
 

 

 

Magisteruppsats i företagsekonomi VT-14 

En räkenskapens tid för 

bostadsrättsföreningar 

- ”En katt bland hermeliner...” 
 

 

Författare: Viktor Fredriksson 

Författare: Mikael Wirén 

Examinator: Fredrik Karlsson 

Termin: VT14 

Ämne: Examensarbete 

Nivå: D-nivå 

Kurskod: 4FE08E 



  
 

i 
 

Tack 

Vi vil börja med att tacka alla de personer som gjort studien möjlig genom att bidra 

med värdefulla förslag, tankar och idéer. 

Framförallt vill vi rikta ett stort tack till våra intervjupersoner Jan-Erik Peterson, Kjell 

och Birgitta Bjärklid, Kennerth Werner, Håkan Sporrong, Franz Lindström, Lisa 

Österblad och Ulrika Larsson,  för att ni ställde upp och tog er tid för våra intervjuer. 

Vi är mycket tacksamma för bidraget av er kunskap som har gjort det möjligt att 

genomföra studien. 

Vi vill även tacka vår examinator Fredrik Karlsson som hjälpt oss under tidens gång 

med värdefulla tankar och idéer som har bidragit till att arbetet varit lärorikt och 

inspirerande. 

Trevlig läsning! 

Kalmar, 16 juni 2014. 



  
 

ii 

Abstrakt 

Författare: Viktor Fredriksson & Mikael Wirén  

Examinator: Fredrik Karlsson 

Titel: En räkenskapens tid för bostadsrättsföreningar – ”En katt bland hermeliner...” 

Frågeställningar: Vilka konsekvenser medför ett byte av avskrivningsmetod för 

bostadsrättsföreningar?Hur kan ett informations- och kunskapsgap förstås och hanteras? 

Syfte: Den här studien har en ambition att kartlägga och förstå effekterna av en 

förändrad tillämpning i fråga om matchnings- och avskrivningsmetod för olika 

intressenter på bostadsrättsmarknaden, och slutligen ge förslag på hur ett informations- 

och kunskapsgap mellan berörda intressenter ska kunna förstås. 

Metod: En kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats för att spegla berörda 

intressenters bild av ett speciellt fenomen. Kvalitativa intervjuer har genomförts med 

särskilt utvalda intressenter. Även information från årsredovisningar, debattartiklar, 

pressmeddelanden, och liknande har använts.  

Slutsatser: Konsekvenserna av ett byte från progressiv avskrivningsmetod kan redan nu 

urskiljas. I en del nyare bostadsrättsföreningar kommer det att synas i resultat och 

balansräkningen. Sålunda medför det ökade bokföringsmässigakostnader för framförallt 

ny- och ombildade  föreningar vilket i sin tur kan påverka avgifterna i dessa. Alternativt 

att ta en balanserad förlust.  Det finns informations och kunskapsgap som berör olika 

områden. Framförallt kretsar detta kring okunskap och otydlighet. Det berör både 

revisorer styrelser och medlemmar i bostadsrättsföreningar. Även K-regelverket är inte 

helt anpassat enligt bostadsrättsföreningens karaktäristika.  

Nyckelord: Anskaffningsvärde, avskrivningsmetod, avskrivningstid, bostadsrätt, 

bostadsrättslagen, bostadsrättsförening, periodisering, progressiv avskrivning, K2, K3, 

komponentavskrivning, kunskapsgap,linjär avskriving, stadgar, självkostnad, självkostnadsprincip, 

styrelse, underhåll, underhållsplan, årsavgift, årsredovisning, årsmöte och årsredovisningslagen.   
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet åsyftas att ge läsaren en bakgrundsförståelse till problemet med 

en progressiv avskrivningsmetod för bostadsrättsföreningar. Vidare avses att redogöra 

för den aktuella debatten för att genom det påvisa relevansen med att undersöka det 

valda ämnet.Slutligen presenteras studiens frågeställningar och syfte som en följd av 

problemdiskussionen. 

Denna studie behandlar konsekvenserna av ett byte av redovisningsstandard för 

bostadsrättsföreningar, samt hur ett informations- och kunskapsgap gällande just 

avskrivningsmetoder för bostadsrättsföreningar, kan förstås och hanteras. Studien har 

utförts i Kalmar med omnejd. Svenska bostadsrättsföreningars val av en progressiv 

avskrivningsmetod är idag ett hett debatterat ämne. Denna debatt har bland annat lett till 

att Claes Eriksson, redovisningsexpert på Redovisningskonsulters förbund, SRF, har 

kallat avskrivningsmetoden olaglig, och Erik Davidsson, delägare i Borevision, har 

kallat avskrivningsmetoden för ett rent bedrägeri
1
 (Hellekant, 2014a, Hellekant, 2014b). 

En progressiv avskrivning innebär att avskrivningarna ökar över tid och medför en lägre 

avskrivning i början av nyttjandeperioden för tillgången och en större avskrivning mot 

slutet. Det kan vara komplext att bedöma hur ett kapitalutnyttjande i en förening skall 

fördelas rättvist över tid. I en bostadsrätt är det tre viktiga övergripande kostnader som 

är av betydelse för att avgöra den avgift som medlemmarna ska betala. Dessa är 

kapitalkostnader i form av avskrivningar, drift såsom exempelvis räntor, uppvärmning, 

el, skötsel och andra löpande kostnader under året, samt framtida underhåll, som blir en 

genomsnittlig avsättning för året. (Yard, 2001; FAR, 2014c) 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till att debatten kring valet av avskrivningsmetod har blossat upp just nu är 

att årsredovisningen för aktiebolag och ekonomiska föreningar ska upprättas enligt ett 

K-regelverk
2
 om räkenskapsåret påbörjas efter den 31 december 2013, enligt 

                                                 
1
 Borevision gick senare ut och förtydligade att artikeln från Svenska Dagbladet inte gav en korrekt bild 

av vad som avsågs med deras medverkan (Borevision, 2014). 
2
 BFN arbetar sedan 2004 med att ta fram fyra kategorier av regelverk, i det så kallade K-projektet. K-

projektet har sin utgångspunkt i reglerna i bokföringslagen som anger hur den löpande bokföringen för 

räkenskapsåret ska avslutas. K1-regelverket vänder sig till de minsta företagen som upprättar förenklat 

årsbokslut, K4 avser de företag som tillämpar det internationella regelverket IFRS, mellan dem finns 

övriga företag. K3 är huvudregelverket men K2 kan väljas av företag som varken är börsnoterade eller 

större i lagens mening. 
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Bokföringsnämnden (BFN, 2014b). I en debattartikel från oktober 2013 påpekade FAR 

att inget av K-regelverken för aktiebolag eller ekonomiska föreningar egentligen tillåter 

en progressiv avskrivning av byggnader. För att kunna tillämpa en progressiv 

avskrivningsmetod krävs det att företaget kan bevisa att det återspeglar förbrukningen 

av tillgången, vilket inte är möjligt med progressiva avskrivningar i fallet byggnader, 

menade FAR då (FAR:s policygrupp för redovisning, 2013). 

Före det att den obligatoriska tillämpningen av K-regelverken trädde i kraft användes 

progressiva avskrivningar enligt praxis. Att det var praxis berodde på att metoden var 

förenlig med god redovisningssed enligt dåvarande normgivning från BFN och 

Redovisningsrådet, och i BFN:s allmänna råd; BFNAR 2001:3 Redovisning av 

materiella anläggningstillgångar, fanns en formulering som möjliggjorde användandet 

av progressiva avskrivningar för byggnader: ”Progressiv avskrivningsmetod är tänkbar 

för anläggningar med lång livslängd och obetydlig teknisk utveckling” (BFNAR 

2001:3, s 9). Den formuleringen kommer ursprungligen från FAR:s numer upphävda 

rekommendation 3 vars syfte var att det skulle vara möjligt att avskrivningarna för 

byggnader skulle kunna motsvara amorteringarna i ett annuitetslån. Även i 

Redovisningsrådets rekommendation för materiella anläggningstillgångar, RR 12, fanns 

möjligheten för progressiva avskrivningar med, dock utan tydlig motivering om 

koppling till annuitetslån. (FAR:s policygrupp för redovisning, 2013) 

I början av februari 2014 uppmärksammades att FAR från och med 2014 kommer att 

underkänna progressiva avskrivningar för bostadsrättsföreningar då de inte fann det 

förenligt med de nya K-regelverken från BFN som trädde i kraft 1 januari 2014, vilket 

skulle innebära en generell förändring av redovisningspraxis för bostadsrättsföreningar. 

Detta ledde till ett ramaskri inom branschen och bland annat Mats Lindbäck, 

informationschef på Bostadsrätterna, menade att FAR lever i en akademisk bubbla och 

att de helt saknar förankring i verkligheten (Öjemar, 2014). De stora reaktionerna ledde 

sedermera till att FAR backade från sitt ursprungliga ställningstagande och förklarade 

istället i ett pressmeddelande att det råder en stor osäkerhet kring avskrivningsfrågan 

och med hänsyn till bostadsrättsföreningars specifika karaktär föreslår de att BFN 

undantar bostadsrättsföreningar från tillämpningsplikten av K2 eller K3 tills dess att 

nämnden har klarlagt vilken redovisning som bostadsrättföreningar bör använda sig av 

(FAR, 2014b). Backningen som FAR då valde att göra har dock lett till ytterligare kritik 

                                                                                                                                               
(BFN, 2014c; Bergman, 2013) 
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mot organisationen från motståndare till progressiva avskrivningar som menar att FAR 

inte har brytt sig om problematiken och istället valt att undvika ett tydligt 

ställningstagande. (Hellekant, 2014b). 

Bostadsrättsföreningsorganisationerna HSB, Bostadsrätterna, SBC och Riksbyggen 

skriver i ett öppet brev till BFN och FAR att progressiva avskrivningar även 

fortsättningsvis bör tillämpas eftersom att byggnader har en lång livslängd och en 

tämligen låg teknisk utveckling. De menar även att eftersom det finns ett planlagt 

värdebevarande underhåll som kostnadsförs löpande så återspeglar den progressiva 

avskrivningsmetoden bäst hur tillgångens ekonomiska värde för föreningen förbrukas. 

Fortsättningsvis anser de att en avskrivningslängd på mer än 100 år också kan fortsatt 

tillämpas eftersom att avskrivningslängden bör vara i relation till nyttjandeperioden för 

tillgången, samt att den underhållsavsättning som bostadsrättsföreningar gör, och som 

finns till för att hålla fastigheten i ursprungligt skick, gör att den förväntade livslängden 

överskrider 100 år för nya byggnader. De skriver avslutningsvis att de värnar om 

bostadsrätten som upplåtelseform och därmed dess utveckling, och att de önskar se en 

utveckling av redovisningsreglerna som stödjer en transparent och jämförbar 

redovisning över tid. Detta eftersom bostaden utgör en stor del av människors 

privatekonomi och det ställer därför stora krav på förutsägbarhet och trygghet. (HSB, 

Bostadsrätterna, SBC & Riksbyggen, 2014) 

Malmqvist (2014) skriver i Balans att progressiva avskrivningar möjligtvis skulle kunna 

motiveras om det inte finns någon informations- och kunskapsasymmetri mellan köpare 

och säljare av en bostadsrätt. Incitamentet hos en förmedlare av ett bostadsköp drivs 

ofta mer av egennyttan än av att ha en opartiskt neutral roll. En opportunism medför då 

ett undanhållande av information om hur en progressiv avskrivning får genomslag på 

avgiften på lite längre tid, likaså transparens mellan föreningens skuldsättning och den 

egna belåningen inför bostadsrättsköpet. En annan aspekt Malmqvist (2014) lyfter fram 

är om det är möjligt att på ett säkert sätt fastställa underhålls- och reparationsbehov, och 

om det skulle möjliggöra en bättre prismekanism för att fastställa värdet på köpet. 

Sammanfattningsvis menar Malmqvist (2014) att kombinationen progressiva 

avskrivningar och mycket låga räntor, medför för lågt satta avgifter i en 

bostadsrättsförening. 
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Bostadsrätt som boendeform är något som är unikt för Sverige. (FAR, 2014c). Denna 

kollektiva boendeform har anor från 1800-talet, då bostadsföreningar
3
 bildades som en 

reaktion på en ensidigt lukrativ marknad, där hyressättningen följde ockermekanismer. I 

slutet av 1930-talet fanns ca 900 bostadsföreningar i Sverige och idag är det en av de 

vanligaste boendeformerna i Sverige (Grauers, 2014). Enligt Bolagsverket (2014) fanns 

det för år 2013, 28 608 bostadsrättsföreningar, varav 750 av dem var nyregistrerade. 

Tabell 1 från SCB (2014) visar hur vanlig bostadsrätten är som boendeform i Sverige 

respektive Kalmar år 2013. Den relativt stora andelen som bostadsrättsformen utgör 

påvisar att många eventuellt blir påverkade av det nyutkomna förtydligandet från BFN.  

 

Tabell 1. (SCB, 2014a) 

Avsikten med att gemensamt gå samman som en bostadsförening på 1800-talet var att 

undvika motsatsförhållandet mellan ägare och hyresgäst. Då var hyresmarknadens 

prissättning fri. I större städer ledde bostadsbristen till mycket höga hyror. Som en 

reaktion på detta samordnade hyresgäster sig och bildade ekomiska föreningar genom 

att satsa eget kapital. Det medförde en möjlighet att köpa eller bygga en fastighet som 

kunde bli en bostadsförening och upplåta nyttjanderätt till medlemmarna i föreningen. 

Syftet med boendet var att uppnå en självkostnad för boendet (Grauers, 2014). 

Denna självkostnadsprincip är av central betydelse när ett förhållande mellan den 

enskilde medlemmen och föreningen ska förstås och betraktas. Självkostnadsprincipen 

innebär helt enkelt att föregående, nuvarande eller nästkommande generation i en 

                                                 
3
 Skall inte förväxlas med bostadsrättsförening, men bostadsförening är föregångaren till dagens 

bostadsrättsföreningsform. 
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bostadsrättsförening skall uppbära sin egen kostnad och nyttjande av föreningens 

tillgångar. Följaktligen innebär detta ett indirekt och direkt ägande i en 

bostadsrättsförening
4
, som ibland kan vara svår att förstå. 

1.2 Problemdiskussion 

Den 28 april 2014 beslutade BFN sig för att ytterligare förtydliga att i K2- och K3-

regelverket, under kapitel 10 Avskrivning av immateriella och materiella 

anläggningstillgångar, är de avskrivningsmetoder som kan användas på byggnader; 

linjära, degressiva, och produktionsberoende avskrivningar. Den avskrivningsmetod 

som ska väljas är den metod som bäst återspeglar hur tillgångens ekonomiska värde för 

företaget förbrukas. En progressiv avskrivningsmetod anges således inte som en metod 

som kan tillämpas. BFN förklarar också att en felaktig bedömning av 

avskrivningsmetod medför att avskrivningsplanen ska omprövas, och att den nya 

bedömningen ska tillämpas framåt i tiden. Avslutningsvis förklarar de att dessa 

ändringar inte innebär en ändring i sak, utan endast är ett förtydligande av vad som 

redan har gällt sedan tidigare. (BFN, 2014d) 

FAR kommenterar samma dag, den 28 april 2014, BFN:s beslut att förbjuda progressiva 

avskrivningar som positivt eftersom att de har klargjort vad som ska gälla. Men FAR 

poängterar samtidigt att ett förbud mot progressiva avskrivningar inte är den långsiktiga 

lösning som krävs för bostadsrättsföreningar. De vidhåller att det fortfarande finns 

många frågeställningar kvar att lösa och att avskrivningsmetodsfrågan endast är en 

begränsad del av ett större problem. FAR förklarar att det fortfarande behövs en total 

översyn av informationsgivningen i bostadsrättsföreningar eftersom det måste finnas ett 

ordentligt beslutsunderlag för den som köper en bostadsrätt. (FAR, 2014a) 

En förändring av redovisningsstandard för bostadsrättsföreningar skulle sannolikt i 

många fall leda till ett negativt resultat i årsredovisningen alternativt en höjd 

bostadsavgift för deras medlemmar. Detta skulle eventuellt i sin tur kunna leda till lägre 

försäljningspriser för bostadsrätter (Bursell, 2014). Osäkerheten kring huruvida 

progressiva avskrivningar är tillämpbara för bostadsrättsföreningar eller inte, 

tillsammans med de ekonomiska konsekvenserna av ett byte, har gjort frågan extremt 

känslig. Detta bekräftas dels av FAR:s tidigare tillbakadragna ställningstagande i 

                                                 
4
 Det bör dock påpekas att ett köp av bostadsrätt innebär rätten att nyttja lägenheten, inte ett ägande av 

lägenheten. Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten samt lägenheten, men skyldigheter och 

rättigheter regleras av stadgarna (Grauers, 2014). 
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frågan, samt även det faktum att både bostadsminister Bo Attefall och justitieminister 

Beatrice Ask tidigare undvikit att uttala sig i frågan (Andersson, 2014b). 

Förutom att bestämma vilken avskrivningsmetod som bäst återspeglar förbrukningen av 

en tillgång är en annan bedömning, som i realiteten kan ha ett subjektivt inslag, att 

fastställa tiden för det ekonomiska värdet på den tillgång som skall förbrukas. Det 

innebär att det kan finnas en matchningsproblematik och följaktligen en svårighet att på 

ett rättvisande sätt återspegla en fastighets förbrukning. Vid en obalans av matchningen 

av förbrukning på en fastighet i en bostadsrättsförening kan det i värsta fall leda till 

höjda avgifter. Hellekant (2014d) beskriver ett scenario där många nyproducerade 

bostadsrätter kan behöva höja avgiften med cirka 30 procent eller dras med ett 

ackumulerande underskott. Han nämner också att det finns föreningar som har 

avskrivningstider på 1000 år, medan andra börjar göra betydande avskrivningar efter 

först 50 år. För många innebär detta en osäker situation, som skulle kunna undvikas om 

en högre transparens och informationsplikt hade tillämpats vid köp av en nyproducerad 

bostadsrätt.  

FAR (2014c) beskriver att informationsgivningen och årsredovisningen kan bli mer 

relevant och transparent om det även, utöver årets avskrivningskostnad, lämnas 

upplysningar om vilken avskrivningsmetod som tillämpas. Dessutom bör sambandet 

förklaras mellan avgifterna och redovisat resultat, avsättning till underhållsfond och 

förväntade framtida betalningar kopplat till underhållsplaner. En förening bör även 

motivera och förklara vald avskrivningsmetod, bedömning av nyttjandeperioden och 

andra parametrar som tillsammans utgör grund för den årliga avskrivningen. FAR 

(2014c) framhåller ytterligare att informationsgivning till köpare och bostadsrättshavare 

kan bli bättre. 

Ovan förda diskussion ger en bild av den existerande matchningsproblematik som finns. 

Det handlar om att avgöra på hur lång tid och i vilken takt en periodisering skall 

återspegla en förbrukning på en bostadsrättsförenings fastighet. Dimensioner att beakta 

är självkostnadsprincipen som skall styra denna specifika boendeform, samt avsikten att 

bebo fastigheten på obestämd tid. Detta sammantaget påverkar priset och avgiften för en 

bostadsrätt i en förening.  
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1.3 Frågeställningar 

 Vilka konsekvenser medför ett byte av avskrivningsmetod för 

bostadsrättsföreningar? 

 Hur kan ett informations- och kunskapsgap beträffande bostadsrättsföreningar 

som associationsform förstås och hanteras av dess olika intressenter som 

medlemmar, styrelse, revisorer och bostadsrättskooperativ? 

1.4 Syfte 

Den här studien syftar till att kartlägga och förstå effekterna av en förändrad tillämpning 

i fråga om matchnings- och avskrivningsmetod för olika intressenter på 

bostadsrättsmarknaden, och slutligen ge förslag på hur ett informations- och 

kunskapsgap mellan berörda intressenter ska kunna förstås. 
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2 Metod 

Metodkapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt samt hur det empiriska materialet 

har samlats in. Inledningsvis presenteras valet av uppsatsämne, för att sedan övergå till 

en närmare beskrivning av studiens utförande och kvalitativa ansats som är 

övergripande induktivt och fenomenologiskt. Detta kapitel syftar till att ge en 

beskrivning om hur studien har genomförts med öppna intervjuer  och varför detta 

funnits mest lämpligt. Detta presemteras för att skapa en transparens och förklaring till 

hur studien har genomförts, för att på så sätt ge en trovärdighet hos läsaren.  

2.1  Val av uppsatsämne och en förförståelse 

Den aktuella debatten om lämpligheten kring bostadsrättsföreningars tillämpning av en 

progressiv avskrivningsmetod är en faktor som har påverkat valet av uppsatsämne, samt 

det faktum att så många kan påverkas av förändringen. I studiens metod åsyftas att 

uppvisa en form av reflexiv objektivitet som enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

innebär att reflektioner görs över de egna bidragen till produktionen av kunskap. 

Följaktligen betyder detta på hermeneutikens språk att välunderbyggda bedömningar 

kan utföras enligt de fördomar som gör det möjligt att förstå något. Därför bör en 

särskild känslighet ifråga om egna fördomar kunna krävas i sin subjektivitet. 

Den aktuella samhällsdebatten visar på att det finns en problematik och att fenomenet 

med progressiva avskrivningar är utbrett bland bostadsrättsföreningar. Studien har 

därför en avsikt att undersöka vilka konsekvenser ett byte av avskrivningsmetod för 

med sig. Ytterligare en aspekt som har betydelse i sammanhanget är hur olika 

informations- och kunskapsgap ska förstås bland intressenter. I denna studie tillämpas 

en kvalitativ ansats, eftersom den avser att uppnå samma tillstånd som Parker (2012) 

beskriver; att inte endast försöka fånga åtgärder och beslut av andra, men istället som en 

insider uppleva, åtminstone i viss grad, känslan av att vara där. Detta utgör en god 

plattform för deltagare och aktörer att ta del av processen i att utveckla redovisning samt 

kunskap i teori och praktik. 

2.2 Studiens ansats 

Eftersom ämnet som utforskas i denna studie är  relativt nytt. Således finns det få teorier 

eller tidigare uppsatser inom ämnet. Detta gjorde att valet föll på att spegla olika 

marknadsintressenters uppfattning om det aktuella ämnet. Jacobsen (2002) beskriver att 
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när forskare går ut i verkligheten med i stort sett inga förväntningar och samlar in 

relevant information för att sedan sätta sig ner och systematisera den data de har samlat 

in, så använder de sig av en induktiv ansats. Med utgångspunkt i det har en induktiv 

ansats valts för denna studie då målet har varit att ha en så öppen ansats som möjligt, för 

att sedan tolka den data som samlats in och sedermera försöka formulera teorier kring 

hur och varför verkligheten förhåller sig som den gör. Jacobsen (2002) beskriver vidare 

att målet vid en induktiv ansats är att ingenting ska begränsa vilken information som 

forskarna samlar in. För denna studie har det inneburit att studiens intervjuer har varit 

öppna. Intervjuer har utförts på så sätt att intervjupersonerna själva har fått styra 

intervjun åt det håll som de har funnit relevant, istället för att forskarna har styrt den åt 

ett annat håll genom ett förberett frågeformulär. Ghauri och Grønhaug (2010) förklarar 

vidare att en induktiv forskningsansats ofta associeras med en kvalitativ ansats där 

analysen leder till en slutsats som är generell. Slutsatsen antas alltså gälla för frågan i 

allmänhet och inte bara på den plats eller hos dem som har studerats. 

2.2.1 Kvalitativ ansats och fenomenologisk studie 

Enligt Leedy och Ormrod (2005) är den kvalitativa ansatsen lämplig för att uppnå nya 

insikter och få perspektiv på ett särskilt fenomen och företeelser. Med denna ansats som 

utgångspunkt är studien främst inriktad på att samla in empiri genom att intervjua olika 

intressenter som berörs av förändrad redovisningspraxis. Jacobsen (2002) förklarar att 

en kvalitativ ansats ofta är användbar när forskaren har för avsikt att skapa större klarhet 

i ett oklart ämne och att få fram en så kallad nyanserad beskrivning av det. Detta gjorde 

att valet av en kvalitativ ansats föll sig logiskt med tanke på studiens frågeställningar. 

För att undersöka ett möjligt informations- och kunskapsgap bland berörda intressenter 

är den kvalitativa ansatsen inriktad mot en fenomenologisk studie. Det innebär en 

strävan efter att förstå människors uppfattningar, perspektiv och förståelser. Genom att 

titta på flera olika perspektiv på samma situation går det sedan att göra några 

generaliseringar av hur något är från ett insiderperspektiv. Merriam (2002) beskriver att 

fenomenologin fokuserar på en individs subjektiva erfarenhet, och fokuserar sedan på 

att förklara essensen av ett fenomen från perspektivet av dem som har upplevt 

företeelsen och har erfarenhet av den. Likaså förklarar Kvale och Brinkmann (2009) att 

fenomenologi i kvalitativa studier är en term som pekar på en strävan efter att förstå 

sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den 
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upplevs av dem. Detta enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor 

uppfattar att den är.  

2.3 Informationsinsamling 

2.3.1 Primär- och sekundärdata 

För att besvara studiens frågeställningar och syfte har störst fokus lagts på att samla in 

så kallad primärdata. Primärdata är data av sådan natur som samlas in på egen hand av 

forskarna för första gången från personer eller grupper av personer (Jacobsen, 2002). 

För att samla in primärdata har kvalitativa intervjuer genomförts. Blumberg, Cooper och 

Schindler (2011) förklarar att kvalitativa intervjuer antingen består av semi-

strukturerade studier, eller ostrukturerade, öppna intervjuer.  Med tanke på studiens 

induktiva ansats där intervjupersonernas bild av verkligheten är den som eftersökts har 

ostrukturerade intervjuer genomförts, där fokus har legat på de områden som 

intervjupersonen själv har valt att ta upp eller leda in samtalet på. Blumberg et al. 

(2011) förklarar vidare att kvalitativa intervjuer är särskilt användbara då det problem 

som studien ämnar undersöka är ett omfattande problemområde där forskaren själv 

behöver upptäcka och identifiera relevanta frågor för att förstå situationen. 

Till den här studien har även så kallad sekundärdata samlats in. Blumberg et al. (2011) 

förklarar att sekundärdata även har en tydlig roll vid kvalitativ forskning, genom att 

kvalitativa studier ofta bygger på exempelvis tidningsartiklar, diverse dokument eller 

offentlig statistik. Sekundärdata är till skillnad från primärdata information som 

forskaren inte själv samlar in direkt från källan, utan där den istället litar på 

upplysningar som är insamlade av andra (Jacobsen, 2002). Detta innebär i många fall att 

informationen som forskaren tar del av är insamlad för ett helt annat syfte än det syfte 

som forskaren vill belysa. Blumberg et al. (2011) förklarar att en stor fördel med 

sekundärdata är att användningen av det sparar både tid och pengar, eftersom 

informationen redan finns tillgänglig. Forskaren kan då omedelbart börja analysera den 

data som finns tillgänglig för att försöka hitta svar till sitt problem. De förklarar vidare 

att nackdelar med sekundärdata kan vara att den insamlade informationen är insamlat 

för ett annat syfte än det som forskaren undersöker vilket kan innebära att den inte är 

exakt nog. De förklarar att ytterligare ett problem är att det inte går att veta om den 

sekundära informationen är hundra procent pålitlig. Dessa aspekter har tagits i 

beaktande vid insamlandet av den sekundära informationen för den här studien. 
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I den här studien har sekundärdata använts för att ge forskarna en god inblick i debatten, 

genom att läsa diverse tidningsartiklar, uttalanden och pressmeddelanden. Det har även 

använts vid granskandet av årsredovisningar och stadgar för olika bostadsrättsföreningar 

i Kalmar. Detta har främst gjorts för att forskarna skulle inneha en god insikt i 

problematiken och debatten vid själva intervjutillfället för att enkelt kunna följa med i 

intervjupersonernas resonemang och för att kunna ställa relevanta följd- eller motfrågor. 

2.3.2 Urval 

I det fall strävan är att dra mer generaliserbara slutsatser av ett fenomen, är det viktigt 

att ha ett urval som kan antas representera den population eller sammansättning av 

objekt som det avses återspegla. Studien avser att på ett rättvisande sätt återspeglas av 

sammansättningen av valda respondenter. Ytterligare en faktor som måste tas i 

beaktande är att selekteringen av intervjupersoner. Valet av intervjupersoner bör främst 

präglas av vilka som bäst fyller syftet med studien. (Leedy & Ormrod, 2005) 

I linje med studiens syfte har olika intressentgrupper med olika intressen kring frågan 

om effekterna som medföljer ett byte av avskrivningsmetod för bostadsrättsföreningar 

valts ut. Intervjupersonerna representerar bostadsrättsföreningar och bostadskooperativ 

samt revisorer. Således bygger empirin och analysen på olika intressen och synvinklar i 

den studerade frågan, vilket på så sätt följer vår ambition om att uppvisa en form av 

reflexiv objektivitet. 

Efter att ha gått igenom och sammanställt cirka 18 årsredovisningar för 

bostadsrättsföreningar i Kalmar i ett Excelark, valdes tre bostadsrättsföreningar ut, vars 

redovisade siffror visade på att ett byte av avskrivningsmetod skulle medföra en 

signifikant påverkan för dem. Dessa bostadsrättsföreningar var BRF Varvsholmen, BRF 

Lillviken i Kalmar, samt BRF Brandvakten i Kalmar. Dessa bostadsrättsföreningar 

kontaktades sedan via telefon för att försöka få till en intervju för att få deras syn och 

inställning till BFN:s beslut om att förbjuda progressiva avskrivningar för 

bostadsrättsföreningar. Samtliga föreningar var intresserade och villiga att ställa upp på 

en intervju. Vid genomgången av årsredovisningarna uppmärksammades även att de 

namn som var vanligast förekommande för den påskrivande revisorn hos 

bostadsrättsföreningarna var Franz Lindström på EY i Kalmar, samt Håkan Sporrong på 

Sporrong & Eriksson i Kalmar, således kontaktades även dessa för att försöka få till en 
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intervju angående hur revisorerna ser på den nya förändringen, även dessa två ställde 

gärna upp på en intervju. 

De två största intresseorganisationerna för bostadsrättsföreningar i Sverige är HSB och 

Riksbyggen, vilket gjorde att deras lokala regionkontor kontaktades för att ställa frågan 

om de var villiga att ge en bild av hur de ser på den aktuella frågan, något som båda var 

villiga att göra.  

2.3.3 Intervjugenomförande 

Lantz (2013) förklarar att när syftet och problemet är formulerat är nästa uppgift att 

besluta på vilket sätt intervjuerna ska utformas. Vidare förklarar hon att olika typer av 

intervjuer ger olika typer av data, beskriver olika sammanhang och ger olika resultat och 

slutsatser. Jacobsen (2002) menar att en öppen intervjuform lämpar sig bäst när relativt 

få enheter undersöks, när forskarna är intresserade av vad den enskilde individen säger, 

eller när forskarna är intresserade av hur individen tolkar och lägger mening i ett 

speciellt fenomen. Eftersom ambitionen med denna studie är att spegla olika 

marknadsintressenters subjektiva uppfattning om ett särskilt fenomen, har således en 

öppen intervjuform använts som intervjumetod för denna studie. 

Vid själva intervjutillfället har en inspelning gjorts för att ge en möjlighet att kunna 

återgå till intervjun vid ett senare tillfälle. Författarna till studien har gemensamt utfört 

intervjuerna, detta för att i högre grad säkerställa vad som sagts och i vilken kontext det 

har sagts. Stödanteckningar har gjorts under intervjuerna för att på så sätt kunna 

säkerställa vad som har kommit upp, samt för att kunna ställa relevanta följdfrågor. 

Anteckningarna har sedan kunnat användas i kombination med inspelat material, för att 

lokalisera kärnfulla meningar, som då blivit transkriberat. Allt inspelat material har 

sparats för en eventuell efterkontroll. 

Inspelningar i kombination med noteringar vid intervjutillfället kan uppfylla vissa 

syften såsom att under intervjutillfällets fortskridande kunna checka av om något redan 

sagts tidigare samt att det kan hjälpa till vid analysen vid ett senare tillfälle för att 

lokalisera intressanta passager på inspelningen. Slutligen är anteckningar en bra 

säkerhetsåtgärd ifall inspelningen skulle vara skadad eller gå förlorad. (Patton, 2002) 

Rollen som intervjuare har noga övervägts inför intervjutillfällena. Innan intervjun har 

en ökad inlärning i ämnet gjorts för att kunna ställa relevanta frågor, samt visa ett 
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personligt intresse. Lantz (2013) förklarar att vid en öppen intervju så beskriver 

intervjupersonen fritt sitt sätt att uppfatta ett fenomen och beskriver sammanhang som 

den själv tycker är relevanta för problemet. Således har valet av en öppen intervjuform 

varit logiskt för att på så sätt låta intervjupersonen ge sin bild verkligheten, samt för att 

kunna ställa följdfrågor som uppkommer under intervjutillfället, då ny kunskap ger ny 

insikt, vilket i sin tur leder till nya frågeställningar. 

Samtliga intervjuer som har genomförts till denna studie har varit personliga intervjuer 

som har genomförts ansikte mot ansikte. Jacobsen (2002) menar att personer verkar ha 

lättare att tala om känsliga ämnen vid personliga intervjuer än vid telefonintervjuer. Han 

förklarar att det troligtvis har att göra med den personliga kontakt som uppstår när 

intervjuaren, eller intervjuarna, möter intervjupersonen fysiskt. Det skapas lättare en 

förtrolig stämning då vilket kan vara svårt vid ett så opersonligt möte som en 

telefonintervju kan vara. Jacobsen (2002) förklarar vidare att det är lättare för 

intervjupersonen att tala osanning om den själv inte ser personen som den ljuger för, 

vilket innebär att personliga intervjuer är att föredra om ambitionen är att ha en givande 

och öppen intervju, som denna studie har haft för avsikt att ha. 

2.3.4 Satueringsgrad 

Hur många intervjupersoner som behövs beror på undersökningens syfte. Om antalet 

personer är för litet kan det bli svårt att kunna uppnå en generaliserbarhet. Om antalet 

däremot är för stort går det inte att göra några mer ingående tolkningar av intervjuerna. 

Ett riktmärke kan vara att utföra nya intervjuer ända tills en mättnadspunkt, en kallad 

satueringsgrad nås och där ytterligare intervjuer inte tillför mer kunskap.  (Kvale & 

Brinkmann, 2009) 

Studien har tagit två viktiga aspekter i beaktande: att rätt antal intervjuer för att kunna 

dra generaliserbara slutsatser har utförts, samt det bidrag varje intervju tillför. Creswell 

(1998) förklarar att urvalet oftast är fem till tjugofem individer vilka har en direkt 

erfarenhet av det fenomen som studeras. Detta bekräftas också av Kvale och Brinkmann 

(2009) som förklarar att i vanliga intervjustudier brukar antalet intervjuer ligga kring 15, 

plus eller minus tio stycken. Antalet kan skifta beroende på den tid och de resurser som 

finns tillgängliga för undersökningen och på lagen om avtagande avkastning, som 

innebär att bortom en viss punkt ger fler intervjupersoner allt mindre ny kunskap. 
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2.4 Dataanalys 

När alla intervjuer är klara och det insamlade råmaterialet består av flera timmars 

inspelade intervjuer och flera sidor med anteckningar från intervjuerna finner det sig 

självklart att på något sätt förenkla och strukturera upp det som har framkommit under 

intervjuerna. Jacobsen (2002) förklarar att det kan låta paradoxalt att reducera och 

förenkla det insamlade materialet när syftet med en kvalitativ ansats är att få fram flera 

olika perspektiv, nyanser och ståndpunkter, men att alternativet till att reducera och 

förenkla är att inte förstå någonting alls. 

Jacobsen (2002) beskriver den bästa transkriberingsmetoden som den asynkrona, som 

innebär en skriftlig presentation av hela det inspelade materialet. Detta har många 

fördelar såsom exempelvis att kommentarer kan skrivas i marginalen och på så sätt kan 

relevanta uppgifter och iakttagelser enkelt markeras. Denna metod är dock väldigt 

tidskrävande och Jacobsen (2002) förklarar att de flesta forskare hellre utgår från 

anteckningarna från intervjuerna och använder sedan inspelningarna som komplement. 

Han förklarar vidare att detta tillvägagångsätt kräver att intervjuerna noggrant lyssnas 

igenom minst en gång efter själva inspelningen. När intervjuerna till denna studie 

genomfördes spelades samtliga av dem in, samtidigt som anteckningar togs. Sedermera 

har intervjuerna lyssnats igenom en andra gång samtidigt som fler anteckningar gjordes 

där intressanta och relevanta data identifierades. Dessa anteckningar tillsammans med 

de ursprungliga har sedan i huvudsak använts vid presentationen av empirin. Denna 

studie har således använt sig av den andra metoden som Jacobsen (2002) beskriver. 

I sammanställningen av det empiriska materialet har de frågor som har utgjort 

frågeställningen samtidigt fått bidra till en form av uppdelning och strukturering av det 

insamlade materialet. I och med att våra intervjuer har utförts som öppna intervjuer med 

ett löpande samtal presenteras även empirin som en löpande text där avsikten är att 

avspegla intervjuerna på bästa sätt. Detta material har sedan använts, tillsammans med 

teorimaterialet, till att identifiera relevanta områden som teorin och praktiken berör och 

som ger en ökad förståelse till problematiken och fenomenet som undersöks i den här 

studien. Det har även i empirikapitlet utförts en enklare kvalitativ dataanalys för att 

förstå hur avgiften skiljer sig åt mellan olika föreningar, likaså en fiktiv och faktisk 

jämförelse av hur kvotförhållandet mellan avsättningar, konsoliderade finansiella poster, 

avskrivningar och driftkostnader fördelas över tid beroende på om en linjär eller 

progressiv avskrivningsmetod används. Då har jämförelsen utförts på ett enskilt år 
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mellan äldre och nyare bostadsrättsföreningar. Det bör betonas att den kvalitativa 

dataanalysen inte nödvändigtvis avspeglar en exakthet, utan har mer en pedagogisk och 

övergripande roll för att ge en ökad förståelse för problematiken kring studiens syfte. 

Dessa olika områden analyseras och diskuteras sedan i analyskapitlet för att sedan leda 

in på studiens slutsatser. 

2.5 Trovärdighet 

Begreppet validitet refererar till i vilken utsträckning den forskning som genomförs och 

den eller de metoder som används verkligen undersöker det som avses undersökas. 

Andra forskare är mer kritiska till begreppet och förordar istället begrepp som 

trovärdighet och tillförlitlighet. Dessa begrepp handlar istället om hur noggrann och 

systematisk forskaren har varit under hela forskningsprocessen, och hur trovärdiga och 

tillförlitliga resultaten är (Fejes, & Thornberg, 2009). 

Validitet och reliabilitet handlar egentligen om en studies trovärdighet, det vill säga om 

det går att lita på resultatet från en undersökning eller inte. Resultat som presenteras 

inom en kvalitativ studie måste kunna visa att studien går att lita på. Det innebär att 

försäkra läsaren om att ett genomtänkt och systematiskt genomförande har utförts, samt 

att övertyga andra om att det faktiskt har utförts på det sätt som beskrivs. Beskrivningen 

är följaktligen ett sätt för andra att kunna dra egna slutsatser om studien framstår som 

rimlig och trovärdig. (Grenness, 2005) 

Den här studiens har haft för avsikt att spegla olika intressenters bild av verkligheten, 

således har den insamlade empirin från dem varit central för analysen och slutsatsen. 

För att empirin, och följaktligen analysen och slutsatsen, ska få så hög trovärdighet som 

möjligt så har empirin skickats ut till samtliga intervjupersoner för godkännande, där de 

själva har kunnat kommentera eller ändra något som de har sagt. En annan aspekt som 

den här studien har tagit hänsyn till för att erhålla så hög reliabilitet och validitet som 

möjligt är att intervjupersonerna har valts ut på väl motiverade grunder, där alla har 

ansetts ha god insyn i det belysta problemet. 

2.6 Etiska principer 

Etik kan beskrivas som moraliska principer och värderingar som påverkar en forskares 

beteende när den genomför sin undersökning (Ghauri & Grønhaug, 2010). Blumberg et 

al. (2011) beskriver på ett liknande sätt dessa principer och värderingar som det som 
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påverkar forskarens beteende att göra moraliska val när det gäller uppträdande och 

relationer med andra människor. Enligt Blumberg et al. (2011) är det forskarens etiska 

ansvar gentemot respondenterna eller informanterna i en studie som innebär det största 

etiska ansvaret. De menar att en forskare borde genomföra tre punkter för att utföra 

studien på ett etiskt korrekt sätt, gentemot studiens respondenter och informanter. Dessa 

tre punkter är att forskaren ska förklara studiens syfte och vad den ska leda till, vidare 

ska forskaren förklara den deltagandes rättigheter och skydd, och till sist ska forskaren 

erhålla ett samtycke om att den inhämtade informationen kan publiceras. 

En forskare har olika etiska och moraliska ansvar vid utförandet av en studie. Ett av 

dessa moraliska ansvar är att förklara och hitta svar till den aktuella forskningsfrågan på 

ett ärligt och korrekt sätt, förklarar Ghauri och Grønhaug (2010). De förklarar vidare att 

ett etiskt ansvarsområde som en forskare har är att försäkra sig om att studien inte 

orsakar besvär eller på annat sätt missgynnar de personer som har bidragit med 

information till studien. Ambitionen med denna studie har varit att utföra den på ett 

etiskt korrekt sätt enligt ovanstående riktlinjer. Således har studiens syfte och tankar om 

vad den ska leda till förklarats redan vid första kontakttillfället. Intervjupersonerna har 

erbjudits anonymitet samt meddelats att de själva kommer få granska resultatet av den 

utförda intervjun innan den publiceras. Slutligen har den presenterade empirin skickats 

ut till samtliga intervjupersoner för korrigering och godkännande före publicering för att 

undvika att information som kan missgynna någon av de som har ställt upp på intervjuer 

kommer ut. Däremot visade det sig att en av tidigare icke namngiven deltagande 

respondent vid återkopplingen av empirin, avböjde ett vidare deltagande i studien. En 

orsak kan ha varit ett missförstånd eller felaktig uppfattning om respondentens roll i 

frågan. Att det blev fel är något vi beklagar. 

2.7 Käll- och metodkritik 

En stor del av problematiken med denna här studiens områdesval är att den behandlar 

ett fenomen som är relativt nytt, och att den berör en unik företagsform. Detta medför 

vissa komplikationer. Till att börja med är en del av de teorier som tas upp i teorikapitlet 

inte avsedda för bostadsrättsföreningar som företagsform, utan är snarare skapade för att 

huvudsakligen vara tillämpbara på andra företagsformer. Detta gör att vissa teorier 

möjligtvis inte är helt tillämpbara på bostadsrättsföreningar. Det är dock något som har 

hafts i åtanke vid val av lämpliga teorier samt tillämpningen av dem. 
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Att studien behandlar ett nytt fenomen innebär också att de intervjuade inte kunde veta 

alla detaljer, konsekvenser, historia, och så vidare, vad gäller det aktuella ämnet. Detta 

innebär i sin tur att det är möjligt att något som hade varit relevant för studien inte kom 

upp under intervjuerna eftersom intervjuformen för studien var av öppen karaktär. Den 

öppna intervjuformen valdes dock med avsikt att spegla verklighetens bild av 

fenomenet, och för att ge så få subjektiva inslag som möjligt. Studiens syfte mailades ut 

till intervjupersonerna i förväg så att de skulle ges chansen att förberedda sig så mycket 

som de kände var nödvändigt. Studien speglar således intervjupersonernas bild av 

fenomenet och skulle det vara så att något relevant inte kommit upp under intervjuerna 

skulle det enbart kunna tyda på hur stor okunskap och osäkerhet som råder just nu. 

Studiens urval av intervjupersoner är dock ett subjektivt val, och det finns alltid en risk 

för att fler personer hade kunnat intervjuas för att ge en ännu djupare och bättre insikt i 

det problem som behandlas. Intervjupersonerna till den här studien är dock motiverat 

utvalda och författarnas förhoppning och åsikt är att de personer som har intervjuats är 

rätt personer och tillräckligt många för att svara på studiens syfte på ett trovärdigt sätt. 

Studien är utförd inom ett geografiskt begränsat område, vilket kan vara en brist. 

Studien är utförd i sydöstra Småland och Blekinge och speglar således troligtvis inte 

hela Sverige, och framförallt då inte hur det ser ut i storstadsområdena. Författarnas 

uppfattning när studien inleddes var att problematiken såg ungefär likadan ut överallt, 

men då flera intervjupersoner har förklarat att problematiken troligtvis är ännu värre i 

storstäderna så finns det ingen anledning att betvivla det. Följaktligen blir det 

problematiskt att generalisera studiens slutsatser på Sverige som helhet, utan istället går 

de troligtvis bara att generalisera på områden som befinner sig utanför 

storstadsområdena. Författarna är dock av den uppfattningen att problematiken inte kan 

skilja sig helt mellan en större och en mindre stad och att studien även till viss del borde 

vara relevant för storstadsområdena. 
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3 Bostadsrättsföreningen som organisationsform 

Det här kapitlet ämnar ge en ökad förståelse om bostadsrättsföreningen som 

organisationsform, hur den regleras av föreningens stadgar och av bostadsrättslagen. 

För att förstå studien som helhet behövs en förståelse om vad en bostadsrättsförening 

egentligen är, varför den finns, och hur den fungerar. 

3.1 Inledning 

Bostadsrättsföreningen är en sammanslutning av medlemmar. Medlemmen äger den 

direkta nyttjanderätten till lägenheten, men indirekt via bostadsrättsföreningen har den 

också del i fastighetens värde. På den årliga stämman väljer medlemmarna ut en styrelse 

bland sig. Styrelsens uppdrag handlar om att förvalta den fortlöpande driften medans 

frågor av det större slaget behandlas på stämman. Stadgarna är en viktig riktlinje mellan 

medlemmen och föreningen eftersom de fastställer föreningens ansvar och 

lägenhetsinnehaverens ansvar. Det finns alltså en åtskillnad mellan personligt och 

kollektivt ansvar. Genom verktyg och dokument som den ekonomiska planen, 

underhållsplanen och årsredovisningen kan medlemmarna på ett påtagligt sätt får en 

inblick och därmed möjlighet till medbestämmande. (Lundén & Bokelund Svensson, 

2013; Grauers, 2014) 

3.2 Upplåta boende till en självkostnad 

En bostadsrättsförenings primära uppgift är att upplåta lägenheter åt 

föreningsmedlemmarna utan begränsning i tiden (Bostadsrättslag (1991:614)). Detta 

kan uppnås genom att gå samman och bilda en bostadsrättsförening och antingen köpa 

eller bygga en fastighet för att upplåta nyttjanderätt till medlemmar i föreningen. I det 

första fallet genom en nybyggd bostadsrätt och i det senare fallet genom att genomföra 

en ombildning av hyresfastighet till BRF
5
. 

Syftet med boendeformen är att uppnå en självkostnad för boendet (Grauers 2014). Det 

är denna självkostnadsprincip som är av central betydelse när ett förhållande mellan den 

enskilde medlemmen och föreningen skall förstås och betraktas. Självkostnadsprincipen 

betyder helt enkelt att föregående, nuvarande eller nästkommande generation i en BRF 

                                                 
5
 BRF är en förkortning för bostadsrättsförening. 
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skall uppbära sin egen kostnad och nyttjande av föreningens tillgångar, även kallat 

likställighetsprincipen (Lundén, 2014).  

3.3 Ett likvid eller kostnadsorienterat perspektiv 

Denna boendeform kan följaktligen vara svår att förstå, då det finns ett indirekt och 

direkt ägande i en bostadsrättsförening
6
. Grauers (2014) förklarar kortfattat två risker 

för en bostadsrättshavare. För det första: köp- och säljprocessen av en bostadsrätt och 

marknadskrafternas mekanismer kring utbud och efterfrågan. För det andra: risken för 

det medlemsansvar som är kopplat till föreningens ekonomi. En potentiell köpare till en 

bostadsrätt motiverar sitt köp genom att beakta månadskostnaden för sitt boende. Yard 

(2001) förklarar att denna problematik ofta kan komma till uttryck. Ett köp blir mer 

likviditetsorienterat än kostnadsorienterat, eftersom ett större fokus läggs på 

betalningskonsekvenser, snarare än kostnadskonsekvenser.  

Ett sådant köp betyder att priset för lägenheten finansieras antingen med lånade pengar 

och eget kapital, som innebär en alternativkostnad för amorteringar och ränta. Detta 

tillsammans med avgiften i en BRF blir den månatliga kostnaden för en köpare av en 

bostadsrätt, alltså ett likvidorienterat perspektiv (Yard, 2001). Skulle en 

kostnadskonsekvens beaktats, betonas istället avgiften till föreningen, som i sin tur 

påverkas av kapitalkostnader, drift och avsättningar(Yard, 2001). Förhållandet mellan 

ett likvid- eller kostnadsorienterat perspektiv illustreras med hjälp av figur 1. Det mest 

önskvärda är att beakta ett kostnadsorienterat perspektiv som har en mer holisitisk 

bedömning av en bostadsrättsförenings ekonomi, samt bostadsrättens värde.  Detta 

viktiga förhållande mellan föreningens och medlemmens ansvars tydliggörs genom 

bostadsrättslagen (1991:614), stadgarna och den ekonomiska planen. 

 

                                                 
6
 Det bör dock påpekas att ett köp av bostadsrätt innebär rätten att nyttja lägenheten, inte ett ägande av 

lägenheten. Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten, samt lägenheten men skyldigheter och 

rättigheter regleras av stadgarna (Grauers, 2014). 
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3.4 Stadgarna 

Ett av de främsta dokumenten i en BRF är stadgarna, där bostadsrättsinnehavarens och 

bostadsrättsföreningens skyldigheter stipuleras, vilket åskådliggörts genom figur 2. 

Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och upplåter en nyttjanderätt, kallad bostadsrätt 

åt medlemmen. Även om medlemmen inte äger själva lägenheten, är den ändå ett 

indirekt delägande i fastigheten genom sitt medlemskap i föreningen (Grauers, 2014).  

En aspekt som kan vara av vikt att beakta är att avskrivningar utförs på hela 

anskaffningsvärdet på byggnaden, där många beståndsdelar egentligen åligger 

lägenhetsinnehavarens ansvar (se figur 4), som ofta kan vara ytskikt i lägenhet, kök, 

tapeter, eller el-installationer. Ibland kan det föreligga ett delat ansvar såsom med 

exempelvis ansvaret för fönster. I en del bostadsrättsföreningars stadgar föreskrivs det 

att föreningen endast ansvarar för fönstrens ytterbågar. Det resulterar i att det är 

bostadsrättsinnehavarens ansvar att ombesörja målning och skötsel av fönstrens 

innerbågar. 

 

Figur 1 – Förhållandet mellan medlemmen och bostadsrättsföreningen 

Svårigheten att ibland avgränsa ansvarsskyldigheten utifrån stadgarna belyses också 

genom Skatteverkets (2014) ställningstagande beträffande ROT-arbete för en 

privatperson i en bostadsrätt. Här argumenterar Skatteverket utifrån lagtext och 

förarbeten att skattereduktion satisfieras för arbeten som bostadsrättsinnehavaren 

ansvarar för enligt stadgarna eller upplåtelseavtalet och som utförs i lägenheten. Dock 

omfattas inte i begreppet lägenheten, av ventilationskanaler, rökkanaler och avloppsrör 

från golvbrunn i badrum och avloppsrör från kök som går från bostadsrätten och ut i 

husets stomme och dessa kanaler och ledningar (Ibid). Av ovanstående redogörelse 

framgår att stadgarna har en central betydelse för att avgränsa och avgöra 

bostadsrättsinnehavarens och bostadsrättsföreningens underhållsskyldighet. 
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Skatteverkets rättsliga bedömning innebär inte att stadgarnas förhållande mellan 

lägenhetsinnehavaren och föreningen skall vara förändrat. Det som konstateras är 

huruvida medlemmen har rätt till ROT-avdrag eller inte och då är inte stadgarna i en 

specifik BRF avgörande utifrån Skatteverkets ställningstagande. Detta belyser också att 

stadgarna kan se olika ut i jämförelse mellan  bostadsrättsföreningar, även om det finns 

mönsterstadgar utgivna av bostadsrättskooperativen. 

3.5 Årsavgiften 

Grauers (2014) förklarar att årsavgiften fördelat till lägenhetens fördelningsnyckel, som 

bostadsrättshavaren betalar, baseras på föreningens kostnader för räntor, reparationer 

och underhåll, uppvärmning, samt andra löpande kostnader. Vissa kostnader ligger 

utom föreningens kontroll såsom exempelvis räntor. Medan andra kostnader istället 

baseras på föreningsstämmans beslut i fråga om reparationer och underhåll. Grauers 

(2014) förklarar vidare att bostadsrättshavaren själv är med och påverkar 

kostnadsbesluten. Det går att direkt se sambandet mellan storleken på årsavgiften och 

kostnadsbesparande åtgärder. Det finns inget motsatsförhållande mellan ägaren och 

nyttjanderättshavaren i teorin. 

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högst beslutande organ (Lundén & 

Bokelund Svensson, 2013). Enligt Bolagsverket (2014b) kan föreningsstämman besluta 

om styrelsens sammansättning, ansvarsfrihet för styrelsen, revisorer, ändring av 

stadgarna och fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen. I kapitel 4 

kommer det att presenteras hur balans- och resultaträkningen samspelar, för tillfället ges 

endast en kortare förklaring. Resultaträkningen är beroende av tre viktiga komponenter. 

Här redovisas för det första bostadsrättsföreningens årliga ekonomiska aktivitet i form 

av periodiserade kostnader som tidigare aktiverats i balansräkningen. För det andra 

redovisas driften som består av vattenförbrukning, el, värme, fastighetsskötsel, 

räntekostnader, och dylikt. För det tredje redovisas avsättningen för framtida underhåll 

för att upprätta föreningens egendom i ett bra skick (Lundén, 2014). Noterbart är att 

avskrivningar följer ett historiskt värde som aktiverats, driften är årets 

marknadsbaserade kostnader och slutligen bygger underhållsfonden på en framtida 

uppskattad underhållskostnad för bostadsrättsföreningen. Dessa tre huvudsakliga 

klasser; avskrivningar, drift och avsättningar, ger en beslutsgrund för avgiftens storlek i 

en bostadsrättsförening
. 

Förhållandet mellan avgiften och de tre klasserna illustreras 

med hjälp av figur 3 på nästa sida. 



  
 

22 

Skillnaden på dignitet i ärendena är att styrelsen sköter frågor av mer löpande karaktär 

såsom medlemskontakt, administration och förvaltning. Stämman beslutar om mer 

övergripande och grundläggande frågor (Grauers, 2014; Lundén & Bokelund Svensson, 

2013). Vidare visar Lundén och Bokelund Svensson (2013) att det är styrelsen som 

bestämmer avgifterna till föreningen, om inte stadgarna säger annat.  

3.6 Underhållsfond 

Ofta stipulerar stadgarna att styrelsen skall upprätta en underhållsplan. Detta för att 

årligen upprätta en budget och kunna fatta beslut om årsavgiftens storlek och därmed 

säkerställa nödvändiga medel för att upprätthålla underhållet av föreningens fastighet. 

Likaså är det viktigt att varje år besiktiga föreningens egendom. Detta korresponderar 

till föreningens fond, den så kallade yttre underhållsfonden. Avsättningarna till denna 

skall ske i förhållande till antagen underhållsplan (Lundén & Bokelund Svensson, 

2013). 

 

Figur 2 – Avgiftens beståndsdelar 

Grundprincipen för att sätta samman en underhållsplan bygger på att fastigheten mäts 

och inventeras grundligt, vilket innebär att en dokumentation på installationer, mängder 

och ytor insamlas och bearbetas. Det ger sedermera en bild av hur lång tid det är kvar 

innan fönster, fasader, golv, med mera, måste bytas ut. Det finns också en komplexitet i 

att förstå hur helheten hör ihop med delarna, då den tekniska utvecklingen har medfört 

en ökad svårighet i att bedöma byggnadens faktiska beskaffenhet. Här kan expertis 

anlitas till hjälp för att kalibrera underhållsplanen (Bostadsrätterna, 2014; 
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Fastighetsägarna, 2012). Om inte ett långsiktigt perspektiv innehas vid hanteringen av 

underhållet kan det leda till framskjutna, kraftiga avgiftshöjningar som inte är 

planerade, utan istället nödvändiga (Fastighetsägarna, 2012). Det bör poängteras att det 

är styrelsen som ansvarar för redovisningen och förvaltningen i föreningen, även om det 

delegeras på en extern konsult eller förvaltare (Lundén & Bokelund Svensson, 2013).   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att föreningen består av medlemmar. Dessa 

väljer i sin tur en styrelse på stämman. Det skall i teorin finnas en transparens och 

samförstånd mellan medlemmarna och styrelsen i förvaltningen av 

bostadsrättsföreningen. Årsredovisningen är ett centralt dokument inför årsstämman för 

att besluta om balansräkningen, resultaträkningen, fonderingar och ansvarsfrihet för 

styrelsen. En viktig aspekt för avgiften är driften, räntekostnader, förvaltningsavgifter, 

underhåll och avskrivningar. Relationen mellan den enskilde medlemmen och 

bostadsrättsföreningen regleras vanligtvis av föreningens stadgar. I fig. 4 illustreras 

svårigheten att förstå det direkta och indirekta ägandet, då ansvarsområdet ibland 

överlappar varandra. I kap. 4 kommer det redogöras för hur avskrivningar tillämpas på 

anskaffningsvärdet på hela byggnaden utom mark. Denna överlappning kan upplevas 

motsägelsefullt enligt självkostnadsprincipen. I detta dokument förklaras 

lägenhetsinnehavarens och föreningens olika ansvarsområden. I stadgarna finns 

eventuellt också bestämmelser om fondavsättningar. En annan central aspekt av 

förvaltningen av en bostadsrättsförening är självkostnadsprincipen, som innebär att 

föregående, nuvarande, samt efterkommande generation själva ska bära upp sitt 

nyttjande och förbrukning av fastigheten.  
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4 Redovisningsteoretisk referensram 

I följande kapitel beaktas kvalitativa egenskaper i redovisningen. Bokföringslagen, 

årsredovisningslagen, samt god redovisningsed bör då reglera detta för en 

bostadsrättsförening. Redovisningen består av många delar som ska sammanställas, 

kvalitetssäkras, kommuniceras och slutligen ligga till grund för bostadsrättsföreningens 

årsavgift. I föregående kapitel förklarades att avgiften består av tre olika delar. I detta 

kapitel ligger fokus på avskrivningarnas påverkan av avgiften. 

4.1 Organisation och beslutsfattande i en BRF 

Bostadsrättsföreningens medlemmar har på stämman, vanligtvis från sin egen krets valt 

ut en styrelse som fortlöpande förvaltar föreningens egendom och tillmötesgår andra 

formella lagkrav (Grauers 2014; Lundén & Bokelund Svensson, 2013). För styrelsen 

innebär det olika former av informationsinhämtning och beslutsfattande. Inom 

ämnesområdet organisationsteori har beslutsfattande behandlats utifrån många olika 

aspekter (Zetterquist, Müllern & Styhre, 2011).  

Organisering innebär att individer går samman och samarbetar mot ett gemensamt mål. 

Detta är kännetecknande för bostadsrättsföreningen som är en av de organisationsformer 

som finns. Organisationer kan tolkas med hjälp av olika synsätt. Det kan handla om att 

titta på organisationens  strukturella uppbyggnad, beteendemönstrer eller det kulturella. 

Organisationsstruktur innefattar regler, standarder, hierarkier och beslutsordningar I en 

bostadsrättförening finns en relation mellan medlemmar och styrelse. Organisering som 

beteendemönster lägger istället vikt vid delat gemensamt mål, koordinering av beteende 

och hanterandet av intressenter och koalitioner. Bostadsrättsföreningens mål är att 

generera ett bra boende för medlemmarna.  Det tredje synsättet- organisering som kultur 

har ett perspektiv på delad förståelse, ideologier, ritualer och artefakter. Bo i en 

bostadsrättsförening, innebär också att i olika omfattnig dela en gemenskap både i 

vardagens rutiner och skötsel av fastigheten.(Zetterquist, Müllern & Styhre, 2011)  

Att verka i en bostadsrättsförening kräver också olika former av beslutsfattande, som 

bestämmande, exempelvis stämmans beslutande om resultat och balansräkning, 

underhållsfondering och ansvarsfrihet för styrelseledamöter. Styrelseledamöter ansvarar 

för beslut i förvaltingen och bestämmer oftast årsavgiften (Grauers, 2014; Lundén & 

Bokelund Svensson, 2013). Andersson (2013) förklarar kortfattat olika inriktningar 
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inom beslutsfattande. Ett rationellt beslut innebär att beakta en optimal lösning, där 

beslutsfattaren måste känna till alla alternativ och konsekvenser. I praktiken är detta 

oftast en omöjlighet. Därför har begränsad rationalitet lyfts fram inom 

organisationsteorin, då tid och mänskliga resurser inte kan ta notis om alla möjliga 

eventualiteter. Omvärlden är för komplex och föränderlig för att möjliggöra detta. 

Istället strävas en så kallad ”satisfierande lösning” snarare än optimal. Många 

beslutssituationer föranleds av flera inblandade beslutsfattare, vilket innebär 

förhandlingar av olika slag. Förhandlingsstyrka bygger på hur mycket kunskap och 

information som en part uppvisar i olika förhandlingssituationer. Något som kan 

komplicera en förhandling är maktspel och konflikter. (Andersson 2013) 

Inom företagsekonomin är agent och principal teorin framträdande. Teorin lyfter fram 

ett informationsövertag och opportunistiskt beteende. Inom ett spritt ägande kan en 

ledningsgrupp manipulera redovisningen för att gynna sig själv, vilket slutligen 

påverkar ägarnas avkastning (Coffee, 2005). Det föreligger således en agentkostnad som 

måste hanteras på olika sätt. Inom familjeföretag kan en opportunism föreligga på grund 

av släktskap (Siebels & zu Knyphausen-Aufseß, 2012).  Inom ett koncentrerat ägande 

kan en annan form av opportunism bli påtaglig, genom att majoritetsägaren utnyttjar 

minoritetsägarna för att dränerea ett företag på tillgångar (Coffee, 2005; Gilson, 

2006).Hur som helst är inte studiens avsikt att fördjupa sig alltför mycket i agent 

principal teorin, men en lärdom är att opportunism kan föreligga i många sammanhang. 

Opportunism innebär en möjlighet att tillgodose en egennytta. Medlemmarna i en 

styrelse bor oftast själva i bostadsrättsföreningen. Därav kan det finnas incitament att 

hålla ner avgifterna och bevaka marknadspriset på en bostadsrätt, då det är relaterat till 

avgiften i föreningen.  

Stämman och medlemmarna har också ett behov av kunskap och information om 

föreningen är i en god eller dålig status, vad gäller såväl ekonomiskt som föreningens 

underhållsbehov. En bostadsrätt måste antingen följa ett K2- eller K3-regelverk, 

eftersom denna associationsform är förpliktad att följa bokföringslagen, 

årsredovisningslagen och god redovisningssed (Bolagsverket 2014b; BFN 2014; 

Fastighetsägarna 2014).  
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4.2 Revisorns roll 

I en bostadsrättsförening har revisorn en roll att kvalitetssäkra årsredovisningen, därför 

redogörs härmed en kort teoretisk förklaring till revisorns uppgift. Porter, Simon och 

Hatherly (2008) förklarar att revisorn har rollen som kommunikatör mellan 

redovisningens framställare och brukare. Revisorn har en unik tillgång till bokföring, 

protokoll och andra viktiga dokument i en organisation. Revisorn förmedlar sitt 

ställningstagande utifrån sitt revisionsbevis genom att kommunicera detta på ett tydligt, 

fullständigt och effektivt sätt. Många som använder sig av redovisningen har ofta 

relativt liten kunskap om redovisning, revision, tekniska dimensioner och inte heller 

tillgång till organisationens primärkällor.  (Porter, Simon & Hatherly, 2008) 

Kvalitetssäkringen av årsredovisningen beskriver Öhman (2004) som ett resultat av en 

mer formellt regelbaserad framtoning baserad på struktur snarare än 

urskiljningsförmåga och värdering av ett företags ekonomiska status och förehavanden. 

Följaktligen kan detta innebära att revisorns utlåtande mer stödjer sig på hårda 

parametrar som bokföring, konton och regelverk. En revisor kan på så sätt uppnå en 

legitimitet med revisionen, en känsla av en form av säkerhet. Detta blir mer en betoning 

på att göra saker rätt mer än att göra rätt saker. Å andra sidan framhåller Carrington och 

Castasús (2007) att revisorn vill utföra ett tillfredställande arbete hos kund och på så sätt 

uppnå en så kallad ”comfort”.  Det kan finnas en integritet och stolthet i yrket, vilket 

innebär att en revisor måste stå för sin signatur vid en påskrift. Denna yrkesskicklighet 

medför en tränad förmåga att se bortom siffrorna och i stället förstå helheten. Revisorn 

är således en formell kvalitetssäkrare att årsredovisningen ger en rättvisande bild och 

går att lita på. Det finns också ett behov för revisorn att det finns ett regelverk att 

förhålla sig till. Detta kan eventuellt vara svårt då FAR (2014) framhåller 

bostadsrättsföreningen som en unik associationsform. 

4.3 Redovisning som kommunikationsverktyg 

Redovisning har olika roller externt som internt. Den ger möjligheter till kontroll, tillit, 

beslut, existensberättigande och en fiskal roll. På en fri kapitalmarknad medför detta 

också ett behov av externredovisning, för att inhämta information och kunna ta ett 

ekonomiskt ställningstagande (Gröjer, 2002). Redovisningen har många olika fasetter 

och försöker tillgodose olika behov i olika specifika kontexter. Det finns dock mät och 

tolkningsproblem (Gröjer 2002; Godfrey et al., 2010) för att uppnå en fullständig bild 
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av en ekonomisk företeelse. Inom redovisningen finns olika kvalitativa egenskaper att 

beakta. I en bostadsrättsförening har redovisningen betydelsen att den ger underlag för 

att bestämma avgifterna och förvaltningen av föreningens egendom. Redovisningen ger 

i detta fallet alltså endast ett underlag för beslut. 

4.4 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Smith (2006) förklarar att redovisningen är som ett språk, med en viss struktur och 

grammatik. Han redogör för kvalitativa egenskaper inom redovisningen
7
. Det 

kvalitativa ramverk Smith (2006) förklarar finns enligt figur 5 nedan. I detta kapitel 

lyfts några av de kvalitativa egenskaperna fram som kan vara av särskild vikt att beakta 

i studien.  

                                                 
7
 Inom redovisningen finns olika kvalitativa ramverk, exempelvis den globala IFRS standarden som är ett 

kontinuerligt samarbete mellan IASB och FASB, samt andra aktörer för att uppnå en internationell 

harmonisering. Detta är till för att skapa en legitimitet och acceptans för IFRS regelverket hos intressenter 

som berörs av detta konvergensprogram. (IASB 2014). I denna studie har Smith (2006) redogörelse valts, 

eftersom det hittills är ett vedertaget koncept för Sverige, även om nya definitioner och konceptuella 

resonemang lyfts fram av IFRS, är det i grunden samma principer som är tankebärande. 

Relevans 
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Tillförlitlighet 
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-Över tiden 

 

Nytta och kostnad 

 

Figur 4 – Kvalitativa egenskaper enligt Smith (2006) 
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Den primära egenskapen relevans, innebär att informationen och redovisningen är 

begriplig och har en aktualitet. Prognosrelevansen innebär en problematik att ta hänsyn 

mellan framtida och historiska händelser (Smith, 2006). Yard (2001) beskriver att 

kapitalkostnaden över tiden är olika beroende på, om en nominell linjär metod eller real 

annuitetsmetod används. Den nominella linjära metoden lägger mest kapitalkostnad i 

början, medan real annuitets metod fördelar kostnaderna realt jämnt över tiden. En 

faktor som har en påverkan på hur stor skillnaden mellan nominella och reala termer, är 

den ekonomiska livslängden.    

Tillförlitlighet handlar enligt Smith (2006) om redovisningens avbildningsförmåga, att 

avspegla en ekonomisk realitet i ett företag. Tillförlitligheten innebär i detta fall att rätt 

aspekter beaktas, för att uppnå en validitet och verifierbarhet. Neutralitet är ett krav att 

inte frisera en redovisning av kosmetiska skäl. Smith (2006) ger ett exempel på 

bristande neutralitet när en tillgång skrivs av på en längre tid än vad man tror är den 

sannolika ekonomiska livslängden för att visa ett bättre resultat. Även det omvända kan 

vara ett exempel på bristande neutralitet. Efter BFNs beslut att förbjuda progressiva 

avskrivningar kan en orsak varit att bristande neutralitet beaktats vid en försäljning av 

bostadsrätter. Detta eftersom låga avskrivningar har medfört lägre avgifter, för att 

eventuellt på så sätt öka priset vid en försäljning. 

Verifierbarhet betyder att redovisningen måste grundas på bevis, exempel på detta är 

olika verifikationer. Det är vanskligare att uppnå objektivitet inom 

redovisningsområden som kräver någon form av subjektiv bedömning. Exempel på 

detta är bedömningen av en ekonomisk livslängd på en materiell tillgång (Smith, 2006). 

Verifierbarheten satisfieras av det historiska anskaffningsvärdet enligt K2 och K3. 

Smith (2006) förklarar vidare att graden av verifierbarhet är högre ju högre 

samstämmigheten är i bedömningen sinsemellan oberoende bedömare. Han beskriver 

vidare, att en oberoende bedömning av olika sakkunniga anses vara närmast det sanna 

värdet. Alltså kan det föreligga en motstridighet mellan olika kvalitativa egenskaper 

inom redovisningen som; verifierbarhet kontra validitet och verifierbarhet kontra 

aktualitet för att uppnå en relevans.  

För en bostadsrättsköpare är det viktigt att redovisingen inte är för optimistiskt eller 

pessimistiskt framställd, då det inte rättvisande avspeglar en bostadsrättsförenings 

avgifter. Smith (2006) redogör också hur försiktighetskravet innebär att inte överskatta 

skulder eller omvänt underskatta tillgångar. Detta innebär dock att ha en neutralitet och 
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saklighet med i bedömningen. Ännu en egenskap som bör lyftas fram är ett behov av 

jämförbarhet, att kunna jämföra olika företag, samt att kunna jämföra ett företag över 

tid, om redovisningen tillämpas på ett likartat sätt får det till följd att en legitimitet 

skapas hos olika intressenter (Smith 2006). Jämförbarhetskriteriet är svårt att uppnå 

enligt Lundén (2014), då olika bostadsrättsföreningar uppvisar olika unika 

karaktäristika. Även Lundén framför kritik mot att K2 och K3 är mer anpassat till 

vinstgivande företag, han redogör istället för behovet av ett K5-regelverk anpassat för 

bostadsrättsföreningar.  

Enligt ovanstående redogörelse går det att förstå redovisningens uppgift i många fall är 

komplex. Det finns en abstraktion mellan praktik och teori, om hur det är och kan vara 

(Godfrey et al., 2010; Nilsson, 2010). Det finns lagar, normer och praxis inom 

redovisningen. Enligt Leitner (2010)  har ett legalt system också ett syfte att koordinera 

beteenden som inte behöver ha ett samband med en moralisk natur, utan istället har en 

teknisk dimension. Vidare förklarar Leitner (2010) att en myndighet kan stifta en lag 

och göra den bindande, men den kan bara motiveras om den tangerar något som kan 

definieras som gott. En sådan motivation är till hjälp för ett subjekt att agera lämpligare 

än om inte en lag fanns. Analogt kan det föreligga motiv att från BFN förbjuda 

progressiva avskrivningar eftersom det fanns en risk att metoden kunde användas 

felaktigt, då det kan föreligga ettt informations- och kunskapsgap mellan olika parter 

vid en bostadsrättsförsäljning. 

Följande avsnitt kommer därför att förklara olika skolor inom redovisningen, samt 

normer och principer som är vägledande för god redovisningssed. Detta för att skapa en 

förståelse och legitimitet mellan redovisningens framställare och användare för att 

uppnå en rättvisande bild. 

4.5 Rättvisande bild 

Det är komplext och svårt att fånga en ekonomisk verklighet i ord och siffror. Med 

bakgrund av det som redan beskrivits i kapitlet så är rättviseprincipen central. Vad som 

anses vara rätt eller rättvist, eller vad som ger en rättvisande bild och hur en sådan bild 

ska framställas är ständigt aktuella frågor inom redovisning. Sverige har traditionellt 

sett präglats av en kontinental redovisningstradition som bland annat har inneburit att 

realisationsprincipen och försiktighetsprincipen har varit två grundläggande principer 

inom svensk redovisning.  Realisationsprincipen innebär att endast de intäkter som kan 
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konstateras under räkenskapsåret får redovisas i resultaträkningen, medan 

försiktighetsprincipen innebär att tillgångar ska värderas lågt och skulder högt, och i det 

fall flera alternativ föreligger ska det sämsta alternativet redovisas (Grönlund, Tagesson 

& Öhman, 2010). Syftet med dessa principer har varit att skydda borgenärer på så sätt 

att exempelvis en leverantör inte på felaktiga grunder ska inleda en affärsförbindelse 

med en part som sedan inte kommer kunna fullfölja kontraktet. En försiktigt värderad 

balansräkning innebär att bolagets finansiella ställning är minst så god som det 

redovisas, men i många fall är den till och med bättre än så. Med försiktighetsprincipen 

undviks alltså att ge en bild av bolagets finansiella situation som överstiger den verkliga 

situationen, problemet ligger istället i att tillämpningen av försiktighetsprincipen också 

innebär att bolaget inte ger en särskilt rättvisande bild av den finansiella situationen. 

(Engström, 2009) En eventuell felaktig tillämpning av progressiva avskrivningar kan 

således visa ett högre tillgångsvärde samtidigt som periodiserade kostnader inte 

påverkar resultatet negativt, vilket skulle kunna strida mot försiktighetsprincipen. 

 Sverige undertecknade i mars 1992 EES-avtalet
8
 som trädde i kraft den 1 januari 1994 

vilket innebar att Sverige då blev skyldigt att följa EG:s bolagsrättsliga direktiv som 

bland annat innefattade ett direktiv om att årsredovisningen skulle ge a true and fair 

view, som på svenska har översatts till rättvisande bild (Engström, 2009). En rättvisande 

bild återspeglar det anglosaxiska synsättet om en mer marknadsvärdesorienterad 

värdering, och försiktighetsprincipen har sen dess minskat i inflytande. Vad som är en 

rättvisande bild är dock i viss mening en subjektiv bedömning. Men en rättvisande bild 

syftar till att möjliggöra för läsaren av en årsredovisning att göra en helhetsbedömning 

av företaget, eller föreningen, utan att vara insatt i alla delar av dess verksamhet 

(Grönlund et al., 2010). Att se helheten i en bostadsrättsförening innebär att beakta hur 

avskrivningarna, drift och underhållsplan samverkar för avgiftens sammansättning.  

Detta kan för en del intressenter i en bostadsrättsförening trots allt vara svårförståeligt  

4.6 Inriktningar inom redovisning 

 Kommunicerandet av redovisningen för medlemmar och andra intressenter i en 

bostadsrättsförening innebär att tillgodose olika kunskaps och informationsbehov. 

Gröjer (2002) har en redogörelse kring sex olika skolor (se figur 6) inom redovisning, 

                                                 
8
 EES-avtalet är ett associeringsavtal mellan europeiska länder som omfattar dels alla länder som är med 

i Europeiska unionen, dels de till Europeiska frihandelssammanslutningen anslutna 

staterna Island, Liechtenstein och Norge.  
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som förklaring av behovet av en extern redovisning, vilket årsredovisningen får 

representerar. Han förklarar skolorna i följande ordning: Sanna resultatskolan, 

beslutsmodellskolan, kapitalmarknadsskolan, beteendeskolan, informationsvärdesskolan 

och narrationsskolan.  

Den sanna resultatskolan betonar en objektiv ekonomisk verklighet, något som 

nämndes i inledningen till detta kapitel. Rättvisande bild och olika mätinstrument är av 

stor betydelse. Så, vad representerar mest det sanna, verkliga värdet? Gröjer (2002) 

beskriver med hjälp av ett exempel att; anskaffningsvärdet, återanskaffningsvärdet eller 

marknadsvärdet är av störst vikt för att tangera sanningen. Det viktiga är att på något 

sätt uppnå konsensus över vad som anses utgöra en godtagbar konstruktion av 

verkligheten.  

Beslutsmodellskolan innebär helt enkelt att redovisningsdata utgör grund inför olika 

beslutssituationer, då med hjälp av antaganden och ekonomiska modeller (Gröjer 2002). 

Kapitalmarknadsskolan förespråkar å sin sida informationsgivning och 

redovisningsdata som underlättar prismekanismer på en öppen marknad, till exempel en 

handelsplats för aktier. Betoningen ligger på en prognosframställning med hjälp av 

externredovisningsdata (Gröjer 2002). 

Beteendeskolan innebär att olika intressenter kommer agera på ett positivt sätt oavsett 

hur väl redovisningen återspeglar en verklighet eller inte. Inom denna skola har 

presentation och språk en roll för att kommunicera redovisningen (Gröjer 2002). 

Informationsvärdeskolan indelas enligt Gröjer (2002) genom fyra informationsfaser 

vilka är datainsamling, datalagring, databearbetning och slutligen datadistribution. Detta 

innebär att varje informationsmängd har ett värde och kostnad. Den optimala nivån är 

när nyttan inte överstiger kostnaden. Detta innebär att framtagning och analys av 

redovisning har en kostnad, samtidigt som denna måste motiveras av nyttan. 

Balansgången är i verkligheten många gånger svår att avgöra, på grund av att 

redovisning inte endast är siffror i sin natur, utan också har inslag av ord och mening. 

Den sjätte skolan narrationsskolan beskriver Gröjer (2002) mer som ett forum för att 

kommunicera en berättelse. Årsmötet i ett bolag eller en förening blir mer som en ritual 

att samlas kring. Narration betyder berättelse. Den ger företagets subjektiva bild av sig 

själv till sina medlemmar och intressenter. 
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Figur 6 - Gröjer (2002) Olika skolor inom redovisningen 

Sammanfattningsvis beskriver Gröjer (2002) att de sex olika skolorna bygger på olika 

ontologiska och epistemologiska antaganden som manifesteras i hur man betraktar en 

återspegling och konstruktion i redovisningen. Således kan det finnas olika behov hos 

olika intressenter i en bostadsrättsförening att få del av redovisningen på olika sätt.   

4.7 K-regelverken 

Den ansvariga organisationen för att utveckla god redovisningssed i Sverige är statliga 

BFN, som ger ut regler och rekommendationer som grundar sig på bokföringslagen och 

årsredovisningslagen. Avsikten är att det ska finnas en samlad och strukturerad 

framställning av hur redovisningen ska utformas beroende på vilka förutsättningar ett 

företag har. BFN driver sedan ett antal år tillbaka ett projekt, kallat k-projektet, som 

innebär att företag delas in i fyra olika kategorier beroende på vad för typ av företag det 

är. Inom dessa fyra olika kategorier finns sedan särskilda regler, normer, 

rekommendationer och vägledning som är anpassat för de olika kategorierna av företag 

att enkelt kunna följa. (Grönlund et al., 2010) 
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Figur 7 - BFN (2014c) 

Sedan år 2004 har BFN arbetat med ett projekt, kallat K-projektet, som avser att ta fram 

fyra kategorier av regelverk. Utgångspunkten för projektet är reglerna i 

bokföringslagen. Reglerna anger hur den löpande bokföringen för räkenskapsåret ska 

avslutas. För räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2013 ska alla aktiebolag 

och ekonomiska föreningar tillämpa ett av dessa K-regelverk. K står för kategori, och 

eftersom K-projektet har sin utgångspunkt i bokföringslagen så är det följaktligen 

kraven där i som avgör vilket av BFN:s K-regelverk, eller vilken kategori, respektive 

företag får tillämpa. K3 är huvudregelverket, men K2 kan användas av företag som 

varken är börsnoterade eller större
9
, enligt lagens definition. K1-regelveret riktar sig 

mot de minsta företagen som upprättar förenklat årsbokslut, medan K4-regelverket 

riktar sig mot de företag som tillämpar det internationella regelverket IFRS (Bergman, 

2013). Avsikten är att mindre företag kan använda sig av enklare och tydligare 

bestämmelser samtidigt som större företag har möjligheten att anpassa sin redovisning 

efter företagets enskilda behov. (BFN, 2014c) 

                                                 
9
 Ett företag är ett större företag enligt lagens definition om det uppfyller mer än ett av följande villkor: 1. 

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

än 50, 2. Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 3. Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de 

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 
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4.8 Jämförbarhet och standardisering 

Bokföringsnämndens utveckling av K- regelverken är ett led i att skapa en jämförbarhet 

inom och mellan företag, K3 är inspirerat från IFRS små och medelstora företag
10

 

(BFN, 2014a). Det kan uppstå en problematik i att redovisa ett företags ekonomiska 

verklighet när en jämförbarhet skall uppnås. Det blir lätt ett ökat fokus på ett 

harmoniserat tillvägagångsätt och en redovisningskonvergens. Detta kan i sin tur 

medföra en inte alltför korrekt återgivning utifrån företagets särskilda beskaffenhet 

(Godfrey et al. 2010). 

Lundén (2014) framför å sin sida att det är svårt att jämföra bostadsrättsföreningars 

årsredovisningar, på grund av varje förenings unika beskaffenhet. Rent teoretiskt 

förklarar Yard (2001) att en realtillgång som en fastighet kan anskaffas för att generera 

boendetjänster. Han beskriver närmare att i teorin är värdet av en tillgång lika med 

nuvärdessumman av dessa framtida tjänster. Minskningen av nuvärdessumman, som 

sker under en viss period, är den teoretiska värdeminskningen under perioden och 

därmed den teoretiska avskrivningen. Det Yard (2001) påpekar vid beaktandet av 

investeringskalkyler är snarare kassaflödet än periodiserade värden genom intäkter och 

kostnader i resultat- och balansräkningen. Även Lundén (2014) framhåller kassaflödet, 

genom ut- och inbetalningar, som mer relevant än om en BRF gör vinst eller förlust 

under året. Fokus riktas istället på att täcka en bostadsrättsförenings drift och underhåll. 

Rent teoretiskt bör då nuvärdessumman av drift och underhåll av en 

bostadsrättsförenings tillgångar och nyttjande bli lika med noll. Trots att detta inte 

används i praktiken belyser detta hur en självkostnad i teorin skulle kunna uppnås, detta 

är dock inte en legitim metod enligt K-regelverket. Vidare menar Lundén (2014) att 

varken K2 eller K3 är särskilt utformade utifrån en bostadsrättsförenings redovisning, 

och istället efterfrågar han ett K5 regelverk som då bör vara anpassat efter 

bostadsrättsföreningars förutsättningar. Slutligen lyfter Lundén (2014) fram att; om det 

nu endast finns ett val mellan K2 och K3 så borde alla bostadsrättsföreningar välja 

samma K-regelverk för att uppnå någon form av jämförbarhet, även om varje förening 

uppvisar en specifik beskaffenhet.  

Angående IFRS redovisningsreglers tillämpning i andra associationsformer har det 

orsakat en liknande diskussion som ovan, då denna inte alltid är kompatibel med alla 

                                                 
10

 För IFRS for SMEs17.22  nämns inte progressiva avskrivningar, utan endast linjär, degressiv och 

produktionsberoende avskrivningsmetod.  
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verksamheter. Detta åskådliggörs när ett för stort fokus inriktas på 

investerarperspektivet, vilket kan bli påtagligt när IFRS tillämpas inom välfärden på 

offentlig verksamhet som är under kommunal och statlig förvaltning. Här är det snarare 

måluppfyllelse än avkastning som eftersträvas. Detta blir då följaktligen ett exempel på 

när strävan mot redovisningskonvergens uppvisar en icke-kompatibilitet med en 

verksamhet som har andra mål att beakta än ett aktieägarperspektiv. (Godfrey et al. 

2010) 

Ahmed, Neel och Wang (2013)  sammanfattar sin studie med att länder som redan har 

en stark lagstiftning inte upplever en förbättring av redovisningsstandard, utan snarare 

en försämring efter implementering av IFRS. Å ena sidan refereras det i inledningen till 

Ahmed et al. (2013) i studien, till en undersökning utförd av Barth, Landsman, Lang 

och Williams (2008). De i sin tur förklarar istället att IFRS kan förbättra redovisnings 

kvalitén på flera sätt och bidra till en minskad risk för ett opportunistiskt manipulerande 

av redovisningen. IFRS är principbaserat vilket försvårar att regelverket kringgås. En 

värdering enligt verkligt värde tillåts, vilket förvisso bättre kan återspegla underliggande 

ekonomiska dimensioner än ett nationellt regelverk. Å andra sidan lyfter Barth et al. 

(2008) också fram eventuellt två negativa effekter av en implementering av IFRS. En 

inskränkt möjlighet att anpassa redovisningen efter företagsspecifika egenskaper, vilket 

då på ett sämre sätt kommunicerar en ekonomisk verklighet. Ännu en aspekt som 

försvårar en god tillämpning av IFRS är dess principbaserade inriktning och att 

regelverket inte har erfarit en längre historisk praxis (Ahmed et al., 2013). Hursomhelst 

visar forskningen på olika resultat vid implementering i enskilda länder av 

standardiserad internationell redovisning. Det förefaller alltså inte så enkelt att tillämpa 

ett gemensamt regelverk för alla specifika företagsformer. Ovanstående problematik är 

likt den diskussion som nu förs angående K2 och K3 för BRF i Sverige när det gäller att 

ta hänsyn till det unika eller inordna alla företagsformer i ett enhetligt standardverk.  

4.9 Avskrivningar 

När BFN (2014) förtydligat avskrivningsreglerna enligt K2 och K3 innebär detta 

följaktligen en förändrad redovisningspraxis för många bostadsrättsföreningar. Många 

bostadsrättsföreningar, främst bildade från 90-talet och framåt (Se studiens empiriska 

statistik), berörs av att progressiva avskrivningar inte längre är förenligt med god 

redovisningssed. Därför följer det i detta kapitel en förklaring till olika 

avskrivningsmetoder och varför periodiseringar utförs.  
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Enligt 4 kap. 4 § första stycket ÅRL  

Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skall skrivas av 

systematiskt över denna period. (Lag (2004:1173)) 

De utgifter som uppstår vid en byggnation är inte en direkt kostnad för en 

bostadsrättsförening. Utgiften fördelas istället över lång tid genom årliga 

värdeminskningar, eller avskrivningar. Denna typ av kostnadsfördelningen sker även på 

om- och tillbyggnation för en bostadsrättsförening. Något som också är förekommande i 

många bostadsrättsföreningar är att avskrivningar görs med samma belopp som 

amorteringarna på fastighetslånen, vilket dock inte längre förespråkas enligt praxis eller 

god redovisningsed
11

. (Lundén & Bokelund Svensson, 2013; Lundén, 2014) 

Lind och Bejrum (2002) gör en distinktion mellan den ekonomiska livslängden eller 

uppskattade brukstiden, och den tekniska livslängden. Begreppsskillnaden beror på 

olika faktorer. Den ekonomiska livslängden styrs i hög grad av hur väl byggnaden är 

anpassad till en viss användning (nuvarande och förväntad). Den tekniska livslängden 

styrs av fysisk hållbarhet och risken för haverier eller allvarliga funktionsnedsättningar. 

Bostadskooperationerna framför å sin sida att byggnader har en lång livslängd och en 

förhållandevis låg teknisk utveckling, vilket kan medföra en längre ekonomisk livslängd 

(HSB, Bostadsrätterna, SBC & Riksbyggen, 2014). 

Enligt BFN vägledning (2012) allmänna råd 17.20, kommentar står det att exempel på 

tillåtna avskrivningsmetoder är linjär, degressiv eller produktionsberoende 

avskrivningsmetod. Genom att inte nämna progressiv avskrivning, menar BFN genom 

sitt klargörande den 28 april att progressiva avskrivningar inte är förenligt med god 

redovisningssed. 

En avskrivning innebär i redovisningssammanhang en bedömning av tillgångens 

ekonomiska livslängd och därefter fördelas anskaffningsutgiften över fastställd 

                                                 
11

 Amortering på lån är inte en kostnad i resultaträkningen. Men det är en utbetalning från kassan, därför 

måste årsavgifterna täcka även amorteringar. Han förklarar vidare att tidigare förespråkades en koppling 

mellan avskrivning och lån, men det finns egentligen inget sådant samband mellan amortering av lån och 

värdeminskning på byggnaden. (Lundén 2014) 

 

Lån visar i balansräkningen förhållandet mellan det egna och främmande kapitalet. Här kan en betraktare 

bedöma en bostadsrättsförenings robusthet eller räntekänslighet. Förmågan att hantera höjda 

räntekostnader, som återspeglas i resultaträkningen. I ett fiktivt exempel har en bostadsrättsförening 

endast ett eget kapital och inga skulder, då skulle en avskrivning bli svår att koppla till en amortering av 

ett lån. 
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nyttjandetid som årliga avskrivningar. Dessa avskrivningar tas upp som kostnader i 

resultaträkningen för varje enskilt år. Den del av anskaffningsutgiften som inte har 

skrivits av tas upp som en tillgång i balansräkningen. Bedömningen av den ekonomiska 

livslängden, den så kallade nyttjandeperioden av tillgången är mest problematisk att 

göra. Längden på nyttjandeperioden avgörs inte enbart av förslitning till följd av ålder 

och utnyttjande, utan även av hur snabbt den tekniska utvecklingen skapar mer 

fördelaktiga investeringsalternativ (Smith 2006). Således kan nyttjandeperioden normalt 

sett vara kortare än den fysiska livslängden på en tillgång. När nyttjandeperioden väl är 

bestämd är det vanligaste alternativet att anskaffningsutgiften fördelas jämnt över 

perioden med lika stora avskrivningsbelopp för varje år, vilket kallas för en linjär 

avskrivningsmetod. (Smith, 2006) 

Det har även förts en diskussion om huruvida det är nödvändigt i en 

bostadsrättsförening att skriva av byggnader eller inte (Lundén, 2014). I praktiken 

minskar inte försäljningsvärdet på en hyresfastighet i ett normalfall, värdet kan snarare 

öka på fastigheten. Denna eventuella värdesökning anses dock vara en följd av att 

markens värde ökar, och på mark görs inga avskrivningar. Detta skulle kunna 

manifesteras mer markant i storstadsområden eller omvänt en utflyttningskommun där 

marken inte har något större värde (Nordlund & Lundqvist, 2010). FAR anser att i 

punkt 10.21 och 10.22 i K2-reglerna för mindre ekonomiska föreningar fastslår BFN att 

avskrivningar ska göras även om tillgångens redovisade värde understiger dess verkliga 

värde. Detta görs till dess att tillgångens redovisade värde är noll kronor. FAR anser 

vidare att avskrivningen av en tillgång ska spegla förbrukningen med den takt som 

tillgången används. Avskrivningar på byggnader ska således göras. Nordlund och 

Lundqvist (2010) framför också att tyst kvittning ej är tillåten genom att bokföra ett 

stigande markvärde på avskrivningar på byggnader. 

Något som dock kan komplicera bilden som är unik för en bostadsrättsförening till 

skillnad från en kommersiell fastighet eller hyresrätt är att stadgan i en förening 

avgränsar lägenhetsinnehavarens och bostadsrättsföreingens underhållsskyldighet 

(Lundén 2014). Då är frågan om relevansen att skriva av en hel byggnads förbrukning, 

inte skulle innebära en dubbel belastning för medlemmarna i en BRF? (se föregående 

kapitel angående stadgarna). En annan aspekt att ta hänsyn till är föreningens 

underhållsfond. Den finns för att säkra ett framtida underhållsbehov (Fastighetsägarna, 

2012).  



  
 

38 

 

Figur 8 - Avskrivningssituationer och principer vid avskrivning Stefan Yard (2001) 

Det kan finnas olika sätt att hantera avskrivningar beroende på perspektiv och 

verksamhet. Dessa olika avskrivningssituationer illustreras med hjälp av figur 8. För 

detta redogör Yard (2001) för om en insikt är känd i värdeminskningsförloppet, används 

en schablon för att avbilda ett värdeminskningsmönster genom avskrivningar. Detta 

tillämpas ofta på grund av en förenkling av verkligheten och att uppnå en 

överblickbarhet. Detta har dock begränsningar i förhållande till faktiskt utfall, då 

schabloner kan vara alltför grova i sin tillämpning av verklig förslitning. Ibland finns 

istället ett behov en icke realistisk avskrivning på en tillgång, då det istället kan beaktas 

skattemässiga fördelar. Å andra sidan behöver denna skattemässiga dimension ej 

beaktas i en BRF, då resultatet inte beskattas då det hänförs till fastigheten (Lundén 

2014).  För en BRF är det istället av vikt att försöka uppnå en rättvisande bild av hur 

tillgången förbrukas. Tillgångens förbrukning är endast en av tre övergripande 

parametrar (se figur 3, kapitel 3). 

Det kan dock beaktas att en eventuellt tidigare hög inflationen kan bidra till att minska 

de reala bokförda värden. Risken för alltför höga bokförda värden ökar vid låg inflation 

(Lind & Bejrum, 2002). Under många år har byggkostnadsindex varit högre än 

inflationen. Detta innebär att det finns både inflationsmässig och realmässig påverkan 

på byggkostnaden. Därför kan ett historiskt anskaffningsvärde på ett mindre sätt 

återspegla verkligheten ju äldre aktiveringstidpunkten är. Både figur 9 och 10 visar att 

byggnader har en realmässig värdeökning över tid, då både FPI och 

byggkostnadsutvecklingen varit på en högre nivå än inflationen och 

konsumentprisindex. Detta ger också en orsak att beakta relevansen kring ett historiskt 

anskaffningsvärde i förhållande till ett verkligt värde. Sammantaget innebär detta att 

•Maximala avskrivnigar görs för att få maximal skattekredit 

Skattebokslut 

•Metoden skall vara enkel och entydig samt innebära att restvärdet inte 
överstiger det verkliga 

Extern redovisning 

•Strävan efter verklighetsnära avskrivningar 

Intern redovisning 
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andra parametrar behövs för att upprätthålla en självkostnadsprincip. Detta kommer 

beskrivas närmare under olika avskrivningsmetoder. 

 

Figur 9 – SCB (2014b) 

 

Figur 10 – SCB (2014c) 

4.9.1 Linjär avskrivning 

Vid användningen av en linjär avskrivningsmetod fördelas anskaffningsvärdet jämnt 

över den beräknade nyttjandeperioden, och lika stora avskrivningar görs således varje 

år. Då blir periodiseringen enkel att förstå och den finansiella informationen i övrigt blir 
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mer lättolkad för externa intressenter. Vid extern redovisning tillämpas ofta planenliga 

avskrivningar, vilket innebär nominellt lika stora avskrivningar per år under en bedömd 

ekonomisk livslängd. Drivande principer vid tillämpningen med planenliga avskrivingar 

kan då vara en otvetydighet, enkelhet, samt en försiktighet vid värdering av 

finansiärernas säkerheter. (Yard 2001) 

 En nackdel som finns med användandet av denna metod är att det redovisade värdet på 

byggnaden inte överensstämmer med byggnadens verkliga värde. Den finansiella 

informationen kan på så sätt bli missvisande. Således innebär detta att ett historiskt 

värde blir mindre relevant, för anläggningstillgångar som har en lång nyttjandetid och 

en förbrukning har använts långt fram i tiden (Godfrey et al., 2010; Smith, 2006). Vid 

en hög inflation medför en linjär avskrivning en högre realekonomisk belastning i 

början av en nyttjandeperiod, men det nominella värdet är det samma under hela tiden 

(Yard, 2001). 

4.9.2 Progressiv avskrivning 

En progressiv avskrivningsmetod innebär att det antas att tillgången minskar mindre i 

värde årsvis i början av nyttjandeperioden och att nominella värdeminskningen sker i 

allt högre takt ju närmre slutet av nyttjandeperioden tillgången kommer. Progressiva 

avskrivningar har traditionellt ansetts lämpliga om tillgången har en lång förväntad 

livslängd och en obetydlig teknisk utveckling (HSB, Bostadsrätterna, SBC & 

Riksbyggen, 2014). Problemet med den här typen av avskrivningsmetod är att den kan 

ha använts för att skjuta kostnader på framtiden för att på så sätt förbättra 

resultatredovisningen med bättre siffror, kortsiktigt sett. Därför kan beslutet att inte 

tillämpa progressiva avskrivningar bli till ett skydd för en svagare part i ett kontraktuellt 

förhållande, vilket följande stycke visar. 

Malmqvist (2014) skriver i Balans att progressiva avskrivningar möjligtvis skulle kunna 

motiveras om det inte är någon informations och kunskapsassymmetri, mellan köpare 

och säljare av en bostadsrätt, där också mäklare har en central roll. Incitamentet hos en 

förmedlare av ett bostadsköp drivs ofta mer av egennyttan än av att ha en opartiskt 

neutral roll. En opportunism medför då ett undanhållande av information hur en 

progressiv avskrivning får genomslag på avgiften på lite längre tid, likaså transparens 

mellan föreningens skuldsättning och den egna belåningen inför bostadsrättsköpet. En 

annan aspekt Malmqvist (2014) lyfter fram är om det är möjligt att på ett säkert sätt 
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fastställa underhålls och reparationsbehov, då skulle det möjliggöra en bättre 

prismekanism för att fastställa värdet på köpet. Sammanfattningsvis menar Malmqvist 

(2014) att kombinationen progressiva avskrivningar och mycket låga räntor, medför för 

lågt satta avgifter i en bostadsrättsförening. Risken är om räntorna ökar i kombination 

med ett uppkommet underhållsbehov, kan det innebära ett behov av kraftigt höjda 

avgifter. Ännu en dimension är förhållandet bostadsrättsföreningens och 

bostadsrättsinnehavarens skuld, vilket privatekonomiskt kan ge en förstärkt ränteeffekt. 

Innan BFNs beslut att förbjuda progressiva avskrivningar den 28 april 2014, diskuterade 

Arnell (2014) att lag och normer bör vara principbaserade. Han förordar ett rättesnöre 

för professionen inom ekonomi och bostadsrättsföreningar för när och hur en progressiv 

metod används. En aspekt att beakta är då inflationen i avskrivningsbeloppet, vid 

allokering av anskaffningsvärde och nyttjandeperioden. Det är real och inte nominella 

värdet på avskrivningsbeloppet som är viktigt att fastställa. Arnell (2014) menar att vid 

en inflation kan det vara mer motiverat med progressiv avskrivning, men på grund av 

osäkerhet att bedöma inflationen på lång sikt bör avskrivningsplanerna omprövas 

emellanåt (se figur 9 och 10). Om en opportunism ej beaktas, påvisar det ovanstående 

resonemanget ännu en dimension. Begränsad  rationalitet kan göra det svårt att kalibrera 

en rätt nivå, samtidigt som en progressiv avskrivningsmetod kan vara önskvärd för att 

skapa en rättvisare fördelning över tid.  

4.9.3 Degressiv avskrivning 

En degressiv avskrivningsmetod är motsatsen till en progressiv avskrivningsmetod. 

Detta innebär således att för tillgången antas värdeminskningen ske som mest i början, 

år för år, av nyttjandeperioden för att sedan stagnera och minska från år till år ju närmre 

slutet av nyttjandeperioden tillgången förbrukats. När det gäller avskrivning på 

byggnader förespråkas denna metod bland annat av Stellan Lundström, professor i 

fastighetsekonomi vid KTH. Han menar att eftersom avskrivningar på byggnadskapital 

ska spegla förbrukningen av byggnadskapital borde avskrivningen ske på ett degressivt 

sätt eftersom förbrukningen i praktiken är som störst i början av nyttjandeperioden för 

byggnader (Hellekant, 2014f). En högre avskrivningsprocent, kan vara motiverad om 

det är en kombination av teknikintensiv byggnad och en stomme som förväntas ha en 

relativt kort livslängd (Lind & Bejrum, 2002).  
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4.9.4 Komponentavskrivning 

Ett sätt att kombinera olika avskrivningsmetoder och nyttjandetid är tillämpningen av 

komponentavskrivningar. En viktig fördel med ett renodlat komponent-

avskrivningssystem är dock att man inte behöver ta ställning till någon avskrivningstid 

för hela byggnaden. Den totala avskrivningen framkommer som summan av 

avskrivningarna på de olika komponenterna.(Lind & Bejrum, 2002) 

Bokförningsnämnden redogör i allmänt råd 17.4 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3) 

Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs 

betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa.  

[BFNs] kommentar: Ett exempel på en materiell anläggningstillgång som 

har betydande komponenter som förbrukas väsentligt olika är en fastighet. 

I en fastighet med tillhörande byggnad, är mark en sådan komponent som 

ska särskiljas. Även byggnaden har ett flertal betydande komponenter 

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

vanligtvis väsentligt olika nyttjandeperioder och byts därför ut med olika 

tidsintervall i takt med sin förbrukning. (BFNAR 2012:1) 

Nordlund, Pramhäll och Drefeldt (2013) förklarar att komponentavskrivning ger en 

bättre redovisning än en prestandahöjandeansats, eftersom en tydligare identifiering av 

en byggnads förbrukning kan kommuniceras. Detta utförs genom att bestämma 

byggnadens betydande komponenter med väsentligt skild förbrukning.  SABO (2012) 

exemplifierar hur komponenter eventuellt kan kategoriseras följande
12

:  

1. Mark  

2. Markanläggning  

3. Byggnads- och markinventarier   

4. Stomme  

5. Tak  

6. Fasad  

7. Inre ytskikt (golv, väggar, innertak)  

                                                 
12

 Fastighetsägarna (2014) förklarar att det finns en flexibilitet att använda fler, färre eller delvis andra 

komponentklasser. En reflektion är att denna kategorisering i exemplet är mer lämpligt på 

hyresfastigheter än bostadsrättsföreningar på grund av punkt 9.  
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8. Installationer (el, rör, ventilation, hiss)  

9. Hyresgästanpassningar 

För att uppnå en övergång till K3, är det lämpligt att först inventera en 

bostadsrättsförenings anläggningsregister eller underhållsplan för att specificera en 

byggnads komponentklasser. Ett annat sätt är att konsultera en byggtekniskt sakkunnig, 

för att bedöma och därefter separera en byggnads olika komponenter i redovisningen. 

Detta innebär att uppskatta återstående ekonomiska livslängden, samt göra en kvoterad 

uppdelning på det totala restvärdet. Det är dock viktigt att skilja på reparationer som 

kostnadsförs direkt i resultatet och underhåll som kan aktiveras på en betydande 

komponent med väsentligt skild förbrukning (Nordlund et al., 2013) 

En vägledning och metodbeskrivning har utgivits av FAR (2013)
13

, för att tillämpa K3 

och komponentavskrivning. Detta kan uppnås genom att i följande ordning beakta typen 

av byggnad, ålder och skick, geografiskt läge som har olika förutsättningar och slutligen 

andra väsentliga faktorer. Vidare hänvisar RedU13 till K3 p2.11 som definierar 

väsentlighet som information i en finansiell rapport är väsentlig om ett utlämnande eller 

en felaktighet kan påverka de beslut som användare fattar på basis av informationen.  

Detta kan visa på en strävan att uppnå en neutralitet och transparens för att reducera ett 

informations och kunskapsgap. 

Jenny Nobrand, PwC, förklarar vikten av att noga analysera en specifik komponent. Då 

denna i sin tur kan bestå av flera olika komponenter med olika nyttjandeperiod och tid 

för komponentbyte. Hon tydliggör detta genom att exemplifiera hur ett ytskikt kan 

identifieras som en komponent. Vid en närmare analys av ytskiktet är det sammansatt 

utav golv, väggar och tak, som har olika hållbarhets och förbruknings intervall. En 

noggrann inventering och sakkunnig bedömning av byggnadens komponenter, utgör en 

bra grund för ett framtida och fortlöpande beaktande av byggnadens 

komponentavskrivning. (Norberg, 2014)  

För en medlem i en bostadsrättsförening eller en potentiell köpare, medför 

komponentavskrivning en bättre kommunicerad bild i redovisningen över hur 

tillgångarna faktiskt förbrukas över tid. Komponenternas uppdelning och respektive 

avskrivning ger således en tydligare överblick och information utifrån en fastighets 

                                                 
13

 FARs Rekommendationer i redovisningsfårgor. (2013).  RedU 13-Övergång till komponentmetod-

fastigheter 
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faktiska beskaffenhet än om byggnaden skrivs av som en sammansatt enhet enligt K2. 

(Norberg, 2014)  

Nordlund och Lundqvist (2010) redogör för svårigheten att bedöma enskilda 

komponenters nyttjandetid. Det bör dock vara väl motiverat, för att bättre återspegla den 

faktiska förslitningen, för att kommunicera en bättre transparens mellan byggnadens 

skick och redovisningen. Principskissen (se figur 11) ger en bild, hur enskilda 

komponenter förbrukas över tid (Nordlund & Lundqvist, 2010).  En fördel är en 

strategisk signal om när ett eventuellt komponentutbyte bör ske. En nackdel är att den 

periodiserade kostnaden förlorar sin reala köpkraft för att återanskaffa en liknande 

komponent om avskrivningstiden är avsevärt lång. 

Å andra sidan finns det en möjlighet för den enskilde medlemmen i en 

bostadsrättsförening att bedöma när i tiden det sannolikt finns ett behov av 

åtgärdsförbättringar, även om den historska avskrivningen inte längre är relevant. Det 

finns en signal om att en trolig avgiftshöjning är närstående för att matcha ett byte av en 

eller flera komponenter. 

FAR (2014c) argumenterar för att noter och övriga upplysningar kan tjäna som ett 

förtydligande och minska informations och kunskapsgapet för att förstå  en 

bostadsrättsförenings ekonomiska redovisning. 

 

Figur 11 – Nordlund & Lundqvist (2010) 
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4.10 Sammanfattning av kapitlet 

En bostadsrättsförening förvaltas främst av en styrelse som i sin tur är vald av 

medlemmarna på stämman. Det finns organisatoriska aspekter på beslutsfattande och 

samarbete. En viktig aspekt är kommunikationen till medlemmarna för att motverka ett 

informations- och kunskapsgap. Det kan ibland finnas en motsättning mellan styrelse 

och medlemmar i olika beslut, exempelvis avgiftens storlek och investerings och 

underhållsbehov. Årsredovisningen är ett av de främsta formella dokumentet för att 

kommunicera en bostadsrättsförenings ekonomiska beskaffenhet. Olika 

redovisningsskolor lyfter fram olika behov hos olika medlemmar och intressenter. 

Revisorn har en viktig roll att kvalitetssäkra årsredovisningens information att den ger 

en rättvisande bild.  

Det finns kvalitativa egenskaper inom redovisningen, vilka bland annat är relevans, 

jämförbarhet, begriplighet, neutralitet, prognosrelevans, aktualitet och validitet. Ibland 

finns en motstridighet mellan olika kvalitativa egenskaper. Framförallt är 

redovisningens kvalitativa egenskaper till hjälp för att förstå och bedöma redovisningen. 

En av kategorierna som kan påverka avgiftens storlek är avskrivningar i en 

bostadsrättsförening. Avskrivningar kan utföras på ett linjärt, degressivt eller 

produktionsberoende sätt enligt K2 och K3. Om K3 tillämpas kan 

komponentavskrivning användas för att separera väsentligt olika komponenter i en 

fastighet. Mark skrivs inte av, vare sig i K2 eller K3. Ett eventuellt ökat marknadsvärde 

på marken får inte bokföras som ökat redovisat värde på mark. Således är det inte 

möjligt att använda en sådan post för att utjämna periodiserade avskrivningar.(Nordlund 

& Lundkvist, 2010) 

Avskrivningar ger en bild av hur en resurs nyttjas över tid. Det bör dock framhållas att 

ett historiskt anskaffningsvärde som är verifierbart kan tappa i betydelse, desto äldre en 

anläggningstillgång blir. Då det finns reala och inflationsmässiga aspekter att beakta.  
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5 Empiri 

Den här studiens empiri är främst insamlad genom öppna intervjuer. Den insamlade 

empirin har sedan kategoriserats utifrån studiens syfte för att ge en tydlig återkoppling 

till vad studien ämnar bidra till. Följaktligen förklaras vad de olika intervjupersonerna 

som har deltagit i den här studien har diskuterat under tre olika kategorier som 

innefattar vilka konsekvenser som ett byte av avskrivningsmetod för 

bostadsrättsföreningar kommer att leda till, vad de själva tycker om förändringen, samt 

hur ett informations- och kunskapsgap ska kunna förstås. 

5.1 Vilka konsekvenser medför ett byte av avskrivningsmetod för 
bostadsrättsföreningar? 

I och med att BFN endast nyligen har kommit med sitt uttalande som förbjuder 

progressiva avskrivningar för bostadsrättsföreningar så har följaktligen inga 

bostadsrättsföreningar hunnit ändra sina redovisningsprinciper än. Exakt vilka effekter 

som uppkommer som en följd av BFN:s uttalande kan därför endast vara spekulationer, 

vilket även bekräftas av Franz Lindström, revisor på EY i Kalmar. Han förklarar att 

troligtvis lär kompletterande regler komma i framtiden gällande avskrivningar i 

bostadsrättsföreningar. 

En rent konkret effekt som dock sannolikt lär komma att uppstå för många 

bostadsrättsföreningar, framförallt nybildade eller ombildade föreningar med en 

progressiv avskrivningsplan, är att de årliga avskrivningarna kommer att vara tvungna 

att höjas. Detta kommer i sin tur medföra att föreningen i fråga kommer att visa upp ett 

balanserat minusresultat om inget annat görs. Franz Lindström förklarar dock: 

”Föreningarnas stadgar innehåller krav på att budget läggs i balans , vilket gör att det 

känns orimligt att redovisa förluster år efter år. I ett sådant fall skulle troligtvis inte 

styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet. Dock kan ett enskilt år visa på kraftiga 

minusresultat utan att åtgärder skulle behöva vidtas”. Således är det troligt att 

styrelseledamöterna på något sätt kommer att försöka åtgärda detta, och den kanske 

mest uppenbara lösningen är då att höja avgiften för medlemmarna i föreningen, såvida 

inte någon form av stadgeändring sker hos föreningarna, menar han fortsättningsvis. 
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Att höja avgiften för medlemmarna kan dock medföra ytterligare problem. Kennerth 

Werner, revisor på KPMG tillika styrelsesuppleant i en bostadsrättsförening i Kalmar, 

förklarar: 

Först och främst finns det ett dilemma för styrelseledamöterna i 

att de själva oftast är medlemmar i den förening som de sitter i 

styrelsen för. Det innebär att de troligtvis inte vill höja avgiften, 

men om de inte gör det så kommer de troligtvis inte att beviljas 

ansvarsfrihet. Å andra sidan, om de höjer avgiften för att 

motverka ett balanserat minusresultat, så kommer värdet på 

bostadsrätterna att sjunka. 

Kennerth Werner förklarar vidare att köparna i de flesta fall är okunniga vilket innebär 

att de inte förstår den höjda avgiften, och följaktligen är de inte villiga att betala lika 

mycket i insats för en bostadsrätt med höjd avgift. 

Jan-Erik Petersson, styrelseordförande i en bostadsrättsförening i Kalmar, menar att 

dettadilemma dels försvårar ansvarstagandet och undrar vem som då egentligen vill sitta 

i en styrelse eftersom de flesta gör det för en sorts egennytta som då kommer att till stor 

del försvinna, dels kommer det att sluta bildas nya bostadsrättsföreningar eftersom 

kundkretsen minskar om priserna på bostadsrätter sänks. ”Det lönar sig helt enkelt inte 

att driva en bostadsrättsförening om reglerna ändras”, menar han. Även Franz 

Lindström, revisor på EY i Kalmar, nämner att marknaden för bostadsrättsföreningar 

kan vara i fara om en sådan utveckling skulle ske. 

Det skulle sannolikt även medföra problem om en förening skulle välja att skriva om 

sina stadgar och låta föreningen visa upp ett balanserat underskott istället för att höja 

avgiften. Det skulle falla under samma argument som Kenneth Werner nämner ovan, att 

de flesta köparna är okunniga och marknaden skulle då inte förstå varför föreningen 

visar ett negativt balanserat resultat vilket även det skulle leda till att köparna inte är 

villiga att betala en lika stor insats, även om föreningens ekonomi i övrigt är utmärkt. 

Franz Lindström, revisor på EY i Kalmar, betonar att det är viktigt att förstå att 

avskrivningar och avsättningar till underhållsplan för en bostadsrättsförening egentligen 

speglar samma sak, och att det därför krävs ett helhetsperspektiv gällande dem. Det 

innebär att ytterligare en konsekvens som lär medfölja en höjd årlig avskrivning är att 

avsättningarna till underhåll lär minska. Ett sätt att komma till bukt med detta skulle 
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kunna vara att börja använda sig av komponentavskrivningar vilket, enligt Franz 

Lindström, minskar själva syftet med en underhållsplan ur ett redovisningsperspektiv. 

Lisa Österbladh, verksamhetschef för brf-förvaltning och administration på HSB 

Sydost, ställer sig positiv till just komponentavskrivningar och förklarar att de inom 

HSB har jobbat mycket för just komponentavskrivningar. Hon förklarar att hon därför 

föredrar att bostadsrättsföreningar använder sig av det frivilliga K3-regelverket istället 

för K2, eftersom det bland annat möjliggör komponentavskrivningar. Hon berättar 

vidare om ett fall där de på HSB kollade på en specifik bostadsrättsförening som skulle 

tvingas till en markant höjning av de årliga avskrivningarna, på grund av de nya 

bestämmelserna. Istället för att dela upp en linjär avskrivning på en hel byggnad, 

fördelade de avskrivningen på olika komponenter av byggnaden med olika långa 

avskrivningsperioder. Det ledde till att det istället endast skulle innebära en ökad årlig 

avskrivning med tolv procent för just den föreningen, vilket kan ses som överkomligt i 

sammanhanget. 

Håkan Sporrong, revisor på Sporrong & Eriksson i Kalmar, håller med om att 

komponentavskrivningar är en bra ansats, men påpekar att det inte skulle lösa hela 

problemet. Han ställer sig även positiv till användandet av K3-regelverket eftersom det 

innebär en mer korrekt redovisning. Kenneth Werner är av samma uppfattning och 

förklarar: ”FAR ser bostadsrättsföreningar som en katt bland hermeliner och därför 

kanske de bör betraktas som en annan typ av företagsform än vad de gör idag 

En sak som skulle kunna vara relevant i ett sådant regelverk skulle vara tydligare regler 

och riktlinjer kring avskrivningar. Just avskrivningar och dess längd är något som 

samtliga intervjupersoner diskuterar, och ingen har egentligen ett bra svar på vad som 

gäller där. Osäkerheten kring avskrivningarnas längd är alltså ytterligare en faktor som 

påverkar. Det som skulle kunna ske är att bostadsrättsföreningar som tvingats till höjda 

årliga avskrivningar, som en följd av att de inte får använda sig av progressiva 

avskrivningar längre, helt enkelt förlänger avskrivningstiden. Det skulle förmildra den 

årliga ökningen för avskrivningskostnader. Kjell Bjärklid, styrelseledamot i en 

bostadsrättsförening i Kalmar, förklarar: 

Det skulle vara mycket bra om exempelvis Boverket kom ut med 

riktlinjer på fastigheters hållbarhet och på hur lång tid olika 

typer av byggnader, exempelvis betong- eller träbyggnader, 
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normalt ska skrivas av. Det finns byggnader på Kvarnholmen i 

Kalmar som är flera hundra år gamla och byggnader tappar 

egentligen inte i värde om de inte ligger på någon konstig ort, 

såsom en gammal bruksort till exempel. 

Ulrika Larsson, förvaltningsekonom på Riksbyggen, berättar att på Riksbyggen 

rekommenderar de avskrivningar på upp till 120 år, men att det hon oftast kommer i 

kontakt med är på 50 år. Hon berättar dock vidare att hon har sett skräckexempel på 

föreningar som skriver av sin byggnad på 300 år. 

De tre revisorer som har varit föremål för intervjuer är inte heller de helt eniga om vad 

som ska gälla angående avskrivningstid, vilket kan ses som anmärkningsvärt. En av 

revisorerna menar att upp till 100 år vanligtvis är godkänt, men i det fall en förening vill 

skriva av sin byggnad på längre tid än så måste de ha en väldigt bra förklaring till 

varför. En annan förklarar att 100 år i avskrivningstid är det vanligaste som han har 

kommit i kontakt med, men ifrågasätter samtidigt varför det är just 100 år, och vem som 

egentligen har bestämt det. Han betonar samtidigt att skatteverket rekommenderar att 

byggnader ska skrivas av med två procent årligen, det vill säga en avskrivningstid på 50 

år. Den tredje revisorn menar att en avskrivningstid på en byggnad på 100 år är mycket 

tveksamt, och att de flesta byggnader måste totalrenoveras i genomsnitt var 50:e år och 

att byggnader därför ska skrivas av med minst två procent årligen. Han förklarar 

samtidigt att han anser att K3 kan vara lösningen på detta, i och med att 

komponentavskrivningar möjliggörs då. En av revisorerna förklarar dessutom: 

Det hade både underlättat vårt arbete, samt medfört en ökad 

transparens om det hade funnits tydligare riktlinjer för hur 

bostadsrättsföreningar ska sköta sin redovisning och om vad 

som är tillåtet och inte. Nu blir det mycket eget tänkande, och 

det innebär också flera subjektiva bedömningar. 

Det kan exempelvis vara svårt för en revisor att bedöma hur länge en specifik byggnad 

rimligtvis kan förväntas stå, och därför hade det varit bra med tydligare riktlinjer och 

bestämmelser angående exempelvis avskrivningstid, menar han. 

Lisa Österbladh, HSB Sydost, förklarar: ”Det finns ett problem i att det inte finns något 

direkt kontrollorgan som bedömer vad som är rätt och fel gällande avskrivningstid”.  
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Ett sådant kontrollorgan som Lisa Österbladh ansåg saknades, diskuterade även en av 

revisorerna, han menade att det troligtvis skulle vara ganska dyrt, och inte ge mer än 

vad det kostade för alla inblandade, men poängterade samtidigt att: ”Staten skulle tjäna 

mycket på att ha ett bra fungerande system med en bättre kontroll. Därför skulle ett 

alternativ kunna vara att staten själva, till viss del, finansierar ett statligt kontrollorgan 

för sådana frågor”. 

Trots att förbudet mot progressiva avskrivningar för bostadsrättsföreningar endast 

uppdagades nyligen så nämner de flesta intervjupersonerna samma troliga 

konsekvenser. De mest uppenbara konsekvenserna verkar vara att avgiften till 

medlemmarna måste höjas, alternativt att föreningen redovisar ett balanserat 

minusresultat. Det senare alternativet talar dock de flesta föreningarnas stadgar emot, 

nämns det. Den mest påtagliga konsekvensen som det sedan kommer att leda till är att 

priserna på bostadsrätterna kommer att minska, vilket av alternativen det än blir. Det är 

också något som de flesta av intervjupersonerna är eniga om. Orsaken till det ligger i 

eventuella köpares okunskap vad gäller den eventuella avgiftshöjningen eller det 

balanserade minusresultatet, sägs det. Följaktligen kan hela bostadsrättsmarknaden vara 

i fara som en följd av de minskade priserna. För att slippa dessa markanta 

avgiftshöjningar som sedermera skulle leda till minskade priser för bostadsrätterna så 

nämner flera av intervjupersonerna, inklusive samtliga revisorer, att 

komponentavskrivningar vore ett lämpligt alternativ. Det skulle inte innebära en lika 

markant ökning av de årliga avskrivningskostnaderna samtidigt som det skulle ge en 

mer korrekt och rättvisande redovisning. Ytterligare ett alternativ som 

bostadsrättsföreningarna kan tänkas välja för att förmildra ökningen av de årliga 

avskrivningarna är att helt enkelt förlänga avskrivningstiden. Ingen av 

intervjupersonerna är helt säker på vad som är en lämplig nyttjandeperiod för en 

byggnad och inget vet heller riktigt varför, eller vem som bestämt, de 

standardavskrivningsperioder som finns nu. Några intervjupersoner efterlyser någon 

form av kontrollorgan som bedömer vad som är rätt eller fel vad gäller avskrivningstid, 

där staten nämns som en tänkbar kandidat. 

5.2 Vad har de olika aktörerna för åsikt om förändringen? 

Som en följd av de nya instruktionerna om vad som är tillåtet och inte gällande 

avskrivningsmetoder för bostadsrättsföreningarna finns det naturligtvis en osäkerhet hos 

samtliga inblandade aktörer. Av de intervjuade intressenterna verkar ändå oroligheten 
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vara störst hos dem med ett privat intresse i en bostadsrättsförening. Jan-Erik Petersson, 

styrelseordförande i en bostadsrättsförening i Kalmar, förklarar sin syn på saken: 

BFN har ändrat på reglerna under spelets gång, till något som 

kommer missgynna hela boendeformen. Dessutom har BFN 

ändrat reglerna utan att egentligen kolla av med marknaden 

först, och till viss del lämnat de som drabbas att klara sig själva 

bäst de kan. De borde komma med förslag på hur eventuella 

problem som nu uppstår kan lösas. 

Kjell Bjärklid, styrelseledamot i en bostadsrättsförening i Kalmar, och Birgitta Bjärklid, 

före detta revisor och redovisningsansvarig i en bostadsrättsförening i Kalmar, håller 

med om att BFN borde kolla av med marknaden innan de kommer med riktlinjer och 

bestämmelser. Men de berättar också att: ”Progressiva avskrivningar har varit ett sätt 

att skjuta över kostnader på nästa generation för många, och troligtvis hade det kommit 

en smäll om 10 år om ingenting hade gjorts”. Vidare menar de att många inte förstår 

vad progressiva avskrivningar är för något.  

Detta är något som även bekräftas utav Ulrika Larsson på Riksbyggen, då hon menar att 

progressiva avskrivningar är svårförståeliga för, framförallt, köpare. Hon menar även att 

det finns ett pedagogiskt dilemma med att bostadsrättsföreningar har en 

lekmannastyrelse: ”Det kan innebära att de själva inte alltid är medvetna om vad 

progressiva avskrivningar är, eller hur de kommer att påverka föreningens ekonomi i 

framtiden”. Ulrika Larsson får medhåll av både Lisa Österbladh, HSB Sydost, och 

Kennerth Werner, KPMG, i denna uppfattning. De förklarar även att det ibland kan vara 

svårt att arbeta i en styrelse i och med att medlemmarna ofta har svårt att förstå en 

långsiktig förvaltning, utan istället endast intresserar sig för låga avgifter. Kjell Bjärklid, 

styrelseledamot i en bostadsrättsförening i Kalmar, förklarar att den problematiken 

uppkommer eftersom att många gärna skjuter över problemet till nästa generation. 

De två största bostadskooperativen i region sydost, HSB och Riksbyggen, verkar till 

största del nöjda med äldre och nybildade bostadsrättsföreningar. Båda representanterna 

för de båda organisationerna som har intervjuats i denna studie förklarar dock att de 

finner en viss oro kring ombildningar, vilka de tror kan vara de bostadsrättsföreningar 

som blir hårdast drabbade. Ulrika Larsson, Riksbyggen, förklarar att det är relativt 

vanligt med progressiva avskrivningar, undermåligt underhåll, samt en dålig ekonomi 
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hos ombildningar. Hon menar vidare att: ”Progressiva avskrivningar i många fall har 

använts för att sälja lägenheter till ett bra pris i sådana föreningar”. Lisa Österbladh, 

HSB Sydost, berättar att hos ombildningar så ligger ett marknadsvärde ofta till grund 

för avskrivningarna men det kan samtidigt finnas ett ackumulerat underhållsbehov 

vilket då skulle leda till att deras ekonomi kan drabbas hårt av de nya bestämmelserna. 

Hon förklarar att de på HSB fortfarande inte har funderat ut en bra lösning för dessa 

föreningar. 

Från revisorernas sida är samtliga positiva till att bostadsrättsföreningar använder sig av 

K3-regelverket och komponentavskrivningar, då det ger en mer korrekt och rättvisande 

redovisning för föreningarna. Därför är ingen direkt negativ till att de progressiva 

avskrivningarna nu har förbjudits. Kenneth Werner, revisor på KPMG, nämner bland 

annat att många byggnader idag är utrustade med diverse tekniska lösningar såsom 

hissar och ventilation och att sådan teknik snabbt åldras, därför blir en linjär avskrivning 

för hela byggnaden missvisande. 

De flesta aktörer verkar alltså överens om att något var tvunget att göras eftersom 

progressiva avskrivningar missbrukades, medvetet eller omedvetet. Det finns dock de 

som påpekar att de tycker att det är märkligt att BFN fattade ett sådant beslut utan att 

stämma av med marknaden först och att de sedan bara har lämnat dem som drabbats att 

klara sig själva utan några riktlinjer om hur eventuella medföljande problem kan 

hanteras. 

5.3 Hur kan ett informations- och kunskapsgap hanteras? 

Både Jan-Erik Petersson, styrelseledamot i en bostadsrättsförening i Kalmar, och 

Kennerth Werner, revisor på KPMG, belyser att marknaden inte kommer att förstå den 

förändring som sannolikt kommer att ske i bostadsrättsföreningars ekonomi eftersom 

köpare oftast är okunniga. Denna oförståelse och okunskap antas av många ligga till 

grund för de värdeminskningar på bostadsrätter som förväntas ske hos 

bostadsrättsföreningar som tvingas byta avskrivningsmetod. Bristen på information och 

osäkerheten kring vad som kommer att hända och vad det kommer att innebära är ett 

uppenbart problem och många av intervjupersonerna diskuterar därmed hur information 

på ett tydligare sätt kan spridas och hos vem ansvaret för det ligger. 
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Kjell Bjärklid, styrelseledamot i en bostadsrättsförening i Kalmar, menar att det vore 

bra om det fanns tydliga riktlinjer om byggnaders hållbarhet och avskrivningsperioder, 

så att alla följer samma principer 

Lisa Österbladh, på HSB Sydost, menar att förvaltaren måste skriva upplysningar i 

årsredovisningen för att nå ut till medlemmar och köpare för att på så sätt kunna 

förklara och motivera aktuella frågor och beslut. Även Håkan Sporrong, revisor på 

Sporrong & Eriksson i Kalmar, menar att det måste till en högre transparens och 

förklarar att det är upp till revisorn att informera om K2- och K3-regelverken för 

bostadsrättsföreningarna. Kennerth Werner, revisor på KPMG, menar även han att 

revisorn har en stor roll i att öka transparensen, genom att bland annat informera i 

årsredovisningen. Han berättar att: ”Detta informationsgap kan ses som en tickande 

bomb, för när folk får reda på vilka verkliga behov en bostadsrättsförening har, så 

kommer värdena att sjunka och följaktligen även förmögenheterna”. Han förklarar 

vidare att det är en pedagogisk utbildning som måste till för att kunna sprida 

information och att det idag saknas den transparens som efterfrågas. 

En av revisorerna förklarar att många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare 

medvetet väljer att undanhålla information, för att skydda sina ekonomiska värden. 

Detta är något som är på gränsen till brottsliga förfaranden, förklarar han. Att 

bostadsrättsföreningar och fastighetsägare medvetet undanhåller information för sina 

medlemmar och köpare är dock något som är vanligare i storstäderna, men det 

problemet finns sannolikt i Kalmar också, förklarar han avslutningsvis. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att efterfrågan på information och kunskap om 

bostadsrättsföreningars ekonomi är större än utbudet av det råder det, däremot råder det 

delade meningar om hur informationen bör delas och spridas på bästa sätt och hos vem 

ansvaret egentligen ligger. Det finns dock en allmän uppfattning om att saker och ting 

måste bli tydligare, för att på så sätt kunna motverka den förväntade nedgång på priser 

på bostadsrätter som de flesta av intervjupersonerna förutser. 

5.4 Sammanställning av intervjuer 

Samtliga intervjupersoner är relativt överens om vad de troligaste konsekvenserna av 

förbudet mot progressiva avskrivningar kommer att bli. De nämner direkta 

konsekvenser såsom höjd avgift för medlemmarna, eller att föreningarna kommer att 

visa upp ett balanserat underskott. Det senare avfärdas dock som mindre troligt utav en 
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av revisorerna som förklarar att det strider mot de flesta föreningars stadgar att uppvisa 

ett balanserat underskott år efter år. Intervjupersonerna nämner även sänkta priser på 

bostadsrätterna som en indirekt konsekvens utav förbudet. Den allmänna uppfattningen 

hos intervjupersonerna om varför så skulle bli fallet är att köparna är okunniga generellt 

sett, och de kommer inte förstå den höjda avgiften eller det balanserade underskottet 

vilket då skulle leda till en lägre konsumtionsvilja. De eventuellt sänkta priserna på 

bostadsrätter nämns av några av intervjupersonerna som en fara för hela 

bostadsrättsmarknaden, eftersom det inte lönar sig att driva en bostadsrättsförening om 

priserna för bostadsrätterna är för låga. Som ett alternativ till de höjda 

avgiftshöjningarna och sänkta bostadsrättspriserna föreslås komponentavskrivningar 

istället för byte till en vanlig linjär avskrivning. Det skulle både ge en mer rättvisande 

bild av föreningen samtidigt som det skulle minska effekten på avgifterna och 

bostadsrättspriset, menar flera av intervjupersonerna.  

 

Att något var tvunget att göras åt användandet av progressiva avskrivningar råder det 

ändå en relativt samstämmig uppfattning om. Flera av intervjupersonerna nämner att 

progressiva avskrivningar uppenbarligen användes för att skjuta kostnader på framtiden 

på ett oansvarigt sätt, och för att sälja bostadsrätter till högre priser. Samtidigt menar 

många att det finns för många otydligheter kring vad som får göras och inte i 

bostadsrättsföreningars redovisning. Det leder till allmän förvirring och gör det svårt för 

köpare att begripa bostadsrättsföreningars egentliga ekonomiska status. Det leder i sin 

tur till att informations- och kunskapsgap uppstår och hur dessa gap ska hanteras har 

ingen av våra intervjupersoner ett konkret svar på. Många efterlyser tydligare riktlinjer 

för bostadsrättsföreningars redovisning och vissa föreslår att ett kontrollorgan upprättas 

som kan kontrollera detta. Andra föreslår att revisorerna måste vara tydligare och 

informera bostadsrättsföreningarna om de regelverk som gäller och hur de ska redovisa 

sin ekonomi på ett rättvist sätt. De flesta av intervjupersonerna är även eniga om att 

bostadsrättsföreningar behandlas på samma sätt som vanliga vinstdrivande företag, 

vilket är ett problem med tanke på bostadsrättsföreningars unika egenskaper. Det går att 

se det som att bostadsrättsföreningar har fallit mellan stolarna när det gäller upprättandet 

av de regelverk som samtliga företag och ekonomiska föreningar tvingas följa. 
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5.5 Kvalitativ data 

Det är 18 bostadsrättsföreningar, med sammantaget 2153 lägenheter i Kalmar redovisas 

i statistiken. Årsredovisngar som använts gäller för år 2012 eller 2013, därav kan det 

finnas en skillnad mellan jämförelseåren. Men avsikten med den kvalitativa datan är 

inte att redovisa exakta siffror, utan mer visa på mer övergripande samband och 

eventuella effekter för bostadsrättsföreningar som berör av BFNs beslut att förbjuda 

progressiva avskrivningar. 

5.5.1 Tabell 1 Eventuella effekter 

I tabell 1 har  progressiva eller låga avskrivningar räknats om till linjära avskrivningar. 

Följaktligen har en avskrivningstid på 100 år tillämpats. Restvärdet har dividerats med 

Återstående tid. Återstående nyttjande tid är = 100 år som subtraherats med förbrukad 

tid. Den framräknade linjära avskrivningen subtraheras med årsredovisningens 

uppgivna faktiska avskrivning som är årets avskrivning. Detta blir differansen mellan 

tillämpad avskrivningmetod och en uppskattad linjär avskrivning. Denna differans har i 

sin tur dividerats med nettoomsättningen vilket resulterar i en tänkbar procentuell 

avgiftshöjning för att täcka den nya peridiserade kosntaden, allt annat lika (ceteris 

paribus).  

 Restvärdet / (100 år – förbrukad tid) = en ny planenlig avskrivning 

 En ny planenlig avskriving-Årets faktiska avskrivning = Differens 

 Differens / Nettoomsättningen = Eventuellt behov att höja avgiften (ceteris 

paribus)  

Föreningen som är från 2002, tllämpar progressiv avskrivningsmetod, men 

nyttjandetiden i årsredovisningen är bestämd till 50 år. Här i modellen har omräkningen 

utförts på 100 år.  

En annan aspekt att beakta är att det kan skilja sig ett år mellan 

bostadsrättsföreningarnas årsredovsing som använts. Ambitionen med att presentera den 

kvalitativa datan är inte att visa på en exakthet i uträkningen, utan visa att nyare 

bostadsrättsföreningar kan påverkas av förbudet mot progressiva avskrivningar. 
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Tabell 1- Omräkning till linjäravskrivning (100år) 

  

5.5.2 Diagram 1 Avgiften i olika bostadsrättsföreningar 

De liggande stapeldiagrammen visar hur årsavgiften per kvadratmeter fördelar sig 

mellan olika bostadsrättsföreningar. Medelavgiften är 615 kr/m
2
. Den lägsta 

månadsavgiften bland urvalet är 248kr/m
2
, Den högsta avgiften är 816 kr/m

2
. I några 

bostadsrättsföreningar ingår el i avgiften (1972). I andra är värme inte inräknat (1993), 

men syftet är inte att visa på en exakthet, snarare en spridning hur avgiftsnivåerna kan 

se ut bland bostadsrättföreningarna. 

 

 
Diagram 1 –Årsavgifer i olika bostadsrättsföreningar i Kalmar 

 
5.5.3 Diagram 2 Förhållandet mellan kapitalkostnader, drift och underhåll 

Diagram 2avser spegla förhållandet i resultaträkningen mellan:  

 Avsättningar  

 Konsoliderade finansiella poster (ränteintäkter och räntekostnader)  

 Avskrivningar  

Byggnadsår 2 012          2 011          2 010          2 004          2 003          2 002          2 001          1 993          

 Totalt antal lägenheter 24                20                54                35                28                18                29                40                

Antal år 1                  2                  1                  8                  10                11                20                

Återstående år 99                98                99                92                90                89                80                

Årets avskrivning 78 442 -       50 000 -       287 643 -     100 000 -     200 000 -     104 595 -     35 000 -       321 312 -     

Linjär omräknat ceteris paribus 341 935      387 883      1 434 377  651 699      589 222      265 903      721 977      489 316      

Avgift/kvm IDAG 492              477              248              627              597              787              489              728              

Procentuell förändring för avgift 

eller nettoomsättning 31,47% 34,06% 89,77% 27,56% 24,55% 13,29% 46,59% 5,91%
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 Driftkostnader minus taxeringsavgift och utfört underhåll.  Likaså har inte årets 

resultat, samt tillgångarna i balansräkningen beaktats (Underhållsfonden och det 

balanserade resultatet). 

 

 Värdet i nämnaren, alltså basen för att räkna ut kvotvärdet blir följaktligen 

summan av de fyra kategorierna. Därefter har vardera kategorie dividerats med 

basen och följaktligen har ett inbördes kvotvärde kunnat erhållas.  

Syftet är igen inte att avspegla en exakthet, utan visualisera ett mer övergripande 

relation mellan ett historiskt anskaffningsvärde som aktiverats i resultaträkningen, i 

förhållande till driftkostnader som mer följer ett marknadsvärde. Den streckade linjen 

går mellan klustret nyare och äldre bostadsrättsföreningar.  

Det översta diagrammet är omräknat till en linjär avskrivning enligt förutsättningar 

beskrivna till tabell 1 som visar på eventuella avgiftshöjningar. Den nedersta tabellen 

illustrerar storleksförhålandet mellan kategorierna enligt bostadsrättsföreningarnas 

årsredovinging.  

Lägg märke till avståndet mellan det röda och blå området, där det i översta diagrammet 

uppvisar en en högre kapitalkostnad i nyare föreningar i förhållande till drift än äldre 

föreningar. I det nedersta diagramet är avståndet visuellt sett relativt konstant över tid.  

Skillnaden mellan det övre och undre diagramet kan visuellt illustrera skillnaden mellan 

nominellt och realt nyttjande över tid. 

Ännu en aspekt är underhållsfondens betydelse, vid större underhålsbehov belastas årets 

resultaträkning direkt som sedan minskar underhållsfonden i balansräkningen. Detta kan 

medföra att en del bostadsrättsföreningar inte aktiverar tillgångar i balansräkningen som 

istället är underhåll.   Enligt K3 kan underhållsfonden förlora sin betydelse och då kan 

underhållsåtgärder, inte reparationer, få ett genomslag i balansräkningen. Det i sin tur 

som avskrivningar. 
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Diagram 2 Kvotförhållande mellan avskrivningar, drift, finansiella poster och avsättningar. 

  

Byggår
2012

2011 2010 2004 2003 2002 2001 1993 1981 1972 1971 1967 1961 1960
1958-
1959

1956
1954-
1957

1953

Avsättning underhålsfond 0,046 0,051 0,062 0,186 0,066 0,042 0,056 0,100 0,249 0,054 0,035 0,078 0,134 0,187 0,131 0,129 0,088 0,126

Summa finansiella poster 0,406 0,499 0,132 0,068 0,289 0,273 0,176 0,395 0,172 0,063 0,046 0,100 0,079 0,036 0,128 0,126 0,215 0,091

Avskrivningar linjär 0,306 0,313 0,577 0,302 0,297 0,356 0,343 0,202 0,085 0,169 0,194 0,252 0,181 0,132 0,116 0,196 0,141 0,216

Driftkostnader 0,242 0,137 0,229 0,444 0,348 0,330 0,425 0,304 0,494 0,714 0,726 0,570 0,606 0,644 0,624 0,550 0,555 0,567
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Storleksförhållande 
Avskrivningar-Drift-Avsättningar

Byggår
2012

2011 2010 2004 2003 2002 2001 1993 1981 1972 1971 1967 1961 1960
1958-
1959

1956
1954-
1957

1953

Avsättning underhållsfond 0,061 0,070 0,116 0,250 0,082 0,059 0,083 0,107 0,249 0,054 0,035 0,078 0,134 0,187 0,131 0,129 0,088 0,126

Finansiella kostnader 0,531 0,686 0,245 0,091 0,360 0,386 0,261 0,424 0,172 0,063 0,046 0,100 0,079 0,036 0,128 0,126 0,215 0,091

Årets avskrivning 0,092 0,055 0,214 0,062 0,125 0,089 0,025 0,144 0,085 0,169 0,194 0,252 0,181 0,132 0,116 0,196 0,141 0,216

Driftkostnader 0,316 0,189 0,425 0,597 0,433 0,466 0,631 0,325 0,494 0,714 0,726 0,570 0,606 0,644 0,624 0,550 0,555 0,567
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Storleksförhållande EJ Korr, nuvarande
Avskrivningar-Drift-Avsättningar
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6 Analys 

Utifrån den här uppsatsens teori- och empirikapitel har sedan några områden 

identifierats som är av stor vikt att förstå, för att begripa problematiken med förbudet 

av progressiva avskrivningar för bostadsrättsföreningar. Detta kapitel inleds med att 

beskriva varför användandet av progressiva avskrivningar användes till att börja med 

och vad som gjorde att det blev ett problem. Det förklarar sedan den komplexitet som 

uppstår när redovisning ska visa olika saker beroende på vem som använder den. Sedan 

förklaras okunskapen om avskrivningar i sig, för att avslutningsvis beskriva vilka som 

är de troliga konsekvenserna av detta förbud, baserat på teorin och empirin i den här 

studien. 

6.1 Användandet av den progressiva avskrivningsmetoden 

BFN:s förtydligande av att K2- och K3-regelverken förbjuder progressiva avskrivningar 

för bostadsrättsföreningar innebär en förändrad redovisningsmetod för många 

bostadsrättsföreningar, främst sådana som har bildats från 1990-talet och framåt. Detta 

har skapat en osäkerhet för dessa bostadsrättsföreningar och dess medlemmar för hur en 

ökad periodiserad kostnad ska hanteras.  Problematiken ligger i att övergången från en 

progressiv avskrivningsmetod till en linjär avskrivningsmetod kan leda till påtagliga 

avgiftshöjningar, vilket i sin tur kan leda till minskade priser för bostadsrätterna. Det 

som dock kan tala emot detta är utvecklingen av byggkostnaden har stegrats de senaste 

70 åren och ofta har den legat högre än inflationen
14

. Detta har medfört en realmässig 

värdeökning för både köpare och innehavare av en bostadsrätt. Således har 

marknadsvärdet varit högre än restvärdet på det historiska anskaffningsvärdet under den 

tiden.  

Användandet av progressiva avskrivningar för att hålla ner avgiften för att skapa 

incitament att sälja och köpa bostadsrätter är något som både Ulrika Larsson på 

Riksbyggen och Lisa Österdahl på HSB Sydost bekräftar. Anledningen till att 

progressiva avskrivningar accepterades och till och med användes som praxis för 

branschen var att avskrivningarna skulle kunna motsvara amorteringarna på ett 

annuitetslån, på rekommendation från både FAR och Redovisningsrådet. Poängen med 

progressiva avskrivningar är att fördela den reala kostnaden på ett rättvist sätt över tid 

                                                 
14

 Se fig 8 och 9 SCB (2014)  
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genom att hänsyn tas till inflationen, då ges möjlighet att kunna matcha amorteringarna 

på ett annuitetslån mot avskrivningarna. En linjär avskrivningsmetod tar å sin sida inte 

hänsyn till inflationen vilket innebär att den reala kostnaden blir som störst i början av 

nyttjandeperioden för en tillgång, för att sedan minska (Yard, 2001). 

Ursprungsidén med progressiva avskrivningar var alltså att fördela den reala kostnaden 

på ett rättvist sätt för att på så sätt ge en mer rättvisande bild av 

bostadsrättsföreningarnas ekonomiska situation i deras årsredovisningar. Problemet var 

dock att det inte specificerades i lagar eller föreskrifter exakt hur progressiva 

avskrivningar fick användas, det stod bara att de fick användas och tolkningen av hur de 

fick användas blev då upp till var och en. Följden blev att en progressiv 

avskrivningsmetod enkelt kunde missbrukas för att skjuta kostnader på framtiden och på 

så sätt försköna föreningens ekonomiska situation. Den progressiva 

avskrivningsmetoden användes alltså i många fall till något som var tvärtemot 

ursprungsidén med metoden; nämligen att ge en rättvisande bild av föreningens 

ekonomi. 

Det felaktiga användandet av progressiva avskrivningar ledde till att BFN var tvungna 

att vidta åtgärder. I deras K-regelverk som har utformats sedan år 2004 förbjuds inte 

progressiva avskrivningar specifikt, men det tas inte heller upp som en metod som får 

användas. Noterbart är att samma definition av vilka avskrivningsmetoder som får 

användas finns i IFRS för små och medelstora företag, som har varit en av 

inspirationskällorna för BFN:s utformande av K3-regelverket, som är huvudregelverket 

av K-regelverken. I juni 2012 togs beslutet att alla aktiebolag och ekonomiska 

föreningar ska följa ett av dessa K-regelverk från det räkenskapsår som påbörjas efter 

den 31 december 2013. Detta innebar att progressiva avskrivningar i samma stund 

förbjöds för bostadsrättsföreningar från och med 2014, eftersom K-regelverken inte 

tillåter dem. 

Orsaken till förbudet av den progressiva avskrivningsmetoden kan alltså antas grunda 

sig i två saker; den användes för att skjuta kostnader på framtiden, och IFRS för små 

och medelstora företag tillåter inte det. Att den progressiva avskrivningsmetoden 

användes felaktigt var tydligt och därför var BFN tvungna att agera och följaktligen 

tillåts numera inte progressiva avskrivningar, i enighet med IFRS för små och 

medelstora företag. Problemet ligger i att bostadsrätten som boendeform och som 

företagsform är unik för Sverige, och således inte något som IFRS har tagit hänsyn till 
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vid utformningen av sitt regelverk. Att på något sätt försöka förhindra missbruket av 

den progressiva avskrivningsmetoden hos bostadsrättsföreningar var något som förr 

eller senare var tvunget att ske, vilket flera av intervjupersonerna för den här studien 

också poängterar. Men beslutet att innefatta alla bostadsrättsföreningar i samma 

regelverk som övriga vinstdrivande företag för att förbjuda progressiva avskrivningar 

helt kan ha varit ett något förhastat beslut och inte nödvändigtvis rätt väg att gå. 

6.2 Olika intressenter efterfrågar olika information 

För en bostadsrättsförening är avgiften till medlemmarna det som slutligen ska täcka 

föreningens kapitalkostnader, drift och underhåll. Avskrivningar är en del av detta 

komplexa sammanhang i årsredovisningen, och en höjd avskrivning innebär att 

föreningen får ett större täckningsbehov om de inte vill redovisa ett minusresultat. Det 

finns många olika aktörer som tar del av en bostadsrättsförenings årsredovisning, och 

många av dem har olika informationsbehov beroende på deras beslutssituation. 

Samtidigt finns det många olika aktörer som är med vid produktionen och 

godkännandet av en årsredovisning som har andra incitament än externa intressenter vid 

utformandet av årsredovisningen. Följaktligen finns det flera olika syner på hur 

redovisningen ska se ut, vad som ska finnas med, och vad den ska spegla (Gröjer, 

2002). 

Bostadsrättsföreningars ekonomiska status och aktivitet kan betraktas på olika sätt och 

olika intressenter förväntar sig att den sker på olika sätt. För en del medlemmar är 

stämman ett tillfälle att umgås och äta en bit mat med andra medlemmar i 

bostadsrättsföreningen. Formella delar som redogörelse av resultaträkning, 

balansräkning, fonderingar, beslutande om ansvarsfrihet, och utväljandet av en ny 

styrelse blir då mer en ritual i en övrigt trevlig gemensam tillställning. De formella 

delarna ses som en ritual och de blir en del av en narration, alltså kan vi se ett 

handlingsmönster enligt narrationsskolan (Gröjer, 2002). För andra är stämman ett 

tillfälle att granska styrelsens beslut och skapa sig visshet i hur årsredovisningen ger en 

rättvisande bild samtidigt som de troligtvis vill att årsredovisningen ska visa upp en så 

bra bild som möjligt av föreningen eftersom det gynnar dem personligen. Sådana typer 

av medlemmar tillsammans med de flesta styrelser handlar enligt Gröjers (2002) 

informationsvärdesskola eller beslutsmodellskola. Informationsvärdesskolan innebär att 

nyttan för att ta fram och redovisa data måste överstiga kostnaden, då det kan vara svårt 

att motivera för mycket detaljrikedom i förhållande till en avtagande 
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informationsmarginalnytta som denna ger. För beslutsmodellskolan medför den 

redovisade informationen en grund för ett beslut eller agerande. Enligt 

informationsvärdesskolan kan det alltså finnas incitament till att medvetet undanhålla 

information eller helt enkelt inte bry sig om att redovisa den. En ytterligare inriktning är 

den sanna resultatskolan som har för avsikt att återspegla den ekonomiska verkligheten 

så realistiskt som möjligt och denna skola är sannolikt revisorer förespråkare av, då en 

rättvisande bild måste satisfieras. Även eventuella köpare kan vara av den sanna 

resultatskolan eller också av beslutsmodellsskolan då informationen som finns i en 

bostadsrättsförenings årsredovisning sannolikt är det största beslutsunderlaget som 

köparen har att tillgå. 

Gröjer (2002) beskriver även två andra skolor, kapitalmarknadsskolan och 

beteendeskolan, och att olika intressenter är av olika skolor och således efterfrågar olika 

typer av information innebär att det är svårt att tillgodose samtliga intressenters behov i 

en årsredovisning. Det troliga, och sannolikt mest förekommande, är att de som 

producerar årsredovisningen och tar fram informationen gör det enligt sitt eget sätt att se 

på vad redovisningen ska visa, och bortser från information som skulle vara av värde för 

andra intressenter. Information om en bostadsrättsförening som inte finns med i 

årsredovisningen kan vara väldigt svår att få tillgång till. Det innebär att det föreligger 

en informationsassymmetri mellan de intressenter som inte är med och producerar 

årsredovisningen och de som gör det, men även mellan interna intressenter såsom 

styrelse och medlemmar. Detta informations- och kunskapsgap kan sedermera leda till 

en osäkerhet för de olika intressenterna vilket kan få negativa konsekvenser. 

Det är stämman som utväljer en styrelse till att förvalta bostadsrättsföreningen. I teorin 

råder det inget motsatsförhållande mellan styrelse och medlemmarna, som Grauers 

(2014) förklarar. I praktiken är det dock många gånger en svår uppgift att sitta i en 

bostadsrättsförenings styrelse. Ibland förväntas det nästan ett ideellt engagemang samt 

ett stort ansvarstagande i att engagera sig som ledamot. Eftersom styrelsen består av 

enskilda medlemmar, ofta lekmän, kan det finnas en problematik i att på ett 

professionellt sätt förvalta bostadsrättsföreningen, som Ulrika Larsson på Riksbyggen 

bekräftar. I vissa fall finns ett motsatsförhållande mellan stämman och styrelse då 

styrelsen är mer insatt i verksamheten och vill utveckla föreningen. Både Lisa 

Österbladh på HSB Sydost och Kennerth Werner på KPMG förklarar detta med att det 

kan vara svårt att arbeta i en styrelse eftersom medlemmarna kan ha svårt att förstå en 
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långsiktig förvaltning, utan endast intresserar sig för låga avgifter. Det finns dock även 

exempel där det istället råder ett samförstånd mellan medlemmar och styrelsen. Det som 

kan påverka överblickbarheten är storleken på bostadsrättsföreningen. Spannet mellan 

den minsta och största bostadsrättsföreningen kan variera från endast tre lägenheter till 

flera hundratals lägenheter. Bostadsrättsföreningars beskaffenhet förpliktar då olika 

behov, kompetens och resurser. En bostadsrätt som endast består av några lägenheter 

har en enklarare möjlighet att låta alla medlemmar ta del i den fortlöpande 

förvaltningen. Det möjliggör också att en informationsassymmetri kan minimeras 

mellan styrelse och medlemmar. Bostadsrättsföreningar med ett högre antal medlemmar 

ökar kraven på styrelsen samt i ansvarsuppgifters komplexitet. Det finns en 

tystnadsplikt och likställighetsprincip som då blir viktigare att beakta i mötet med 

enskilda medlemmar. Årstämman, extrastämmor, informationsmöten och andra 

formella informationskällor får då en ökad betydelse i kommunikationen med 

medlemmarna. Den sannolikt mest framträdande informationskällan i att bedöma 

förvaltningen under året är dock årsredovisningen. 

Det kan dock även för medlemmar och styrelse finnas en problematik i att förstå 

årsredovisningen och dess delar. Detta på grund av vad som redan tidigare berörts 

utifrån olika redovisningsskolor, men det finns också kvalitativa aspekter på 

redovisningen. Några av dessa är begriplighet, relevans, rättvisande bild, jämförbarhet 

och aktualitet (Smith, 2006). Styrelsens sammansättning kan ofta bestå av lekmän som 

har svårt att på ett professionellt sätt förstå och hantera redovisningens språk. Det kan 

då bli svårt att kanalisera informationen och kunskapen kring bostadsrättsföreningens 

ekonomiska och tekniska beskaffenhet till medlemmarna och andra intressenter. Det 

kan betonas än mer när professionen inom redovisning inte alltid är helt enig kring hur 

en bostadsrättsförenings redovisning på bästa sätt kan återspegla en ekonomisk 

verklighet, samt tillgodose ett informations- och kunskapsbehov som bör vara 

begripligt, aktuellt, korrekt, relevant och jämförbart inom och mellan 

bostadsrättsföreningar över tid. Alltså kan en bostadsrättsförenings lekmannastyrelse 

leda till ytterligare informationsbrist och osäkerhet. Som en av revisorerna belyste så 

saknas det riktlinjer för hur en bostadsrättsförening ska upprätta sin årsredovisning. 

Detta leder inte bara till att revisorn blir tvungen att göra flera svåra och subjektiva 

bedömningar, det leder också till att årsredovisningarna upprättas på helt olika sätt och 

det gör att de kvalitativa egenskaperna försämras. Samtliga ovan nämna kvalitativa 

egenskaper blir lidande på detta sätt men främst drabbar det begripligheten och 
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jämförbarheten, samtidigt som relevansen och den rättvisande bilden blir av subjektiv 

karaktär. 

Ännu en aspekt som kan påverka tolkningen av årsredovisningens roll som 

beslutsfattande dokument, förutom en faktisk teknisk status på föreningens egendom, är 

ett möjligt opportunistiskt beteende. Detta manifesteras genom att det kan finnas en 

drivkraft att ha låga avgifter i föreningen, i enlighet med vad många av 

intervjupersonerna nämner. Detta kan bero på flera olika skäl som förståelse kring ett 

ackumulerande framtida underhåll, en önskan att inte påverka marknadsvärdet på 

bostadsrätterna till försäljning, eller en felaktig analys av bostadsrättsföreningens 

verkliga beskaffenhet. Ibland kan det finnas en motsättning mellan medlemmar och 

styrelse, då medlemmarna ser låga avgifter som liktydligt med god förvaltning eller 

önskan att ha ett billigt boende. Fastighetsägarna (2012) förklarar att detta tyvärr kan 

medföra framskjutna, kraftiga avgiftshöjningar som då inte är planerade utan snarare 

nödvändiga. Även Lisa Österbladh på HSB Sydost och Ulrika Larsson på Riksbyggen 

intygar att progressiva avskrivningar har använts på ett opportunistiskt sätt för att kunna 

sälja lägenheter till ett bra pris. Denna opportunistiska problematik är enkel att applicera 

på problemet som kan ha uppstått med progressiva avskrivningar. Ett kortsiktigt 

förvaltningsperspektiv samt en strävan efter att tillgodose medlemmarnas, i vissa fall 

inklusive styrelsens, krav på en så låg avgift som möjligt har lett till kraftiga 

avgiftshöjningar som inte är planerade, men som är nödvändiga. 

Revisorn är en annan aktör som är inblandad i att kvalitetssäkra årsredovisningen. 

Öhman (2004) förklarar att revisorns uppgift idag mer betonar struktur än omdöme. 

Detta skulle kunna innebära att bostadsrättsföreningens årsredovisning snarare är 

bedömd efter om den uppnår nödvändiga formella krav på redovisning än om den 

uppnår en framtidsinriktad bedömning och tolkning av om ekonomin är bra eller dålig. 

Detta kan då innebära ett ökat krav på redovisningens användare att bedöma ett företags 

framtidsutsikter eftersom det får till följd att ytterligare information får inhämtas från 

andra källor än årsredovinsingen. Detta kan vara styrelsen, bank, bostadskooperativen, 

byggtekniskt sakkunniga personer eller mäklare. I ett sådant fall är inte informationen 

kvalitetssäkrad av en revisor vilket medför ett behov av gott omdöme hos 

informationssökanden.  
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6.3 Problemen med begreppet avskrivning 

Ett begrepp som avskrivning är för många svårt att förstå på grund av att detta är en 

konstruerad metod för att periodisera ett resursutnyttjande av en materiell tillgång. I 

bostadsrättsföreningens fall är byggnadens roll att generera boendetjänster. Inom 

vinstdrivande företag är det ibland önskvärt med högre avskrivningar då detta minskar 

det beskattningsbara resultatet. Här åsyftas att använda det ekonomiska kapitalet på ett 

så effektivt sätt som möjligt inom företaget för att generera avkastning. Till skillnad 

från de flesta andra företagsformer är bostadsrättsföreningen unik på så sätt att den inte 

drivs av ett vinstintresse, och att resultatet inte är beskattningsbart, således blir 

avskrivningarnas roll snarare att återspegla ett mer verklighetsnära resursutnyttjande av 

föreningens materiella tillgångar. I annat fall kan detta bli en redovisningspost utan 

egentlig pedagogisk koppling till vad som strävas att visas mellan det förbrukade 

nyttjandevärdet och restvärdet av den materiella anläggningstillgången som redogörs för 

användaren av redovisningen. Det kan finnas en byggnadsteknisk dimension att beakta, 

samt en försiktighet i att inte överskatta en tillgångs värde och hållbarhet. På så sätt kan 

en orsak att tillämpa en linjär avskrivning vara att i början realmässigt säkra en 

likviditetsreserv för att hantera en framtida osäkerhet om att oförutsett bli tvungen till 

att utföra nödvändiga byggnadsåtgärder. Denna osäkerhet kan bottna i att skydda ett 

investerar- och borgenärperspektiv, då ett underliggande förstärkt kassaflöde stärker en 

kortsiktig förmåga att möta oförutsedda åtgärder och på så sätt upprätthålla en säkerhet 

för långivare och medlemmar. Å ena sidan blir den realmässiga belastningen i 

opposition till självkostnadsprincipen i en nybyggd bostadsrättsförening, å andra sidan 

finns en risk med progressiva avskrivningar att ett ackumulerat underskott allokeras på 

framtiden, vilket också strider mot självkostnadsprincipen. 

I betraktandet av en byggnads avskrivning finns ännu en annan aspekt som stadgarna 

stipulerar och tillför en dimension på. En bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för det 

inre underhållet till skillnad från i en hyresfastighet där värden ansvarar för vitvaror, 

tapetsering och dylikt. Här finns då en risk att medlemmar bär upp en dubbel 

förpliktelse, både indirekt och direkt genom att avskrivningar utförs på en byggnads 

anskaffningsvärde, inkluderat medlemmarnas eget underhållsansvar. Kjell Bjärklid 

framhåller denna aspekt när han efterfrågar riktlinjer på fastigheters hållbarhet och på 

hur lång tid olika typer av byggnader, exempelvis betong- eller träbyggnader, normalt 

ska skrivas av på. De tre revisorerna i studien har lite olika uppfattning inom vilken tid 
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en byggnad måste totalrenoveras. Avskrivningstiden överhuvudtaget är en fråga som 

verkar behöva ett tydligt klargörande. Ingen av de intervjuade personerna till den här 

studien har något bra svar på vad som gäller, vad som borde gälla, eller varför. Att det 

saknas tydliga riktlinjer och motiveringar kring detta leder sannolikt även det till en 

ökad osäkerhet, och en ökad risk för opportunism och manipulation av 

redovisningsinformation. 

Ett sätt att hantera den aktuella avskrivningsproblematiken kan vara att tillämpa K3-

regelverket, som är principbaserat. Franz Lindström, revisor på EY i Kalmar, betonar att 

det är viktigt att förstå att avskrivningar och avsättningar till underhållsplan för en 

bostadsrättsförening egentligen speglar samma sak, och att det därför krävs ett 

helhetsperspektiv gällande dem. Han förklarar också att en konsekvens som lär medfölja 

en höjd årlig avskrivning är att avsättningarna till underhåll lär minska. Ett sätt att 

komma till bukt med detta skulle alltså kunna vara att börja använda sig av 

komponentavskrivningar vilket, enligt Franz Lindström, minskar själva syftet med en 

underhållsplan. Även Håkan Sporrong, revisor på Sporrong & Eriksson i Kalmar, håller 

med om att komponentavskrivningar är en bra ansats. Han ställer sig också positiv till 

användandet av K3-regelverket eftersom det innebär en mer korrekt redovisning. Detta 

medför en mer specifik bedömning utifrån byggnadens unika beskaffenhet. Olika 

komponenter har olika förslitning och hållbarhet. Eftersom anskaffningsvärdet av nya 

bostadsrätter är relativt högt kan en separering mellan byggnadens stomme och övriga 

komponenter utföras. Detta innebär då att en ökad anskaffningsmassa och längre 

avskrivningstid aktiveras på stommen. Andra komponenter som stammar och fönster 

kan ha kortare avskrivningstider. Enligt K3 finns en möjlighet att pröva restvärdet, 

vilket skulle kunna påverka avskrivningarna i resultaträkningen. Lisa Österbladh, är 

positivt inställd till komponentavskrivningar då HSB utförde en beräkning på en 

specifik bostadsrättsförening som enligt K2-regelverket skulle få höja avgiften avsevärt 

på grund av det nya regelverket. Istället möjliggjorde K3, genom 

komponentavskrivning, en mer hanterbar avgiftshöjning på cirka 12 procent. 

K2-regelverket är, till skillnad från K3-regelverket, regelbaserat och används främst i 

äldre bostadsrättsföreningar som nästan har skrivit av det ursprungliga 

byggnadsanskaffningsvärdet. Här har ofta ny-, om- och tillbyggnader tillförts i 

balansräkningen som egna avskrivningsbara poster, samt värdehöjande reparationer 
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(Lundén, 2014). I detta läge uppvisar K2 mer av komponentliknande
15

 redovisningsätt 

genom aktiverade investeringar. Hur avskrivningar än redovisas finns dock en 

subjektivitet i att fastställa på hur lång tid en materiell tillgång skall periodiseras. Här 

efterfrågas ett tydligare regelverk och tydligare riktlinjer av några av 

intervjupersonerna. Det skulle innebära ett förenklat jobb för revisorer, samt en ökad 

förståelse för användare eftersom det skulle innebära fler motiveringar till varför saker 

föreligger som de gör i redovisningen. 

En linjär avskrivningsmetod har en större real penningekonomisk belastning i början på 

avskrivningstiden, för att med tiden avta i köpkraftsparitet. Detta orsakas på grund av 

dels det historiska anskaffningsvärdet som med tiden understiger ett verkligt värde, 

återanskaffningsvärdet för byggnaden, dels har byggkostnadsindex historiskt uppvisat 

ökat inflations- och realvärde
16

. Ännu en aspekt som påvisar att linjära avskrivningar 

minskar som totalkostnadsbelastning är att driften följer ett marknadsvärde som med 

tiden nominellt kommer överstiga det nominella avskrivningsvärdet. Underhållsplanen 

får också en ökande betydelse med tiden för att öka avsättningar till framtida underhåll 

beroende på om planen bygger på ett årligt kvotvärde av taxeringsvärdet eller en 

antagen underhållsplan som bygger på en kvalificerad bedömning. Oavsett 

underhållsplanens konstruktion följer den en uppskattad marknadsmässig prisrörelse 

och jämnar ut kostnaden över tid. 

Sammantaget uppvisar bostadsrättsföreningar en komplexitet i att förstå redovisningens 

olika delar. Kombinationen vad som historiskt utförts, det som är en aktivitet under året 

och slutligen ett framtida befarat underhåll tillsammans utgör en beslutsgrund för en 

självkostnad och avgift för medlemmarna i en förening. Det finns ytterligare aspekter 

som räntekänslighet som den enskilda medlemmen är indirekt och direkt exponerad för. 

En bostadsrättsförening har ofta lån och medlemmen är i sin tur ofta belånad för att 

finansiera köpet av en bostadsrätt. Denna räntekänslighet är också viktig att beakta vid 

ett köp av en bostadsrätt, alltså att ha ett kostnadsperspektiv enligt Yard (2001) på sitt 

medlemskap i bostadsrättsföreningen. Det är också en utsatthet där ränterisken i 

kombination med högt belånade bostadsrättsföreningar och progressiva avskrivningar 

kan medföra en hög riskexponering för att hantera osäkerhet och framtida 

marknadsstörningar. Vidare kan det nämnas i sammanhanget att olika byggtekniska 

                                                 
15

 Detta ska ej förväxlas med komponentavskrivning där byggnaden exempelvis delas upp i stomme, 

fönster, tak, och stamledning. 
16

 Se figur 8 och 9. 
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normer i vissa fall kan medföra tidigarelagt underhållsbehov och investeringskostnader. 

I synnerhet kan ombildade hyresfastigheter till bostadsrättsföreningar vara utsatta då 

ombildningen utförts enligt ett överstigande marknadsvärde istället för ett verkligt 

bruksvärde. Det kan då föreligga ett ackumulerat underhållsbehov som med tiden kan 

bli påtagligt. För nybildade föreningar finns inte ett ackumulerat underhållsbehov, 

däremot kan en osäkerhet finnas kring byggnadsteknisk hållbarhet och underhållsbehov. 

Enligt empirin har även vissa äldre bostadsrättsföreningar uppvisat en till synes god 

ekonomi, men vid en närmare granskning av byggnadens status framkommer ett stort 

och närmast akut underhållsbehov. Här är det snarare en okunnighet och snålhet som 

har orsakat situationen då ett vägledande fokus inneburit att hålla ned avgiften och 

endast utföra nödvändiga reparationer till en så låg kostnad som möjligt. Det finns alltså 

flera olika risker att hantera som medlem eller köpare till en bostadsrätt. 

Lisa Österbladh på HSB Sydost lyfter fram att ombildade hyresfastigheter till 

bostadsrättsföreningar ofta har ett stort ackumulerat underhållsbehov där 

anskaffningsvärdet grundar sig på ett högt marknadsvärde. Detta i kombination med 

progressiva avskrivningar gör henne orolig för hur detta skall hanteras framöver. Ulrika 

Larsson på Riksbyggen förklarar också att många äldre föreningar har påvisat ett 

skenbart väl utfört underhåll men som vid närmare undersökning uppvisar ett 

nödvändigt akut behov av underhåll. Detta har resulterat i avsevärda avgiftshöjningar 

och årsredovisningen har inte tidigare avspeglat detta förhållande. I bägge fallen har 

bostadsrättsföreningarna från början varit fristående, men har sedan valt att ansluta sig 

till någon professionell ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar. Även detta 

faktum kan spegla problemet med lekmannastyrelser som, medvetet eller omedvetet, 

förvaltar bostadsrättsföreningen på ett kortsiktigt ekonomiskt sätt. Ulrika Larsson på 

Riksbyggen nämner även att många styrelser inte riktigt vet vad progressiva 

avskrivningar är och vad det får för konsekvenser i framtiden. Samtidigt berättar Kjell 

Bjärklid att många styrelser och föreningar nog gärna medvetet skjuter upp kostnader på 

framtida generationer eftersom det då inte drabbar dem själva. 

6.4 Troliga konsekvenser 

Den mest sannolika konsekvensen av att den progressiva avskrivningsmetoden har 

förbjudits är, enligt både teorin och praktiken, att de föreningar som har använt sig av en 

sådan avskrivningsmetod kommer bli tvingade att höja avgiften för medlemmarna i 

föreningen för att täcka den ökade kostnaden. Detta kan i sin tur leda till en minskad 
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efterfrågan på bostadsrätter, som i sin tur leder till minskade priser, och som sedermera 

leder till att bostadsrättsmarknaden kan vara i fara, som både Jan-Erik Peterson och 

Franz Lindström förklarar. Om en bostadsrättsförening skulle välja att redovisa en 

kontinuerligt balanserad förlust, istället för att höja avgiften för att förbättra det 

redovisade resultatet uppstår egentligen samma problem i slutändan. Kenneth Werner, 

KPMG och även styrelsesuppleant i en bostadsrättsförening, förklarar att de flesta 

köparna är okunniga och marknaden skulle då inte förstå varför föreningen visar ett 

negativt balanserat resultat vilket även det skulle leda till att köparna inte är villiga att 

betala en lika stor insats för en bostadsrättslägenhet, även om föreningens ekonomi i 

övrigt är utmärkt. Enligt Franz Lindström på EY skulle även bostadsrättsföreningar 

tvingas att skriva om sina stadgar för att tillåta ett kontinuerligt redovisat underskott. 

För att hantera denna ökade kostnad är det troligt att många av de drabbade 

bostadsrättsföreningarna kommer att börja tillämpa K3-regelverket, snarare än K2-

regelverket. Framförallt kanske för att det förespråkas av både bostadskooperativen och 

revisorerna, och det är troligt att drabbade bostadsrättsföreningar kommer att söka 

någon form utav konsultation med någon av dessa för att få hjälp med sin ekonomiska 

förvaltning. Men även för att det är tilltalande på så sätt att det ger en god möjlighet att 

förmildra den årliga kostnadsökningen av avskrivningarna.  

Många aktörer på marknaden poängterar också att bostadsrättsföreningar är en helt unik 

företagsform som egentligen inte passar in inom någon av BFN:s kategorier. Detta 

innebär att ytterligare en konsekvens av detta förbud skulle kunna vara att ett eget 

regelverk upprättas för bostadsrättsföreningar i framtiden. Det är något som efterlyses i 

både teorin av bland annat Lundén (2014), och i praktiken av de intervjuade revisorerna 

som förklarar att det skulle leda till en ökad jämförbarhet och transparens samt göra det 

enklare för revisorn att utgöra om en bostadsrättsförening är rättvisande eller inte. 
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7 Slutsatser 

Studiens frågeställningar och syfte kretsar kring ambitionen att öka förståelsen kring de 

konsekvenser som följer ett byte av avskrivningsmetod och hela det problemområde som 

detta handlar om för bostadsrättsföreningar. Målet är att presentera slutsatser 

baserade på det som kommer fram i analyskapitlet och utifrån detta skapa en 

sammanfattande förståelsemodell. 

För att förstå de konsekvenser ett regelverksbyte medför och varför, så krävs en 

förståelse av bakgrunden till problemet samt en förståelse av bostadsrättsföreningens 

komplexitet som företags- och associationsform. Några medföljande konsekvenser av 

regelförändringen har inte uppenbarat sig än, eftersom BFNs regelförändring som denna 

studie berör är relativt ny. Men det finns en relativt väl förankrad uppfattning om vad 

som kommer bli de mest uppenbara konsekvenserna. Uppfattningen är att för de 

bostadsrättsföreningar som har använt sig av en progressiv avskrivningsmetod, kommer 

få en ökad årlig avskrivningskostnad.  Detta gäller särskilt nybildade 

bostadsrättsföreningar vilket i sin tur kommer få till följd att dessa föreningar kommer 

bli tvungna att höja årsavgiften, vilket eventuellt kan resultera i sänkta priser på 

bostadsrätter. 

Det går att se två huvudsakliga anledningar till BFN:s beslut att förbjuda progressiva 

avskrivningar. 

 Ett felaktigt bruk av en progressiv metod har tillämpats för att skönmåla 

redovisningen och ekonomin. På så sätt har låga avgifter kunnat motiveras och 

samtidigt skapat incitament för högre insatser. 

 En konvergens har eftersträvats mot IFRS små och medelstora företag, där 

progressiva avskrivningar inte nämns som tillämplig metod. 

Bostadsrättsföreningar är en unik associationsform tillskillnad från andra vinstgivande 

företagsformer. Kravet på tillämpandet av samma regelverk som vinstdrivande företag 

har inneburit att bostadsrättsföreningens unika egenskaper i viss mån har förbisetts, 

exempelvis självkostnadsprincipen.   

Studien har även undersökt hur olika intressenter berörs av regelförändringen. 

Intressenter som deltagit i denna studie är bostadskooperativ, revisorer samt 
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bostadsrättsföreningars styrelser och medlemmar.  Det framkommer att intressenterna 

berörs enligt följande: 

 Bostadsrättsföreningars medlemmar 

o Svårbegripligt att se sambandet mellan god ekonomi och avgift 

o Ett minskat värde på bostaden  

o K3 kan ge en bättre förståelse av hur väsentliga komponenter nyttjas, 

även om ett längre historiskt värde kan verka i en motsatt kraft för att 

uppnå en aktualitet och relevans. 

 Bostadsrättsföreningens styrelse 

o Oftast lekmannastyrelse som inte förstår de ekonomiska konsekvenserna 

i framtiden 

o En utmaning att kommunicera avgiftshöjning för medlemmar 

o Får ett ökat ansvar att förvalta föreningens ekonomi på ett korrekt sätt. 

Det ökade ansvaret kan eventuellt få en avskräckande effekt att få ihop 

medlemmar till en styrelse. 

 Revisorer 

o Önskat förtydligande av vad som är god redovisningssed 

o Mer struktur än omdöme 

o Behov av ett specifikt regelverk anpassat för BRF för att erfara comfort, 

vilket hjälper till att rekommendera eller ej tillråda ansvarsfrihet för en 

styrelse i en bostadsrättsförening. 

 Bostadsrättskooperativ och andra ekonomiska förvaltare 

o En utmaning i att hjälpa till med den ekonomiska förvaltningen av hårt 

drabbade bostadsrättsföreningar 

o Samarbete på central och regional nivå, använda kunskapsbank och 

utarbeta mallar som kan ge vägledning i bostadsrättsföreningar med 

liknande karaktäristika. 

Alla dessa olika intressenter, samt övriga externa intressenter, har olika uppfattning om 

vad som ska finnas med i årsredovisningen för att de ska känna sig tillfredställda. Detta 

visar på svårigheten som ligger i att definiera vad som är en rättvis bild av en 

bostadsrättsförenings ekonomi och på vilket sätt en rättvis bild ska framställas. 

Följaktligen uppstår ett problem för en bostadsrättsförening i att tillgodose samtliga 
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intressenters behov, då de olika intressenterna har olika syn på vad redovisning är och 

vad den ska visa. 

Avslutningsvis har studien undersökt hur ett informations- och kunskapsgap kan förstås 

när det gäller bostadsrättsföreningar och dess ekonomi. Som en följd av 

bostadsrättsföreningars speciella och komplexa karaktär så har många aktörer svårt att 

förstå hur en bostadsrättsförening drivs och förvaltas. Olika sådana områden är: 

 Okunskapen om avskrivningar 

 Okunskap om underhållsfond 

 Otydligheten kring ekonomisk och teknisk livslängd för byggnader 

 Okunskapen om bostadsrättsföreningen som associationsform 

 De problem som uppstår som en följd av lekmannastyrelser 

 Motsatsförhållandet mellan styrelsen och medlemmarna 

 Vad årsavgiften egentligen består av 

Det finns idag inget standardregelverk kring hur en materiell tillgångs nyttjandetid skall 

bestämmas, på ett objektivt sätt. Olika föreningar har inte samma bedömning av en 

byggnads nyttjande tid. I vissa fall är det 50 år i andra flera 100 år. Det finns således ett 

behov av hur den tekniska och ekonomiska livslängden kan motiveras på ett objektivt 

sätt 

Medlemmar och styrelser i bostadsrättsföreningar kan påverkas av ett byte från 

progressiva avskrivningar till linjär avskrivning enligt K2 eller K3. I vissa fall kan en 

ökad avskrivning bli avsevärd. Beroende på ålder och hur bostadsrättsföreningen har 

bildats kan den drabbas på olika sätt. Nedan följer olika generella effekter som 

eventuellt kan påverka  olika typer bostadsrättsföreningar:  

 Äldre BRF 

o Berörs inte nämnvärt av bytet av progressiva till linjära avskrivningar 

o Kommer troligtvis att tillämpa K2, då detta med tiden visar om-, ny- och 

tillbyggnad som egen aktiverad kostnad. Underhållsplanen har då 

fortfarande en viktig roll. 

o Kan finnas ett underhållsbehov som ej beaktats i underhållsplan eller 

besiktning. Närliggande byte av fasad, tak, stambyte, etc.  
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o Redovisningen återspeglas olika i bostadsrättsföreningarna, i empirin kan 

bokfört värde på anläggningstillgångarna vara mycket lägre än 

taxeringsvärdet. Ekonomiska nyckeltal, som soliditet kan då bli 

missvisande.  

 Ombildade hyresfastigheter till BRF  

o Kan påverkas av ett byte från progressiva till linjära avskrivningar 

genom: 

 Balanserad förlust 

 Avgiftshöjningar 

 Andra åtgärder 

o Trolig tillämpning av K3 som tillåter komponentavskrivning, ger högre 

transparens för styrelse och medlemmar 

o Anskaffningsvärdet som används bygger på ett marknadsvärde som 

egentligen inte behöver återspegla ett byggnadsanskaffningsvärde. Om 

så är fallet betyder det 

 Marknadsvärdet är högre än byggnadsanskaffningsvärdet 

 Eventuellt ackumulerat underhållsbehov 

 Progressiva avskrivningar har använts för att motivera låga 

avgifter 

 Nyare BRF 

o Kan påverkas av ett byte från progressiva till linjära avskrivningar. 

 Balanserad förlust 

 Avgiftshöjningar 

 Andra åtgärder 

o Trolig tillämpning av K3 som tillåter komponentavskrivning, ger högre 

transparens för styrelse och medlemmar 

Det som denna studie inte närmare behandlat men som kan vara intressant för vidare 

forskning, är en utredning av hur en totalarisk på ett privatekonomiskt plan påverkas av 

ett köp av en bostadsrätt. Den individuella skuldsättningen och en bostadsrättsförenings 

lån. Ränterisken har en dubbel exponering på den privatekonomiska boendekostnaden. 

Detta kan liknas vid det Yard(2001) beskriver som ett kostnadsorienterat perspektiv. 

Det kan även finnas skatterättsliga aspekter utifrån finansieringsperspektivet för att 

beakta neutralitets och likformighetsprincipen (Lodin et al., 2013), samt transparens i 

förhållandet bostadsrättsförening, medlem och andra boendeformer. 
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