar 

ska göras på egen hand inom ramen för de grundläggande principer som regelverket utgår 

ifrån (Marton, Lumsden, Lundqvist & Petterson, 2012). Colyvas (2009) argumenterar för 

att när redovisningen sker enligt ett principbaserat regelverk så är tendensen att upprättaren 

anpassar nyttjandeperioden efter beskattningsändamål. I fallet bostadsrättsföreningar är det 

dock föga troligt att ett sådant beskattningsändamål ligger till grund för valet av 

nyttjandeperiod då bostadsrättsföreningen typiskt sett inte är skyldig att betala skatt på sina 

inkomster (SKV, 378).  

 

Hope (2004) argumenterar för att ett principbaserat regelverk ger upprättaren friare tyglar 

när det kommer till bedömningar vilket bidrar till en mer rättvisande bild i de finansiella 

rapporterna. Samtidigt lyfter han ett varnande finger och pekar på att ett principbaserat 

regelverk också kan ge upprättaren möjlighet att välja att skildra en bild som inte är 

ekonomiskt rättvisande. Stárová & Čermáková (2010) argumenterar för att redovisningen i 

enlighet med K3-regelverket bidrar till att ge en mer rättvisande bild av förbrukningen av 

en tillgångs värde, jämfört med traditionella metoder. 

 

Vid en jämförelse mellan den nyttjandeperiod som K3 föreningarna använder sig av med 

de rekommendationer som ges av Nordlund (2004) observerar vi även här en tydlig 

skillnad. Likt föreningarna som redovisar enligt K2 väljer även dessa föreningar att använda 

sig av en betydligt längre nyttjandeperiod än vad som ges uttryck för i 

rekommendationerna. Den genomsnittliga nyttjandeperioden för byggnad ökar med i 
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genomsnitt 38 procent. Uttryckt i år sker en genomsnittlig ökning från 79 till 109 år, d.v.s. 

med 30 år (se tabell 5 jfr. med bilaga 2). Det mönster av längre nyttjandeperiod för byggnad 

som kunde skönjas bland K2 föreningar gäller således även bland de föreningar som 

redovisar enligt K3-regelverket.  

 

Det observerade tillvägagångsättet bland K3 föreningarna- att använda sig av betydligt lägre 

avskrivningssatser än vad som är rekommenderat- kan förklaras av att dessa använder sig 

av de ”fria tyglar” som ges i ett principbaserat regelverk där egna bedömningarna ges större 

vikt. I det specifika fallet bostadsrättföreningar gäller dock, i motsatts till vad Colyvas 

(2009) argumenterar för, att dessa använder sig av längre nyttjandeperioder jämfört med 

vad man tidigare har gjort. Detta innebär i sin tur att man med redovisningstekniska 

metoder minskar avskrivningskostnaden och i förlängningen påverkar det redovisade 

resultatet positivt.  

 

Såsom ett exempel på fall där det kan tänkas att man använt sig av redovisningstekniska 

åtgärder för att påverka det redovisade resultatet kan ses de två föreningar som väljer att 

byta K-regelverk under urvalsperioden (Yasuargi och Sjögården). Föreningarna lämnar 

tydliga uppgifter om bytet i tilläggsupplysningarna, detta i enlighet med BFNAR 2012:4. 

Vad vi noterar och finner anmärkningsvärt är att båda föreningarna samtidigt gör en kraftig 

förändring av sina avskrivningskostnader (se tabell 4). Bostadsrättsföreningen Sjögården 

minskar sin avskrivningskostnad med 47 procent, vilket motsvarar en minskning med drygt 

900 TSEK mellan 2014 och 2015. Bostadsrättsföreningen Yasuargi minskar sin 

avskrivningskostnad med 45 procent, vilket i sin tur motsvarar närmare 1 MSEK. Dessa 

kraftiga förändringar av avskrivningskostnaden får sedan en relativt stor inverkan både på 

föreningarnas resultat (se tabell 7) samt deras nettovinstmarginal (se tabell 2).  

 

De val som de bägge föreningarna gör kan anses vara ett uttryck för Den Positiva 

Redovisningsteorin då syftet med detta byte kan tänkas vara att maximera upprättarens 

egen nytta vid framställandet av redovisningen (Black, Hashimzade & Myles, 2009). Att så 

kan vara fallet följer av att man med hjälp av redovisningstekniska medel väljer att förändra 

föreningarnas redovisningsprinciper för att på så sätt redovisa ett mindre dåligt resultat än 

tidigare år (se tabell 7) vilket kan tänkas ligga både i föreningens, medlemmarnas och 

styrelsens intresse.  
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Vid analys av nyckeltalet ”Totala kostnader (ex. Avskrivningar)” framgår ett tydligt 

mönster: arton av de tjugo föreningar som ingår i studien sänker sina totala kostnader 

bortsett från kostnader för avskrivning. De två föreningar som redovisar ökade kostnader 

justerat för avskrivningar gör detta med 4 respektive 9 procent (se Gamla China och 

Draken i tabell 6). Sammantaget ger detta en genomsnittlig minskning av totala kostnader 

justerat för avskrivning med 15 procent sett till hela urvalsperioden. Huruvida föreningarna 

medvetet har valt att minska övriga kostnader för att möta ökade kostnader för 

avskrivning- kanske som en strävan om att efterleva självkostnadsprincipen- kan dock inte 

konstateras mot bakgrund av den här studiens kvantitativa metod. 

5.3 Fler föreningar redovisar underskott 

Vi kan konstatera att föreningarnas intäkter har minskat något samtidigt som deras 

kostnader för avskrivning har ökat markant. Frågan är hur det redovisade resultatet har 

påverkats? Går det att urskilja en förändring i antalet föreningar som går med underskott 

efter regelförtydligandet jämfört med året innan? Av tabell (7)- Förändring resultat framgår 

att två stycken föreningar redovisar underskott år 2013 att jämföra med fjorton stycken år 

2014. Under 2015 är antalet något färre, nio stycken. Vidare så framgår det av tabell (2)- 

Nettovinstmarginal att endast fyra föreningar har en förändring av nettovinstmarginalen i 

positiv riktning. Den genomsnittliga förändringen av nettovinstmarginalen är -10 procent 

vilket innebär att föreningarna i genomsnitt har försämrat sitt resultat i förhållande till 

nettoomsättningen. Detta sker trots en minskning av kostnader justerat för avskrivning 

med 15 procent och en genomsnittlig ökning av nyttjandeperioden med 61 procent. En 

förklaring ges av den genomsnittliga nedgången i nettoomsättning med 1 procent men det 

är tydligt att den huvudsakliga förklaringen ges av de ökade kostnaderna för avskrivning 

som ökat med ett genomsnitt på 460 procent. 

 

Antalet föreningar som redovisar underskott är alltså betydligt fler efter regelförtydligandet 

och det skulle kunna ifrågasättas hur väl föreningarna efterlever den så centrala 

självkostnadsprincipen (Lundén, 2011; Anthony, 1980) då man istället för att öka intäkterna 

för att täcka ökade kostnader gör precis tvärtom. Resultatet var dock väntat mot bakgrund 

av det rättsutlåtande som gjordes av Stattin och Svernlöv (2014) där det klargörs att en 

bostadsrättsförening kan gå med underskott så länge man uppvisar ett positivt kassaflöde.  
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Mest intressant finner vi dock den återhämtning som sker under 2015. Byten av regelverk 

från K3 till K2, förlängda nyttjandeperioder och minskade kostnader justerat för 

avskrivningar är alla faktorer och åtgärder som kan tolkas som att föreningarna har haft en 

strävan efter att undvika ett redovisat underskott. En sådan strävan kan förklaras av just 

nämnda självkostnadsprincip och att denna är så pass djupt förankrad bland föreningarna 

att dessa istället för att öka intäkterna för att matcha ökade avskrivningskostnader istället 

försökt minska övriga kostnader i ett försök att efterleva denna princip. 

 

I litteratur gällande ideella organisationer finner vi stöd för att resultatet har en roll att spela 

även i sådana organisationer som inte har vinst som sitt huvudsakliga syfte. Vi instämmer 

således med Anthony (1980) i hans argumentation om att resultatet inte bara utgör ett 

prestationsmått utan även ett mått på hur väll en organisation förmår att underhålla sitt 

kapital. Ett sådant mått är relevant alldeles oavsett verksamhetens syfte och något som 

torde vara viktigt för alla organisationer som strävar efter långsiktig överlevnad (Anthony, 

1980). En tänkbar förklaring till att antalet föreningar som går med underskott blir färre 

under 2015 är att dessa ser resultatet som en indikator på föreningens förmåga att 

underhålla sitt kapital och att de därför har vidtagit åtgärder för att vända underskott till 

överskott.  

 

Ytterligare en tänkbar förklaring till varför bostadsrättsföreningarna kan ha ansträngt sig 

för att minska sina redovisade kostnader finner vi i litteratur gällande finansiell 

läskunnighet. Att denna är låg har konstaterats i både nationella och internationella 

undersökningar (Almenberg & Widmark, 2011; Lusardi & Mitchell, 2014; OECD, 2015). 

Mot en sådan bakgrund kan ett kontinuerligt redovisat underskott inte ses som annat än en 

försvårande omständighet. Vidare så instämmer vi med Thomas (1951) som argumenterar 

för det förrädiska i att samma terminologi som har en utpräglat teknisk användning inom 

redovisningen även används av gemene man men med betydligt vidare innebörd. Att denna 

tolkar ett underskott som något negativt får således anses som fullt naturligt och det kan 

inte förväntas att denna utan vidare ska förstå redovisningens logik. Risken är således att en 

presumtiv köpare av bostadsrätt avstår köp eftersom denna inte förmår att tolka och förstå 

att även om en bostadsrättsförening redovisar underskott så kan ekonomin i föreningen 
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vara god. Detta är något som varje bostadsrättsförening torde vilja undvika och något som 

vi anser kan förklara varför föreningarna kan tänkas vilja undvika ett redovisat underskott. 
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6 Slutsats  

______________________________________________________________________ 

I kommande kapitel sammanfattas analysen av det empiriska materialet i ett antal slutsatser, vars syfte är 

att svara på de frågeställningar som legat till grund för studien.  

______________________________________________________________________ 

Resultatet av studien visar att intäkterna i form av årsavgifter inte har höjts nämnvärt bland 

de 20 bostadsrättsföreningar som har varit föremål för vår undersökning. Trots att 

bostadsrättsföreningen tillämpar samma regelverk och metoder för bokföring och 

redovisning som affärsdriven verksamhet så förefaller således synen på redovisning skilja 

sig åt. Förklaringen till detta står närmast att finna i det faktum att verksamheterna har olika 

ändamål och drivs med olika syften. Bostadsrättsföreningen drivs efter en 

självkostnadsprincip och det faller sig naturligt att resultatet såsom ett mått på graden av 

måluppfyllnad inte kan fylla samma funktion under sådana förutsättningar.  

 

Genom studien kan konstateras att bostadsrättsföreningarna redovisar högre kostnader för 

avskrivning under åren 2014 och 2015 jämfört med år 2013 vilket också var väntat mot 

bakgrund av att enbart bostadsrättsföreningar som bildats under 2000-talet har undersökts. 

Dessa nybildade föreningar befinner sig ju i början på sin avskrivningsplan och det ligger i 

den progressiva metodens natur att beloppen är mycket lägre i början och därmed också, 

allt annat lika, att dessa blir betydligt högre om en linjär metod istället tillämpas.  

 

Merparten av bostadsrättsföreningarna redovisar lägre kostnader justerat för avskrivningar 

under åren 2014 och 2015 och fem stycken vänder sitt resultat från underskott år 2014 till 

överskott år 2015. En förklaring till det observerade beteendet ges av det faktum att det 

bokföringsmässiga resultatet inte enbart utgör ett mått på graden av måluppfyllnad utan 

även kan ses som en indikation på en verksamhets långsiktiga överlevnadsförmåga. 

 

Det kan således tänkas att även om resultatpostens funktion inte är lika framträdande för 

bostadsrättsföreningen så har denna trots allt en roll att spela såsom ett mått på hur väl 

föreningen förmår att underhålla sitt kapital. Ytterligare förklaring till varför föreningarna 

kan tänkas vilja undvika att redovisa underskott tar sin utgångspunkt i att värdet av 
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redovisningen såsom ett beslutsunderlag är avhängigt på att de som läser den faktiskt också 

förstår den. Flera undersökningar kring finansiell läsförståelse har visat att denna är mycket 

låg hos gemene man vad gäller finansiella begrepp och termer. Att lekmän på 

redovisningsområdet ska förstå att bostadsrättsföreningens ekonomi kan vara god trots 

kontinuerligt redovisade underskott är föga troligt och därmed torde föreningarna ha all 

anledning till att vilja undvika ett redovisat underskott. 

 

Det val som föreningarna ställdes inför i och med regelförtydligandet år 2014 kan ses som 

ett val mellan pest eller kolera. Antingen så skulle man vara tvungen att höja årsavgifterna 

för de boende med mindre pengar över i fickan för dessa och långtgående 

samhällskonsekvenser som följd eller så skulle man redovisa underskott med de 

tolkningssvårigheter av redovisningen som detta riskerar att medföra.  

 

En majoritet av de undersökta bostadsrättsföreningarna väljer att inte höja sina årsavgifter 

för att matcha de ökade avskrivningskostnaderna. Detta får till följd att 9 av 20 föreningar 

går med underskott år 2014 och en slutsats är att det bokföringsmässiga resultatet helt 

enkelt inte spelar så stor roll för bostadsrättsföreningarna. Enkelt uttryckt så förefaller 

egenintresset trumfa värdet av en mer lättolkad redovisning. Resultatet av vår undersökning 

indikerar dock att föreningarna inte har varit helt passiva då flertalet föreningar förefaller ha 

strävat efter att sänka andra typer av kostnader.  

 

Studiens slutsats blir således att även om resultatpostens funktion inte är lika framträdande 

för bostadsrättsföreningen som för affärsdriven verksamhet så har denna trots allt en roll 

att spela.  
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7 Diskussion 

______________________________________________________________________ 

Kapitlet inleds med en diskussion kring PAT och dess mycket centrala antagande om den 

nyttomaximerande och egenintresserade individen: Vilket egenintresse kan det tänkas att upprättarna av 

bostadsrättsföreningens redovisning har i att rädda resultatet? I det fortsatta diskuteras finansiell 

läskunnighet kopplat till den allmänna debatten kring ämnet samt för och nackdelar med tillämpad metod. 

Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning samt en kort redogörelse för våra sociala och etiska 

ställningstaganden. 

______________________________________________________________________ 

7.1 Föreningsmedlemmarnas egenintresse 

Studiens syfte har varit att beskriva hur bostadsrättsföreningen har hanterat 

regelförtydligandet från 2014 och hur detta har återspeglat sig i deras redovisning. I studien 

har tolkningar och tänkbara förklaringar till studiens resultat gjorts utifrån litteratur om 

ideella organisationer, finansiell läskunnighet och PAT. Vi finner det intressant att i detta 

kapitel fortsätta diskutera det inom PAT så grundläggande antagandet om den 

nyttomaximerande individen i förhållande till studiens resultat som visar på att 

bostadsrättsföreningarna kan ha ansträngt sig för att rädda resultatet och undvika att 

redovisa underskott. Frågan vi ställer oss närmast är vilket egenintresse upprättarna av 

bostadsrättsföreningens redovisning kan tänkas ha i att rädda resultatet?  

  

Mot bakgrund av den heta bostadsmarknad som råder i allmänhet i Sverige, och specifikt i 

Jönköpings kommun, med kraftiga prisökningar på bostäder kan det antas ligga i 

föreningsmedlemmarnas intresse att uppvisa en så attraktiv och välmående förening som 

möjligt. Kännetecknande för en attraktiv förening, sett ur nuvarande- och presumtiva 

föreningsmedlemmars perspektiv, är ofta en förening med låga avgifter per kvadratmeter. 

Ett tydligt mönster som kan urskiljas är just föreningarnas vilja att hålla ner avgifterna per 

kvadratmeter. Den genomsnittliga förändringen av årsavgifterna per kvadratmeter under 

urvalsperioden är en ökning med endast 0,49 procent trots kraftigt ökade 

avskrivningskostnader. Kännetecknande för en välmående förening är typiskt sett att den 

uppvisar ”god ekonomi”. Begreppet ”god ekonomi” är emellertid svårt att definiera då dess 

betydelse torde vara olika för varje enskild bostadsrättsförening och kanske även för varje 

54 

 

 



 

 

enskild bostadsrättsföreningsmedlem. ”God ekonomi” kan t.ex. vara att man håller relativt 

höga avgifter för att på så sätt skapa en stor kassa som i framtiden kan användas för 

investeringar. För en annan förening och dess medlemmar kanske detta är otänkbart då de 

istället hellre behåller sina pengar i egen ficka tills det är dags att investera i föreningen. 

Synen på hur man väljer att bedriva sin bostadsrättsförening påverkar således även synen 

på begreppet god ekonomi. I studien kan ett mönster av kostnadsreducering urskönjas, 

vilket har tolkats som att föreningarna har försökt rädda resultatet. Motivet för ett sådant 

beteende kan vara en vilja av att visa upp en välmående förening gentemot marknaden 

genom att visa svarta siffror istället för röda men utan att för den sakens skull behöva 

ändra årsavgifterna.  

  

Ytterligare ett tydligt mönster vi observerat är hur föreningarna har ändrat sig i sin 

bedömning gällande nyttjandeperiod för byggnad. Även detta har tolkats mot bakgrund av 

PAT och antagandet om att egenintresset styr upprättarens val. Värt att diskutera vidare är 

huruvida den tolkning av rekommendationer som föreningarna gör i sin redovisning -att 

redovisa en dubbelt så lång nyttjandeperiod gentemot de rekommendationer som ges- 

verkligen är förenligt med god redovisningssed?  Kan föreningarna verkligen motivera att 

den befintliga byggnaden kommer att stå kvar om 100 år? Att föreningarna redovisar att 

byggnadens värde kommer att förbrukas över en så pass lång period som 100 år kan anses 

vara att tänja på försiktighetsprincipen samt rättvisande bild vad gäller värdering av 

tillgångar. Om man tänjer på försiktighetsprincipen samt rättvisande bild, tänjer man då 

inte även på god redovisningssed vilket i sin tur skulle innebära att man inte följer 

årsredovisningslagen?  

  

Vidare så förutspås av PAT att sådana redovisningsmetoder kommer att användas som bäst 

gynnar upprättarens egenintresse. I fallet med bostadsrättsföreningar kan således valet att 

använda sig av progressiv metod innan regelförtydligandet förklaras av att denna metod 

gynnade upprättaren bäst. Mot bakgrund av just PAT finner vi dock föreningars val av 

regelverk något förvånande. K2-regelverket är ju ett förenklat regelverk med ett större 

innehåll av regler och schablonmässiga lösningar att jämföra med huvudregelverket K3 

som i huvudsak är principbaserat och där större utrymme ges för upprättaren att göra egna 

bedömningar och tolkningar gällande exempelvis värdering av tillgångar. I och med de ”fria 

tyglar” som ges i K3-regelverket var förväntan att merparten av bostadsrättsföreningarna 
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skulle ha valt K3-regelverket eftersom upprättaren där ges större möjlighet att påverka 

redovisningen i dennas egenintresse. Vi fann dock inget stöd för denna förväntan i empirin. 

Tvärtom så visar vår undersökning att femton föreningar väljer att redovisa enligt K2 år 

2014 och vi fann t.o.m. två stycken som väljer att byta från K3 till K2 under 2015 och 

därmed öka detta antal till totalt sjutton stycken. 

7.2 Bristande finansiell läskunnighet 

Trots rättsutlåtandet från Stattin och Svernlöv (2014) förefaller föreningarna alltså sträva 

efter att redovisa överskott istället för underskott. I studien har detta tolkats som att 

bristerna i finansiell läskunnighet ligger hos ”läsaren” (bostadsmarknaden) men en 

alternativ tolkning är att det är ”upprättaren” (bostadsrättsföreningarna) som i själva verket 

saknar denna förståelse. Vi har nämligen reflekterat över att den förda debatten kring 

ämnet i sig själv skulle kunna ses som ett tecken på att den finansiella läskunnigheten är låg 

och detta inte bara bland de som kan anses vara lekmän på redovisningsområdet. Vi gör en 

sådan tolkning mot bakgrund av så många aktörer och representanter för 

bostadsrättsmarknaden såg det som närmast självklart att en avgiftshöjning var tvungen att 

ske för att undvika underskott, även om det ska påpekas att det fanns de som redan i ett 

tidigt skede påpekade att resultatet inte är det viktigaste för en bostadsrättsförening. 

7.3 Den allmänna debatten 

I inledningskapitlet redogjordes i korthet för den samhällsdebatt som fördes i dags- och 

fackpress i samband med införandet av de nya K-regelverken och efterföljande 

förtydligande från bokföringsnämnden. Med facit i hand kan vi inte undgå att reflektera 

över hur överdriven debatten känns såhär i efterhand. Visst är det så att media har en 

tendens att förstora upp händelser- rubriker säljer ju som bekant, men det kan ändå inte 

hjälpas att vi finner det märkligt hur olika aktörer på bostadsrättsmarknaden- boende, 

styrelser, redovisningskonsulter och forskare, drogs med i debatten.  

 

I vårt urval sker en marginell genomsnittlig förändring av avgiftsnivåerna (+0,49 procent) 

hos föreningarna vilket kan förklara att de långtgående samhällskonsekvenserna som lyftes 

fram i debatten har uteblivit. Dock så ser vi i vår undersökning ett betydligt större antal 

föreningar som nu går med underskott vilket också lyftes fram som problematiskt eftersom 
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en sådan redovisning riskerar att bli svårtolkad för användarna- potentiella bostadsköpare 

som får antas vara lekmän när det gäller att läsa årsredovisningar.  

 

Tre år senare kan vi dock konstatera att bostadsrätter fortsätter att byggas, upplåtas och 

överlåtas och att marknaden slår nya rekord (SCB, 2017). Att undersöka huruvida det har 

blivit svårare för köparna av bostadsrätt att tolka redovisningen faller utanför ramen för 

den här studiens syfte men om vi tillåter oss själva att spekulera så är vår gissning att 

användningen av årsredovisningen som ett beslutsunderlag helt enkelt är väldigt låg. 

 

Möjligheten för bostadsrättsföreningarna att gå med underskott så länge man uppvisar ett 

positivt kassaflöde i kombination med den bristande finansiella läskunnigheten- vare sig 

denna ligger hos läsaren eller hos upprättaren- gör att vi ställer oss själva frågan om inte ett 

nytt regelverk för bostadsrättsföreningarnas redovisning vore på sin plats? Ett regelverk 

som är mer anpassat efter den huvudsakliga intressentgruppens finansiella läskunnighet. 

Viktigast torde väll vara att denna grupp förstår det material som ska ligga till grund för 

deras kanske största ekonomiska beslut i livet?  

7.4 Framtida studier 

För framtida studier anser vi att det vore intressant att undersöka den trend av 

kostnadsreducering som kan urskiljas i den här studien. Har föreningarna fört en aktiv 

”kostnadsreduceringspolitik” eller beror detta mönster på andra faktorer såsom det 

generellt sett låga ränteläge som verkat i Sverige under de senaste åren? En sådan studie 

skulle förslagsvis utföras med en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer med 

styrelsemedlemmar och ordföranden i bostadsrättsföreningarna. 

 

Intressant att undersöka vidare vore även huruvida det är förenligt med god 

redovisningssed att bostadsrättsföreningarna ökar sina nyttjandeperioder så pass kraftigt 

som studien visar och tillämpar en avskrivningstid på 100 år eller mer. 

 

Avslutningsvis så vore det intressant att utföra en kvalitativ undersökning mer specifikt 

inriktad på finansiell läskunnighet. Hur mycket kan bostadsrättsföreningens medlemmar 

om redovisningen i sin egen förening genom vilken man kanske gjort den största 
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investeringen i livet? Är man medveten om vad ett negativt resultat innebär och vad det får 

eller inte får för konsekvenser?  

7.5 Metod 

Angående val av metod för datainhämtning finns det fog för viss kritik då det kan 

argumenteras för att en mixad metod hade varit förtjänstfullt för att uppfylla den här 

studiens syfte. Det vi menar är, om man nu är intresserad av att veta hur 

bostadsrättsföreningarna har hanterat regelförtydligandet från bokföringsnämnden- varför 

inte bara fråga dem detta? Mot detta kan argumenteras för den risk som finns för att få 

subjektiva svar i en intervju. Redovisningen är på sätt och vis objektiv. 

7.6 Social påverkan och etiska ställningstaganden  

Såsom framhölls i inledningskapitlet är en välfungerande bostadsmarknad av central vikt 

för vårt samhälles ekonomiska utveckling och välstånd. Den underlättar allokering och 

matchning av arbetskraft och arbete. Beslutet att införskaffa en bostadsrätt är för många 

den största privatekonomiska investeringen i livet. Som ett stöd inför detta beslutsfattande 

finns bostadsrättsföreningens årsredovisning att tillgå. Den här studien hade som sin 

utgångspunkt den problematik som råder kring just bostadsrättsföreningens redovisning 

och resultatet av vår undersökning belyser och bekräftar denna. En redovisning som 

gemene man hade svårt att förstå redan innan regelförtydligandet 2014 har blivit än mer 

svår att tolka i och med att bostadsrättsföreningarna tenderar att välja att redovisa 

underskott. Vi argumenterar för att den diskrepans som råder mellan redovisningen i 

bostadsrättsföreningar och redovisning för affärsdriven verksamhet är naturlig- de drivs ju 

med olika ändamål och syften. Problematiken ligger i att samma terminologi och språkbruk 

används i så stor utsträckning både privat och rättsligt men med olika innebörd. Styrelse, 

konsulter, revisorer och byggföretag ställs inför pedagogiska utmaningar med att förklara 

redovisningen för gemene man vars finansiella läskunnighet är låg. Vi tror att utbildning har 

en stor roll att spela i att förbättra denna.  

 

Vårt empiriska material har inhämtats från bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar. I de 

flesta fall har dessa kunnat laddas ned direkt ifrån hemsidor såsom infotorg.se. I de fall där 

årsredovisningar inte har funnits att tillgå på detta vis så har dessa kommit oss tillhanda per 

email eller post efter kontakt med representant för bostadsrättsföreningen. Informationen 
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kommer direkt ifrån årsredovisningarna och på grund av dess offentliga natur så har vi inte 

sett någon anledning att dölja namnen på föreningarna vilka har valts ut slumpmässigt 

inom ramen för studiens avgränsningar. Genom att inhämta empiriskt material från 

årsredovisningar möjliggörs för läsaren att själv ta del av samma material för att på så vis 

säkerställa undersökningens objektivitet och själv bedöma dess resultat och slutsatser. 
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Bilaga 1 - Nyckeltal 
Ekvation 1- Omsättningstillväxt 

Formeln som används för mäta förändringen av omsättningstillväxt för respektive år och 

förening är följande: 

�
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑛
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑔𝑛−1

� − 1 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔.  

(𝑛 = 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 å𝑟)  
Mätningen av den totala förändringen mellan åren 2013 till 2015 görs med hjälp av följande 

formel: 

�
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑛
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑔𝑛−2

� − 1 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔. 

(𝑛 = 2015) 

Ekvation 2- Nettovinstmarginal  

Formeln som används för kalkylera nettomarginal för respektive år och förening är 

följande: 

�
Årets resultat 𝑛

Totalomsättning𝑛
� = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 

(𝑛 = 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 å𝑟)  

Ekvation 3- Förändring årsavgift 

Formeln som används för mäta förändringen av årsavgiften för respektive år och förening 

är följande: 

�
Årsavgift 𝑛

Årsavgift𝑛−1
� − 1 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 Årsavgiften.  

(𝑛 = 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 å𝑟)  

Mätningen av den totala förändringen mellan åren 2013 till 2015 görs med hjälp av följande 

formel: 

�
Årsavgift𝑛

Årsavgift𝑛−2
� − 1 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 Årsavgiften 

(𝑛 = 2015) 

Ekvation 4- Förändring avskrivningskostnad 

Formeln som används för mäta förändringen av avskrivningskostnaden för respektive år 

och förening är följande: 
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�
𝐴𝑣𝑠𝑘r𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑛
𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑛−1

� − 1 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑.  

(𝑛 = 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 å𝑟)  

Mätningen av den totala förändringen mellan åren 2013 till 2015 görs med hjälp av följande 

formel: 

�
𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑛
𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑛−2

� − 1 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑. 

(𝑛 = 2015) 

Ekvation 5- Förändring avskrivningstid 

Formeln som används för mäta förändringen av avskrivningstid för respektive år och 

förening är följande: 

�
Avskrivningstid 𝑛

Avskrivningstid 𝑛−1
� − 1 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 Avskrivningstid .  

(𝑛 = 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 å𝑟)  
Mätningen av den totala förändringen mellan åren 2013 till 2015 görs med hjälp av följande 

formel: 

�
Avskrivningstid 𝑛

Avskrivningstid 𝑛−2
� − 1 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 Avskrivningstid . 

(𝑛 = 2015) 

Ekvation 6- Förändring totala kostnader exklusive avskrivningskostnader 

Formeln som används för mäta förändringen av totala kostnader justerat för avskrivningar 

för respektive år och förening är följande: 

�
𝑇𝑜𝑡.𝑘𝑜𝑠𝑡 −  å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑛
𝑇𝑜𝑡. 𝑘𝑜𝑠𝑡 − å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑛−1

� − 1 = 𝑇𝑜𝑡.𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟.𝑘𝑜𝑠𝑡 

(𝑛 = 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 å𝑟) 

Mätningen av den totala förändringen mellan åren 2013 till 2015 görs med hjälp av följande 

formel: 

�
𝑇𝑜𝑡.𝑘𝑜𝑠𝑡 −  å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑛
𝑇𝑜𝑡. 𝑘𝑜𝑠𝑡 − å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑛−2

� − 1 = 𝑇𝑜𝑡.𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟.𝑘𝑜𝑠𝑡 

(𝑛 = 2015) 
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Ekvation 7- Resultat påverkan 

Formeln som används för mäta av resultat påverkan för respektive år och förening är 

följande: 

�
Resultat 𝑛

Resultat𝑛−1
� − 1 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 resultatet.  

(𝑛 = 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 å𝑟)  
Mätningen av den totala förändringen mellan åren 2013 till 2015 görs med hjälp av följande 

formel: 

�
Resultat𝑛

Resultat𝑛−2
� − 1 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 resultatet 

(𝑛 = 2015) 
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