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Sammandrag 
 

I början av 2014 ifrågasatte revisorernas branschförening FAR användandet av progressiva 

avskrivningar i bostadsrättsföreningar, då avskrivningsmetoden ansågs skjuta upp stora 

minusposter på framtida generationer. Argument fördes, från byggbolag och 

bostadsrättsinnehavare, om att alternativet; en linjär avskrivningsmetod, skulle bidra till höjda 

avgifter och i förlängningen en avstannande bostadsmarknad. Denna uppsats använder de 

båda avskrivningsmetoderna för att undersöka vilka konsekvenser avskrivningsmetodvalet 

kan få på bostadsrättsföreningars ekonomi i framtiden. Detta görs genom en omräkning av tre 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Möjliga effekter på föreningars resultat, 

medlemsavgifter samt alternativa lösningar på avgiftshöjningsproblemet diskuteras. Slutsatser 

dras om att en linjär avskrivningsmetod i kombination med mindre avgiftshöjningar och 

negativa resultat är bäst lämpad för användning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Bostadsrättsförening, Progressiv avskrivning, Linjär avskrivning,  

Agent-Principalteorin, Avgiftshöjning 



	  

Förord 
 

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Mattias Hamberg för mycket värdefulla 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund  
Oron för en latent bostadsbubbla fick i februari 2014 revisorernas branschförening FAR att 

ändra sina rekommendationer för vad revisorerna får godkänna i bostadsrättsföreningars 

årsredovisningar. Från att tidigare ha accepterat en progressiv avskrivningsmetod där 

periodiseringar ökar i framtiden ville FAR vid tillfället endast godkänna en linjär 

avskrivningsmetod där lika stora belopp periodiseras varje år. Den progressiva 

avskrivningsmetoden för till en början med sig en möjlighet till lägre månadsavgifter och får 

därmed även positiva effekter på bostadsrätternas marknadspris. Dock är köparna ofta 

ovetande om de periodiseringar som kommer i framtiden, vilket leder till en ökad risk för 

ekonomiska svårigheter. FAR:s rekommendationsändring mötte protester från byggbolag och 

bostadsrättsföreningar. Argument fördes om att en linjär avskrivningsmetod istället skulle 

bidra till en ökad oro via redovisade förluster alternativt minska efterfrågan på bostadsrätter 

via höjda månadsavgifter. (Hellekant, 2014) 

 

FAR:s då enhälliga policygrupp (Hellekant, 2014) bjöd i början av mars månad in till 

diskussion intressenterna emellan (FAR, 2014). I motsats till den i februari föreslagna 

förändringen konstaterades i mars att inga principiella eller normativa tvång finns på att 

övergå till en linjär avskrivningsmetod men att det dock krävs att “överväganden kring valet 

av avskrivningsmetod och den praktiska tillämpningen är väl motiverade och dokumenterade” 

(ibid.). Ämnet har medfört flera olika turer fram och tillbaka under våren 2014. Den 28 april 

kom statliga Bokföringsnämnden med sitt slutgiltiga besked att progressiva avskrivningar inte 

är en tillämplig avskrivningsmetod (BFN, 2014a). Medan FAR ägnar sig åt opinionsbildning 

(FAR, 2013) utgör Bokföringsnämndens normer god redovisningssed (BFN, 2014b) som ska 

följas av varje bokföringsskyldig (NE, 2014). Nämndens normer blir således tvingande.  
 

Argument kan föras om att ett relativt fritt val av avskrivningsmetod och period skulle kunna 

utnyttjas i den finansiella rapporteringen Ett fritt val av metod leder till ett utrymme där 

styrelsen har möjlighet att själva göra vissa värderingar (Francis et al., 1996), vilka i detta fall 

gynnar föreningens nuvarande medlemmar. Vid valet av avskrivningsmetod uppstår en 

informationsasymmetri, där styrelsen besitter mer information om huruvida avskrivningsvalet 
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ger en rättvisande bild. Denna asymmetri bör motverkas för att inte missgynna framtida 

generationer bostadsrättsinnehavare. 
 

Förutom privatpersoner i form av nutida och framtida bostadsrättsägare finns flertalet andra 

intressenter i en bostadsrättsförening. När det gäller nyproduktioner bildar ofta byggföretagen 

en “skrivbordsförening” under bostadshusets byggande som därefter överförs till de boende i 

samband med att bostadsrätterna säljs (Lundén & Bokelund Svensson, 2009, s.14). Till 

exempel rekommenderar byggföretagen JM och Skanska sina bostadsrättsföreningar att då 

fortsätta använda en progressiv avskrivningsmetod (JM, 2014; Lambertsson, 2014). Även om 

den ekonomiska planen är fastställd av byggbolaget händer det att medlemmarna i föreningen 

ändrar avskrivningsplanen (Lambertsson, 2014). Dock kan det faktum att föreningens styrelse 

består av lekmän leda till att styrelsen lättare accepterar rekommendationer från 

byggföretagen. I köpprocessen återfinns ofta även en mäklare som intermediär. Denne har 

som ansvar att förmedla information om bostaden och föreningen, och har ansvar gentemot 

både säljare och köpare (Melin, 2006). Mäklaren kan även denne ses som en intressent då det 

ligger i dennes intresse att affären blir av och innefattar två nöjda parter. Värt att nämna är att 

en bostadsrättsförening, till skillnad från ett aktiebolag, drivs enligt självkostnadsprincipen 

(Boverket, 2007). Principen innebär att bostadsrättsföreningen inte behöver gå med vinst, utan 

endast behöver kunna täcka sina egna omkostnader (ibid.). 
 

Vi har i en förstudie jämfört bostadsrättsföreningar som tillämpar progressiva avskrivningar 

med en förening som använder sig av linjära avskrivningar. I förstudien återfinns nybildade 

bostadsrättsföreningar som under sitt femte verksamhetsår har avskrivningar som uppgår till 

drygt 1 % respektive drygt 8 % av föreningens totala intäkter under samma verksamhetsår 

(Brf Sjöstadsparterren, 2012; Brf Sjöstaden 3, 2010). Om denna siffra jämförs med en 

bostadsrättsförening som använder sig av en linjär avskrivningsmetod så är motsvarande 

siffra över 15 % (Brf Geten 31, 2012). Siffrorna ger en indikation på att användarna av 

progressiva avskrivningar utnyttjar ett mindre utrymme för avskrivningar men att detta kan 

behöva förändras för framtida generationer. Denna indikation gör det intressant att närmre 

undersöka de konsekvenser respektive avskrivningsmetod kan tänkas leda till.  
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1.2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utröna vilka konsekvenser en progressiv respektive en linjär 

avskrivningsmetod kan leda till, och hur valet av avskrivningsmetod kan tänkas påverka 

avgifterna som tas ut av bostadsrättsföreningars medlemmar. 
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2. Teoretiskt ramverk 
Förhållandet mellan de olika intressenterna i en bostadsrättsförening leder till en asymmetrisk 
informationsfördelning, vilket i sin tur öppnar upp för subjektiva bedömningar och opportunistiskt 
beteende hos de som besitter mer information. En teori som behandlar detta är agent- principalteorin 
vilken leder oss in på det finansiella fenomenet Earnings management och exempel som behandlar 
opportunistiskt beteende i samband med nyintroduktioner. 

2.1. Agent-principalteorin 
Agent-principalteorin grundar sig i antagandet att människan är nyttomaximerande och 

handlar utifrån ett egenintresse (Jensen & Meckling, 1976). Agenten och principalen är 

intressenter med olika mål och visioner, i ett förhållande där agenten besitter mer information 

än principalen men inte agerar utifrån samma målbild som denne (Eisenhardt, 1989). 

Agentens stora insyn i verksamheten och skillnaden mellan intressenternas målbilder bidrar 

till en informationsasymmetri (ibid.). För att få agenten att agera i enlighet med principalens 

vilja och mål kan principalen införa kontroller eller incitament som bidrar till detta ändamål 

(ibid.). Exempelvis kan förhållandet mellan agent och principal leda till att beslut som endast 

är kortsiktigt nyttobringande för organisationen föredras, med syftet att öka agentens egen 

ersättning (ibid.). Agent- och principalförhållandet kan återfinnas mellan flera olika personer i 

ett och samma företag och uppstår inte endast mellan företags ägare och chefer, även om just 

det förhållandet ofta är utgångspunkten när teorin används i företagsekonomiska sammanhang 

(Shapiro, 2005). 
 

Teorin har en stark koppling till redovisning då den kan användas för att få djupare förståelse 

för intressekonflikter och problem med incitament samt kontroll av dessa problem (Lambert, 

2001). Teorin kan även ses som fundamental i utformandet av redovisningssystem och regler, 

och den antagna intressekonflikten kan även ses som en av förklaringarna till att företag 

anlitar en extern revisor för att kontrollera chefernas prestation (ibid.). Barlev och Haddad 

(2003) menar att redovisningsregler som minskar chefers utrymme att utnyttja siffrorna till sin 

egen fördel är att föredra. Till exempel kan ett eget värderingsutrymme leda till att chefer 

manipulerar en organisations finansiella siffror för att själva framstå i bättre dager eller för att 

få behålla sina arbeten när det egentligen går dåligt, och därför bör redovisningssystem ämna 

minska detta egna värderingsutrymme (Barlev & Haddad, 2003). 
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2.2. Earnings management   
Earnings management, hädanefter refererat till som EM, definieras av Healy och Wahlen 

(1999, s. 368) som något som “uppstår när chefer inom ett företag använder sig av 

värderingar i den finansiella rapporteringen eller transaktioner som direkt påverkar 

rapporteringen, med syftet att vilseleda vissa intressenter om den verkliga ekonomiska 

prestationen eller på något sätt influera konsekvenser som den finansiella rapporteringen kan 

medföra”. Genom sin kunskap och tillgång till information kan chefer se till att rapporterna 

vinklas på ett sätt som ger en förbättrande eller försämrande bild av bolagets ekonomiska 

situation. De uppskattningar chefer gör i framtagandet av underlag till finansiella rapporter är 

viktiga för att kunna bestämma till exempel livslängden och värdet på långlivade tillgångar 

(Healy & Wahlen, 1999). Dechow och Schrand (2004, s.7) argumenterar i sin publikation för 

att EM förstör “earnings of high quality”, vilket innebär att företagets avkastning på eget 

kapital är detsamma som företagets internränta, något som inte är möjligt om företaget ägnar 

sig åt Earnings management. 
 

Ett företags intäkter innehåller kassaflöden och periodiseringar och om någon av dessa 

manipuleras så påverkas företagets intäktsredovisning (Dechow & Schrand, 2004). Genom att 

rapportera inkomst på pågående uppdrag eller avstå från ned- och avskrivningar kan företag 

manipulera sig fram till ett bättre resultat än det verkliga resultatet (ibid.). Exempelvis kan 

chefer på ett företag ansamla kostnader som är kopplade till företagets byggnader och skriva 

ner dessa på ett godtyckligt sätt (ibid.). Eftersom denna typ av periodiseringsstyrning endast 

ändrar tidpunkten för när företagen tar upp intäkterna och kostnaderna så är det dock 

ingenting som försvinner. Trots att denna typ av redovisning är missvisande och vilseledande 

är den fortfarande i enlighet med GAAP1 och således inte olaglig (ibid.). Företagen arbetar sig 

därför igenom det ramverk som finns för att det ska passa dem själva så bra som möjligt för 

den aktuella situationen (ibid.). Dock föreslås oftast att organisationer ska välja den 

redovisningsmetod som ger den mest klara bilden av hur den ekonomiska situationen ser ut 

(ibid.). Exempelvis föreslås att tillgångar ska skrivas av med större belopp i början av sin 

livstid (ibid.). 
 

Dechow & Schrand (2004) beskriver hur EM är något som manipulerar ett företags sanna 

redovisning och dess kvalitet. Genom att användare av de ekonomiska rapporterna, till 

exempel investerare eller revisorer, ser över konton där behovet av bedömningar och 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 GAAP = Generally Accepted Accounting Principles, på svenska god redovisningssed.  
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uppskattningar är stort kan de se till att få så sanningsenliga rapporter som möjligt (ibid.). 

Genom att förstå varför och när företag har incitament att manipulera sina rapporter kan 

användarna lättare se när denna typ av beteende förekommer (ibid.). 

2.3. Exempel: Nyintroduktioner 
Ett finansiellt fenomen som kan användas som en möjlig förklaring till att 

resultatmanipulering förekommer, särskilt i avseendet avskrivningar, är nyintroduktioner. 

Forskning har påvisat ett samband mellan Earnings management och nyintroduktioner 

(Dechow & Schrand, 2004), även kallade Initial public offerings och vidare refererade till 

som IPO. IPO är engelska för det som i Sverige kallas för emissionserbjudande och innebär 

att ett företag noteras på börsen och emitterar ut nya aktier på marknaden (Teoh et al., 1998). 

Naturligtvis vill det företag som noteras visa upp en så bra bild som möjligt för att intressenter 

ska investera kapital genom att handla med aktien. Detta kan enligt forskning ge utrymme för 

opportunistiskt beteende från företagens sida (ibid.). Ett av de sätt som Teoh et al. (1998) tar 

upp är hur företag periodiserar för att inte visa upp en rättvisande bild av hur den ekonomiska 

situationen faktiskt ser ut. Vid en börsintroducering finns incitament för ett företag att visa 

upp ett bättre resultat genom förändrade periodiseringar, vilket inger en tro om höga framtida 

avkastningar (ibid.). Enligt Teoh et al. (1998) är det upp till investerarna att ta dessa 

periodiseringar med måtta och diskontera dem för att inte vara allt för hoppfulla om framtida 

resultat, då resultaten troligen kommer att vara lägre än vad företaget beräknat. 
 

För nystartade bolag finns det dock mycket ovisshet och det uppstår en asymmetrisk 

informationsfördelning mellan utfärdaren av den nya aktien och investerarna (Teoh et al., 

1998). På grund av denna asymmetri är det svårt för investerare att veta exakt hur företagets 

periodiseringar är relevanta i en bedömning av företagets framtida ekonomiska prestation 

(ibid.). Trots att bedömningen av IPO:s är svår, är de resultat det finns möjlighet att uppnå 

tillräckligt stora för att investerare ska gå med i introduceringen (Dechow & Schrand, 2004). 

Cheferna i företaget lyckas därmed vilseleda med sina vinklade rapporter (ibid.). Det finns 

vissa belägg för att företag som gör ett emissionserbjudande utför förskönande periodiseringar 

som bidrar till ett högre aktiepris (ibid.). IPO-företag har en tendens att i större utsträckning 

anamma en avskrivningsplan som genererar ett tillfälligt större resultat, i jämförelse med sina 

icke-emitterande konkurrenter (Teoh et al., 1998). 
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Ritter och Welch (2002) beskriver börsmäklarens roll som en intermediär vid 

nyintroduktioner. Denne mäklare kan uppmana eller avråda en börsintroduktion beroende på 

hur marknaden ser ut för tillfället, och har ofta en komparativ fördel gentemot aktieägare då 

denne besitter mer ingående information om aktiefördelningen för ett företag (ibid.). Det finns 

även belägg för att börsmäklare inte alltid handlar utifrån den framtida aktieägarens bästa 

intresse (Loughran & Ritter, 2002). Mäklarens, företagens och aktieköparnas olika intressen 

leder till en problematik där tre olika parter handlar utifrån olika mål. 

2.4. Applicering av teori 
I fallet med bostadsrättsföreningar är strukturen en annan än i de flesta andra företag och 

organisationer. De teorier och exempel vi tagit upp finns representerade i flera stora företag, 

men förhållandet kan även återfinnas i det fall vi här valt att studera. Agent- och 

principalkonflikten kan uppstå i många olika situationer där en part besitter mer information 

än en annan, vilket medför att vi kan applicera teorin även på organisationer som inte har 

separerat kontroll och ägande, så som är fallet i bostadsrättsföreningar. Tillåtandet av 

progressiva avskrivningar medför ett eget värderingsutrymme för föreningarnas styrelser, och 

i samband med intressenternas olika mål bidrar detta till en intressekonflikt. Styrelsen i en 

bostadsrättsförening, ofta tillika ägare av bostadsrätter i densamma, kan i sambandet ses som 

agenter med ett egenintresse i föreningens välgående och som även besitter detaljerad 

information om föreningen. Byggföretagen har ett intresse i att föreningen går bra till en 

början, för att få sina bostäder sålda. Övriga intressenter som exempelvis framtida 

medlemmar kan ses representera principaler och efterfrågar så sanningsenlig information som 

möjligt. Denna information kan endast fås via finansiella rapporter som inte innehåller 

förskönande värderingar. Det är dock inte säkert att användandet av progressiva avskrivningar 

är opportunistiskt, då opportunism grundar sig i själva viljan att utnyttja ett 

värderingsutrymme för egen vinning. Det kan även argumenteras för att progressiva 

avskrivningar är mer rättvisande då framtida generationer bör stå för de renoveringsbehov 

som uppkommer under deras tid som boende. 
 

EM visar exempel på hur företag manipulerar sina siffror till det bättre utan att gå utanför 

ramarna för vad som är tillåtet. Även om det inte är självklart att en bostadsrättsförenings 

styrelse besitter tillräckligt med kunskap för att medvetet göra detta, finns det en risk att 

siffrorna manipuleras inom ramarna för vad som är lagligt för tillfället. Exemplet med 

nyintroduktioner, IPO:s, förklarar beteenden hos företag som börsnoteras men det finns även 
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där en stark koppling till problemet denna uppsats behandlar, nämligen att periodiseringar kan 

användas för att försköna bilden av en organisations finansiella verklighet. Incitamenten 

skiljer sig i fallen, från att börsnoteringen i sig utgör ett incitament till att incitamentet i 

bostadsrättsföreningarna kan vara att bibehålla en låg avgift och positiva finansiella rapporter 

för den nuvarande generationen. Även en vinstmaximerande säljare och en intermediär 

återfinns i båda fallen, den senare med fastighetsmäklarens roll i fallet med 

bostadsrättsföreningar.  
 

Med stöd i detta teoretiska ramverk vill vi närmre undersöka konsekvenserna av en progressiv 

respektive en linjär avskrivningsmetod. Det finns flera olika tänkbara konsekvenser, både på 

kort och lång sikt. Den kortsiktiga konsekvensen med höjda avgifter kan på längre sikt leda 

till exempelvis ett begränsat byggande och därmed även en brist på bostäder. Det kan även 

diskuteras hur avskrivningarna påverkar den rättvisande bild som det är meningen att de 

finansiella rapporterna ska ge av verkligheten.  
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3. Metod 
I detta avsnitt introduceras den metod som används för att undersöka effekterna av en 
bostadsrättsförenings val av avskrivningsmetod. Här motiveras de val och antaganden som gjorts. Det 
återfinns även en genomgång av hur uppsatsens syfte ska uppfyllas. 

3.1. Introduktion till metod  
För att på bästa sätt besvara uppsatsen syfte används en kvantitativ metod där siffror ur 

bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar analyseras. Att analysera just årsredovisningar 

motiveras av att de är lättillgängliga och visar upp pålitlig information om respektive 

förenings ekonomiska situation. Med start i föreningarnas första verksamma år räknas 

avskrivningarna om med hjälp av en linjär och en progressiv avskrivningsmetod. 

Undersökningen går ut på att, med hjälp av aktuella årsredovisningar, komma fram till hur 

föreningars ekonomiska läge kan komma att se ut i framtiden givet att en viss 

avskrivningsmetod valts under det första verksamma året. Detta tillvägagångssätt motiveras 

av att det ger den mest rättvisande bilden, eftersom samtliga år belastas lika hårt av den 

avskrivningsmetod som valts. Att endast se till hur framtiden skulle se ut, förutsatt en 

övergång till linjära avskrivningar, kan bli missvisande då de föregående årens progressiva 

avskrivningar tar upp betydligt mindre utrymme än vad linjära avskrivningar skulle göra. För 

att ge en mer rättvisande bild av de två avskrivningsmetodernas effekter räknas alltså siffrorna 

om med start i föreningarnas första verksamma år samtidigt som intäkter, drift- och 

underhållskostnader samt övriga kostnader hämtas från den senaste information som går att 

tillgå; årsredovisningarna för räkenskapsåret 2012.  
 

Enligt självkostnadsprincipen räknas på hur avgiftshöjningen skulle se ut förutsatt att 

föreningen ämnar gå med nollresultat. En bostadsrättsförening kan gå med underskott utan att 

detta nödvändigtvis skapar problem på längre sikt (Lundén & Bokelund Svensson, 2009, s. 

204) men som tidigare nämnt kan stora underskott leda till en oro på marknaden. Även om 

underskott som härrör från avskrivningar inte påverkar kassaflödet kan underskott i en 

förening även leda till att det egna kapitalet urholkas, och valet motiveras således även av en 

bibehållen soliditet i respektive förening.  
 

I samband med att de olika avskrivningsmetoderna tillämpas används avskrivningstider på 60 

och 100 år. Den 60-åriga avskrivningsperioden grundar sig i Nordlund och Lundqvists (2010) 

sammanvägning där de hävdar att en rimlig avskrivningstid för ett flerfamiljshus bör ligga 

mellan 30 och 50 år. Dock bör hänsyn tas till anläggningstillgångar som mark och 
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byggnadens stomme och grund, som kan ha en livslängd som är betydligt längre än 50 år 

(Nordlund & Lundqvist, 2010). Att beräkna restvärden för dessa långlivade tillgångar kan 

vara komplext utan vidare insyn i de respektive föreningarna, därför faller vårt val på en något 

längre avskrivningsperiod för en så rättvisande bild som möjligt. Den 100-åriga 

avskrivningsperioden grundar sig i att denna observerats vara vanligt förekommande i 

nybildade föreningar, särskilt i samband med en progressiv avskrivningsmetod.  

 3.2. Datainsamling 

Till undersökningen används sekundärdata i form av årsredovisningar som tillgås via publika 

databaser och genom bostadsrättsföreningars egna hemsidor. Från dessa årsredovisningar 

kommer siffror på föreningarnas anskaffningsvärden för byggnader, samt föreningarnas 

kostnader och intäkter, att användas. Dessa värden samlas in manuellt från de 

årsredovisningar som används. Totalt används årsredovisningar från tre olika 

bostadsrättsföreningar i undersökningen. Antalet motiveras av att undersökningens karaktär 

inte kräver fler studieobjekt, dock används information från tre föreningar för att kunna lägga 

märke till eventuella föreningsspecifika skillnader som kan uppstå. 

 3.3. Avgränsningar 
Vi begränsar studien till relativt nybildade bostadsrättsföreningar för att underlätta 

jämförelsen föreningarna emellan. Hade föreningarna varit äldre hade det varit svårare att 

samla in data samtidigt som risken för fler regler att ta hänsyn till hade ökat. Den 

avgränsningen som görs underlättar processen att få tag i värden från de datum då 

föreningarna bildades. Som nybildade definieras här bostadsrättsföreningar som bildats år 

2007 eller senare. De föreningar som granskas är samtliga belägna i Stockholmsområdet. 

Skanska rapporterade i sin bostadsrapport från 2013 att de uppfört 609 bostadsrätter i 

Stockholm mellan åren 2002 och 2012 medan motsvarande siffra i Göteborg och Malmö varit 

119 respektive 66 (Skanska Nya Hem, 2013). Dessa data ger anledning att tro att fördelningen 

ser någorlunda likadan ut för övriga aktörer och alltså finner sig Stockholmsområdet i 

majoritet vad gäller nybyggda bostadsrätter och troligtvis även bostadsrättsföreningar. 

Avgränsningen till Stockholms kommun motiveras med andra ord av det stora utbudet i och 

med att nyproduktion skett i stor utsträckning de senaste tio åren. 
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3.4. Framtagande av modeller 
På grund av de komplexa förhållanden mellan aspekter som påverkar bostadsrättsföreningars 

ekonomi har vissa antaganden och förenklingar gjorts. Under denna rubrik redogörs för de 

modeller som tagits fram för den linjära och den progressiva avskrivningsmetoden, samt hur 

de olika kostnaderna och ökningar i dessa behandlas. Undersökningen delas upp i fyra 

scenarier enligt tabellen nedan.  
 

 
Figur 3.1. Uppdelning av studie.  

 

I undersökningen av de linjära avskrivningarna används byggnadernas anskaffningsvärden 

som utgångspunkt. Därefter delas anskaffningsvärdet upp i lika stora periodiseringar som 

sträcker sig över 100 och 60 år, det vill säga en avskrivning om 1 % respektive 1,67 % av 

anskaffningsvärdet per år. För att göra värdena aktuella räknas hypotetiska ackumulerade 

avskrivningar succesivt bort. Dessa ackumulerade avskrivningar sätter ett riktmärke för hur 

mycket resultatet i föreningarna kan komma att förändras. Om föreningarna gör ett negativt 

resultat efter omräkningen undersöks även hur mycket avgifterna i föreningen kan behöva 

höjas för att föreningen inte ska gå med förlust. Därefter kan en jämförelse göras, enligt 

antagandet om nollresultat, mellan avgifterna föreningen skulle behöva ta ut av medlemmarna 

med de respektive avskrivningsmetoderna. 
 

Den linjära avskrivningsmetoden jämförs med en progressiv avskrivningsmetod med 

livslängder på 100 år och 60 år. Stegringen på de progressiva avskrivningarna räknas ut med 

hjälp av en “Sum of the Years”- metod, där årens siffror adderas ihop och respektive års del 

av detta skrivs av. Vid livslängden 100 år fås stegringen av 1+2+3+4+5…+100 = 5050, och 

första året skrivs 1/5050 av, andra året 2/5050 och så vidare. Detta ger procentsatserna som 

används i samband med den progressiva avskrivningsmetoden. Samma metod används då 

livslängden på byggnaden beräknas vara 60 år vilket ger en nämnare för de progressiva 

avskrivningarna som är 1830. Denna metod används för att förenkla uträkningen, då flera 

bostadsrättsföreningar i andra fall använder sig av en mindre regelbunden och mer 

svårberäknelig metod för att ta fram avskrivningarna varje år. Modellen som används här ger 

ett tydligt mönster och en generell bild av hur progressiva avskrivningar kan användas.  

Linjär avskrivningsmetod Linjär avskrivningsmetod
60 år 100 år

Progressiv avskrivningsmetod Progressiv avskrivningsmetod 
60 år 100 år
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De årliga progressiva avskrivningarna visas som en linjär positiv funktion enligt Figur 3.2., 

med år längs den vågräta axeln och belopp längs den lodräta. Den linjära avskrivningen är 

konstant då det varje år skrivs av lika stora belopp, dock varierar dessa belopp beroende på 

vilken livslängd som tillämpas. De ackumulerade avskrivningarna ser ut på ett annat sätt. Då 

de ackumulerade progressiva avskrivningarna ökar med åren ger detta en stegrande funktion 

enligt Figur 3.3., med en högre stegring i slutet av livslängden. Den positiva linjära 

funktionen i modellen är ackumulerade linjära avskrivningar som ökar med lika stora belopp 

varje år och således får en rak stegring. Slutvärdet är detsamma med båda metoderna då 

samma anskaffningsvärde används, och avskrivningarna summerar i båda fallen till detta 

värde. Med den progressiva avskrivningsmetoden som tillämpas i en del av undersökningen 

dröjer det till sista halvan av byggnadens livslängd innan de progressiva avskrivningarna 

överstiger de linjära, vilket går att se i Figur 3.2. där den progressiva funktionen skär den 

linjära efter halva livslängden.  

	  

 
Figur 3.2. Utveckling av avskrivningar.               Figur 3.3. Utveckling av ackumulerade avskrivningar.  

 

Kostnaderna som uppstår i en bostadsrättsförening kan delas upp i olika kategorier efter hur 

den framtida utvecklingen kan förväntas se ut. Kostnader för drift och löpande underhåll 

väntas stiga med inflationen. Kostnader för periodiskt underhåll, såsom renoveringar av tak, 

fönster och fasad, väntas dessutom öka i takt med att föreningen blir äldre och upplever ett 

större renoveringsbehov. Anskaffningsvärdena för de periodiska underhållen förväntas 

skrivas av över en kortare livslängd. Kostnader för drift och löpande underhåll beräknas varje 

år öka med 2 %. Siffran motiveras av Riksbankens inflationsmål på 2 % (Riksbanken, 2014). 

Även intäkter beräknas öka i takt med inflationen. Kostnader för periodiskt underhåll 

beräknas även de öka med 2 % årligen men beräknas utöver det belastas med högre ökningar 

var tionde år, enligt Figur 3.4. Dessa kan ses representera de renoveringskostnader som 

uppstår med tiden.  
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Figur 3.4. Antagna kostnadsökningar för periodiskt underhåll.  

 

Räntekostnader fås av en sammanvägning av respektive förenings räntor. Räntorna 

värdeviktas med hjälp av lånens storlek. Räntekostnaderna minskas varje år med hänsyn till 

amorteringar, vilka varje år väntas motsvara avskrivningarna. Då amorteringar ses som 

utbetalningar och inte kostnader kommer amorteringen endast att påverka föreningarnas 

resultat via minskade räntekostnader. 
 

Hänsyn tas även till fastighetsskatten som under de första fem åren av byggnadernas 

livslängder är reducerad till noll. Under de nästkommande fem åren uppgår fastighetsskatten 

till en reducerad avgift om 605 kronor per lägenhet. Efter det tionde året uppgår skatten till 

sitt fulla värde; 1210 kronor per lägenhet som bostadsrättsföreningen innefattar, dock endast 

upp till 0,3 % av byggnadens taxeringsvärde (Skatteverket, 2014) vilket kräver en individuell 

uträkning av fastighetsskatten i varje förening. Information om antalet lägenheter hämtas från 

respektive förenings senaste årsredovisning.  
 

 

 

	  

  

År 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Periodiskt underhåll 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11%
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4. Empiri 
I empiriavsnittet presenteras de resultat undersökningen genererat, det vill säga resultat om vilka 
konsekvenser en progressiv respektive en linjär avskrivningsmetod för med sig. Avsnittet inleds med 
en kort introduktion till respektive förening för att därefter visa på hur föreningarnas resultat och 
avgifter kan påverkas av de respektive avskrivningsmetoderna. Avsnittet avslutas med en empirisk 
analys. 

 4.1. Introduktion till empiri 
Nedan följer grundläggande information om föreningarna som undersökningen omfattar. Som 

tidigare nämnts är undersökningen avgränsad till föreningar i Stockholmsområdet. Förening 1 

är bostadsrättsföreningen Sjöstadsparterren i Hammarby Sjöstad. Föreningen bildades 2007 

och består av två flerbostadshus med totalt 76 lägenheter och en total boyta om 6201 

kvadratmeter (Brf Sjöstadsparterren, 2012). Dessutom har föreningen en uthyrningsbar lokal, 

omfattande drygt 1000 kvadratmeter (ibid.). Byggnaderna uppfördes av JM vilka sedan dess 

varit med och hjälpt föreningen med både teknisk och ekonomisk förvaltning (ibid.). 

Föreningen har sedan starten uppvisat goda resultat och har vid 2012 års bokslut ett balanserat 

resultat om cirka 2 miljoner kronor (ibid.). I tabellen nedan visas hur Sjöstadsparterrens 

kostnader disponerades under 2012 års verksamhetsår (Figur 4.1.). Föreningens kostnader 

ligger någorlunda i linje med de andra föreningarna i undersökningen, med undantag för 

posten avskrivningar. Sjöstadsparterren skriver i nuläget av mindre än de andra föreningarna. 
 

Förening 2 är bostadsrättsföreningen Enskede Park som består av två flerbostadshus i 

Stockholmsförorten Enskede Gård och bildades 2007 (Enskede Park, 2012). Till skillnad från 

Sjöstadsparterren är Enskede Park en förening av det mindre slaget då den huserar 35 

medlemmar fördelade över 21 lägenheter och totalt 1712 kvadratmeter, utan några 

uthyrningsbara lokaler (ibid.). Enskede Park har under sina första verksamhetsår haft en stabil 

ekonomi och hade i slutet av 2012 ett balanserat resultat om drygt 150 000 kronor (ibid.). 

Tabellen nedan visar att föreningen har stora driftskostnader, vilka orsakas av en 

tomträttsavgäld; en avgift som betalas för att få nyttja marken (Figur 4.1.). I övrigt visar 

föreningen upp stabila siffror med lån och räntekostnader som är förhållandevis små i 

jämförelse med den totala omsättningen.  
 

Förening 3 är bostadsrättsföreningen Tryckeriet som ligger i Sickla Allé, öster om 

Stockholms innerstad, och liksom de två andra föreningarna bildades 2007 (Tryckeriet, 2012). 

Föreningen består av 198 medlemmar i ett flerbostadshus om 120 lägenheter och en total 



	   15	  

boyta på 9728 kvadratmeter samt sex uthyrningsbara lokaler med en total yta om 521 

kvadratmeter (ibid.). Under 2012 genomfördes en avgiftshöjning om 10 % (ibid.) men trots 

detta har föreningen den lägsta avgiften i undersökningen. Även Tryckeriet har under sina 

första år haft god ekonomi och gått med positiva resultat vilket lett till en balanserad vinst 

strax under en miljon kronor (ibid.). Tabellen nedan visar ett underskott i det senaste resultatet 

och förhållandevis stora räntekostnader (Figur 4.1.). Dessa orsakas av att föreningens 

belåningsgrad är 33 %, vilket kan jämföras med Sjöstadsparterrens belåningsgrad på 24 %. 

 

	  
Figur 4.1. Senaste årets avgifter samt fördelning av kostnader i förhållande till total omsättning. 

(Brf Sjöstadsparterren, 2012; Brf Enskede Park, 2012; Brf Tryckeriet, 2012) 

 

Samtliga föreningar använder sig i nuläget av en progressiv avskrivningsmetod med en 

beräknad livslängd på 100 år. Gemensamt för de tre föreningarna är även en avsättning till en 

fond för yttre underhåll, vilket innebär att föreningarna varje år avsätter en del av sina resultat 

som en reserv till framtida större renoveringar och underhåll. Föreningarna benämns vidare 

F1, F2 och F3.  

 

Figurerna som i avsnitt 4.2 och 4.3 illustrerar Vinstmarginal utan avgiftshöjningar, visar hur 

förhållandet mellan resultat och omsättning ser ut, förutsatt att inga avgiftshöjningar 

genomförs. Förutom vinstmarginalen illustreras även förhållandet Avskrivningar/Omsättning. 

I dessa figurer visas hur avskrivningarnas del av omsättningen förändras beroende på vilken 

avskrivningsmetod och period som tillämpas. År presenteras i båda figurerna längs den 

vågräta axeln och det procentuella förhållandet längs den lodräta. Resultaten i respektive figur 

är, förutsatt att inga avgiftshöjningar genomförs, oberoende av varandra.  

4.2. Linjär metod 

4.2.1. Beräknad livslängd 60 år 

En linjär avskrivningsmetod med 60 år som livslängd leder till underskott i samtliga 

föreningar, från och med det första året. Den största bidragande faktorn till de avtagande 

Brf Sjöstadsparterren Brf Enskede Park Brf Tryckeriet

Årsavgift per kvadratmeter 698,00 kr              814,00 kr          679,00 kr      

Driftskostnader 37,56% 43,88% 21,28%
Underhåll 11,59% 12,31% 13,88%
Räntekostnader 36,99% 28,75% 55,56%
Avskrivningar 1,09% 4,36% 4,76%
Övriga kostnader 8,25% 7,46% 7,58%
Resultat 4,52% 3,24% -3,06%
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resultat som visas i Figur 4.2. är kostnader för periodiskt underhåll, vilka beräknas öka i takt 

med åren och ett stigande renoveringsbehov. Dessa prognostiserade kostnader gör att det blir 

svårt för föreningarna att vända sina negativa resultat utan att öka sina intäkter. Föreningarnas 

vinstmarginaler utan avgiftshöjningar vid en linjär avskrivning med 60 års livslängd går att se 

i Figur 4.2.  
 

Samtliga föreningar inleder med negativa vinstmarginaler där F2 och F3 upplever 

vinstmarginaler på knappt -50 % och F1 en vinstmarginal på knappt -70 %. Detta är enligt 

förutsättningarna att inga avgiftshöjningar genomförs. Vidare fortsätter föreningarnas årliga 

resultat att avta. Vinstmarginalerna når mot slutet av den 60-åriga livslängden ner till - 400 %. 

Detta betyder alltså att samtliga föreningar, under det sista året, upplever en förlust som är 

fyra gånger större än den egna omsättningen. Den som klarar sig bäst av de tre föreningarna 

är F3 som är aningen bättre än F2, medan F1 visar upp den lägsta vinstmarginalen.   

 

 
Figur 4.2. Vinstmarginal utan avgiftshöjningar. Linjär metod 60 år.     

 

Då lika stora belopp skrivs av varje år är avskrivningarna en ständigt minskande del av 

omsättningen. Detta eftersom inflationen driver upp flera kostnads- och intäktsposter 

samtidigt som den årliga avskrivningen är densamma på grund av den linjära uppdelningen av 

anskaffningsvärdet. För att visa avskrivningarnas relativa del i jämförelse till omsättningen 

redovisas detta förhållande i Figur 4.3. Där går att utläsa att F1 i början upplever den högsta 

belastningen med en avskrivningsandel på drygt 73 % under det första året. Denna andel 

minskar senare men är fortfarande relativt hög i jämförelse med de övriga föreningarna i 

undersökningen. Jämförelsevis börjar avskrivningarna i både F2 och F3 på ungefär 55 % av 

omsättningen (Figur 4.3.). Trots att siffrorna föreningarna emellan är olika är beteendet 

liknande, med en siffra som är hög under det första året men därefter avtar med tiden. Det 
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höga avskrivningsförhållandet förklarar varför F1 visar upp den sämsta resultatutvecklingen i 

jämförelsen.  

 

 
Figur 4.3. Avskrivningar/Omsättning. Linjär metod 60 år.  

 

4.2.2. Beräknad livslängd 100 år 

När byggnadernas förväntade livslängder tillika avskrivningsperioder förlängs från 60 till 100 

år syns, som väntat, skillnader i resultaten. Som går att utläsa ur Figur 4.4. väntas 

föreningarna fortfarande uppleva förluster men dessa förluster är nu utspridda över ytterligare 

40 år. Resultatutvecklingen är i övrigt lik den som upplevs med en linjär avskrivningsmetod 

med en 60 år. Här upplevs dock en vinstmarginal som är 6-10 % högre årligen. Jämförelsevis 

är de initiala vinstmarginalerna här 38 %, 25 % respektive 31 %, vilket är relativt lågt i 

förhållande till det föregående scenariot. F2 och F3 är även här snarlika medan F1 utmärker 

sig som den förening som har lägst vinstmarginaler.  

 

 
Figur 4.4. Vinstmarginal utan avgiftshöjningar. Linjär metod 100 år. 

 

Även i denna beräkning väntas F1:s omsättning belastas hårdast av avskrivningarna, och 

dessa uppgår till en början till 44 % av omsättningen. För F2 utgör avskrivningen till en 

början en tredjedel av den totala omsättningen, men i slutet av livslängden har andelen 
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minskat till knappa 5 % på grund av den konstanta avskrivningen. F3 belastas av en 

avskrivningsandel som är liknande den hos F2. (Figur 4.5.) 

       

 
Figur 4.5. Avskrivningar/Omsättning. Linjär metod 100 år.  

4.3. Progressiv metod 

4.3.1. Beräknad livslängd 60 år 

Där en progressiv avskrivningsmetod applicerats återfinns bättre resultat under de första åren 

av byggnadernas livslängder. Denna resultatlättnad sker dock på bekostnad av framtida 

resultat, då ackumulerade avskrivningar i slutändan alltid är det samma som en tillgångs 

anskaffningsvärde. Detta återspeglas i den undersökning som genomförts. Beräkningar på en 

kortare livslängd visar att en progressiv avskrivning medför positiva resultat till en början, 

vilka därefter minskar och leder till en negativ vinstmarginal på ner till nära 500 % under de 

sista åren, förutsatt att inga avgiftshöjningar görs. Under sitt första år beräknas exempelvis F1 

visa upp en vinstmarginal på ett par procent för att därefter uppleva negativa vinstmarginaler 

under de resterande 59 åren av byggnadens beräknade livslängd. De andra föreningarna 

upplever en något högre vinstmarginal, men når i slutet ner till nära - 450 % (Figur 4.6.).  
 

 
Figur 4.6. Vinstmarginal utan avgiftshöjningar. Progressiv metod 60 år.          
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Avskrivningar i förhållande till omsättning är, till skillnad från i undersökningen av linjära 

avskrivningar, en funktion som är stigande. Avskrivningarnas del av omsättningen för F1 

uppgår under första året till knappa 2 % och ökar därefter successivt med tiden tills 

avskrivningarna i slutet av livslängden uppgår till nästan 45 % av föreningens totala 

omsättning, enligt Figur 4.7. nedan. Denna ökning är en bidragande orsak till varför 

föreningen inte klarar det antagna målet om nollresultat. F2 och F3 följs åt i förhållandet 

mellan avskrivningar och omsättning, och avskrivningarna når i slutet av livslängden upp till 

strax under 35 % av omsättningen (Figur 4.7.).  
 

 
Figur 4.7. Avskrivningar/Omsättning. Progressiv metod 60 år.  

 

4.3.2. Beräknad livslängd 100 år 

Liksom vid tidigare beräkningar av vinstmarginaler vid användandet av progressiva 

avskrivningar upplever föreningarna positiva sådana vid en beräknad livslängd på 100 år. 

Dessa vinstmarginaler byts efter det första året ut mot negativa. Som går att se i Figur 4.8. blir 

resultaten i framtiden en mångdubbelt mycket större minuspost i förhållande till 

omsättningen.  
 

 
Figur 4.8. Vinstmarginal utan avgiftshöjningar. Progressiv metod 100 år.        
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Precis som i föregående exempel med den progressiva avskrivningsmetoden så ökar 

förhållandet mellan avskrivningar och omsättning med tiden, från att vara knappa 1 % till att 

efter halva avskrivningstiden nå en bit över 16 % för att sedan mot slutet av livslängden vända 

tillbaka och sluta på dryga 12 % av omsättningen för F1 (Figur 4.9.). För F2 och F3 tar 

avskrivningarna i början upp drygt 0,5 % av omsättningen, för att därefter öka successivt till 

och med år 50 där kvoten når strax under 12,5 %. Under de senare åren sjunker förhållandet 

en aning och under det sista året väntas avskrivningarna uppta dryga 9 % av omsättningen.  
 

 
Figur 4.9. Avskrivningar/Omsättning. Progressiv metod 100 år.  

 

4.4. Inflationskänslighet 
För att se hur avskrivningarnas andel av omsättningen skulle påverkas av en förändring i 

inflationstakt undersöks detta genom ett känslighetstest. Skulle den genomsnittliga inflationen 

visa sig vara 1 % istället för det antagna 2 % skulle detta leda till minskade intäkter samtidigt 

som avskrivningar och de icke-inflationsberoende ökningarna i det periodiska underhållet 

väntas vara bestående. Detta leder till att föreningarnas resultat i förhållande till omsättning 

försämras under de senare åren av den ekonomiska livslängden, en försämring på upp till 15 

procentenheter årligen vid användandet av en progressiv avskrivningsmetod i samband med 

en ekonomisk livslängd om 100 år.  
 

En förändrad inflation skulle även medföra skillnad i förhållandet mellan avskrivningar och 

föreningarnas omsättning. Lägre intäkter i samband med en relativt hög avskrivningsandel 

leder till att avskrivningarna i scenariot tar upp ännu större plats i förhållande till 

omsättningen. De skillnader som uppstår i samband med en inflationstakt på 1 % respektive 

en inflationstakt på 2 % redovisas i Figur 4.10. och Figur 4.11. I slutet av tidsperioden leder 

en lägre inflation än väntat till att avskrivningarna tar upp över 20 procentenheter mer av 

omsättningen.  



	   21	  

För att undersöka hur en oväntat hög inflation skulle påverka förhållandet görs även ett 

känslighetstest med en genomsnittlig inflationstakt om 3 % årligen. Figur 4.12. visar att 

avskrivningarna då tar upp en betydligt mindre del av omsättningen. Här ser vi att 

förhållandet når sin topp tidigare än vid observationer med lägre inflation. Toppen på kurvan 

är även dryga 4 %, att jämföra med dryga 30 % vid ett inflationsutfall på 1 %.  

 

 
Figur 4.10. Avskrivning/Omsättning. Inflation: 1 % 

 
Figur 4.11. Avskrivning/Omsättning. Inflation: 2 % 

 
Figur 4.12. Avskrivning/Omsättning. Inflation: 3 % 

 

4.5. Avgiftseffekter 
Valet av avskrivningsmetod och period kan även få effekter på avgifterna som föreningarna 

tar ut av sina medlemmar. Utifrån självkostnadsprincipen presenteras här de avgiftshöjningar 

som skulle vara nödvändiga för en anpassning efter de resultat som presenterats i 

undersökningen. Höjningarna som presenteras förutsätter alla att föregående års höjningar är 
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genomförda, och höjningar kan därmed behöva göras varje år, för att föreningen inte ska gå 

med förlust. Viktigt att ta i beaktning är även att höjningarna baseras på föreningarnas 

nuvarande avgifter, vilka i sin tur baseras på den progressiva avskrivningsplan som används.  

4.5.1. Linjär metod 

Som tidigare presenterats leder en linjär metod till underskott i föreningarnas 

resultaträkningar. Förutsatt målet att nå ett nollresultat kommer föreningarna behöva höja sina 

avgifter. Eftersom föreningarna, vid användandet av en linjär avskrivningsmetod, under det 

första året upplever ett större negativt resultat än vid användandet av en progressiv 

avskrivningsmetod, behövs en större avgiftshöjning för att väga upp för detta resultat. För F1 

handlar det om en hög siffra under det första verksamhetsåret; enligt undersökningen behövs 

en avgiftshöjning om 67 % för att nå ett nollresultat (Figur 4.13.). Detta skulle innebära en 

avgiftshöjning från 698 kronor per kvadratmeter och år till 1165 kronor per kvadratmeter och 

år. Mindre avgiftshöjningar kommer att behövas därefter, och blir även aktuella vid införandet 

samt ökningen av fastighetsskatten, vilka inträffar efter det femte samt det tionde 

verksamhetsåret. 
 

I likhet med F1 behöver de andra föreningarna göra stora avgiftshöjningar under sina första 

verksamhetsår för att nå det antagna målet om nollresultat. Precis som i avsnittet rörande 

förhållandet mellan avskrivningar och omsättning är F2 och F3:s siffror lika. F2 och F3 skulle 

enligt undersökningen behöva genomföra avgiftshöjningar på 47,7 % respektive 46,4 % 

(Figur 4.13.). Detta skulle innebära att årsavgifterna ökar från 814 till 1202 kronor per 

kvadratmeter för F2 och från 679 till 994 kronor per kvadratmeter för F3. Utöver dessa 

höjningar behövs ytterligare mindre höjningar i framtiden. Dessa planar ut från knappa 6 % 

till knappa 3 % mot slutet av livslängden.  

 

 
Figur 4.13. Avgiftshöjningar. Linjär metod 60 år.  
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De årliga avskrivningarna blir lägre om den ekonomiska livslängden på byggnaden förlängs 

från 60 till 100 år. Därför får vi, vid användning av den längre avskrivningsperioden, andra 

siffror men ett likartat beteende. Den förlängda livslängden innebär lägre initiala höjningar i 

föreningarna. Från att ha behövt göra en höjning med nästan 67 % behövs nu en initial 

höjning med 37 % för att F1 ska göra ett nollresultat (Figur 4.14.). Denna höjning följs åt av 

mindre årliga höjningar för att kompensera för de negativa resultaten som beräknas upplevas.  
 

F2 beräknas uppleva ett liknande behov av avgiftshöjningar och behöver första året 

genomföra en höjning med drygt 25 % för att därefter behöva göra årliga höjningar med 

mellan 6 % och 2,5 %. F3:s höjning under det första året behöver nu vara ungefär 31 % (Figur 

4.14.). Liksom tidigare följs F2 och F3 åt i sina resultat och undersökningen visar 

genomgående på liknande behov av årliga höjningar.  

 

 
Figur 4.14. Avgiftshöjningar. Linjär metod 100 år.  

 

Eftersom intäkterna ökar i och med avgiftshöjningarna, lättar även avskrivningarnas 

belastning på omsättningen. Då avgiftshöjningar ökar omsättningen genom höjda inkomster 

gör detta att avskrivningarna successivt utgör en lägre och lägre del av omsättningen eftersom 

den årliga avskrivningen är konstant vid användandet av en linjär avskrivningsmetod. 	  

 4.5.2. Progressiv metod 

Den progressiva avskrivningsmetod som använts i undersökningen leder till avgiftshöjningar 

efter en relativt kort tidsperiod. Dessa är dock inte av samma storlek som i samband med en 

linjär avskrivningsmetod och ingen av avgiftshöjningarna överstiger 12 %. Vissa mindre 

höjningar kan behöva göras i samband med att fastighetsskattelättnaderna upphör efter det 

femte och det tionde året. Detta höjer föreningarnas kostnader en aning och därför kan det bli 

aktuellt för föreningarna att höja sina avgifter för att gå med nollresultat. Avgiftshöjningarna 
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mot slutet av byggnadernas livslängder väntas enligt prognosen ligga under 5 %. 

Avgiftshöjningarna går att utläsa ur Figur 4.15. och 4.16. nedan.  
 

 
Figur 4.15. Avgiftshöjningar. Progressiv metod 60 år.  

 
Figur 4.16. Avgiftshöjningar. Progressiv metod 100 år.  

 

4.6. Empirisk analys 
Som kan utläsas av resultatet är avskrivningar något som belastar bostadsrättsföreningars 

resultat förr eller senare, oavsett vilken metod som används. En fråga som är viktig att ta i 

beaktning är dock vilken metod som bidrar till mest rättvisande finansiella rapporter, till 

exempel i aspekter om vilken generation som bör stå för vilka renoveringar, och även om 

vilken metod som medför säkrast värderingar inför framtiden.  

	  

Den linjära avskrivningsmetoden bidrar, till skillnad från den progressiva metoden, till stora 

underskott de första åren. I och med antagandet om att föreningarna vill gå med nollresultat 

behövs stora avgiftshöjningar i början av byggnadernas beräknade livslängder. När det 

kommer till progressiva avskrivningar och framtida avgiftshöjningar visar prognosen på 

avtagande resultat med relativt höga förluster de sista åren, men inga större behov av 

avgiftshöjningar. Dessa avtagande resultat ligger långt in i framtiden och är svåra att 

prognostisera; dels på grund av ett svårberäkneligt renoveringsbehov som kan visa sig vara 
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annorlunda än förväntat, dels på grund av en svårprognostiserad inflation som påverkar. En 

oväntad inflationsutveckling skulle få stor påverkan på belopp som väntas uppkomma långt in 

i framtiden. Som redovisats i resultatet får en förändrad inflation särskilt stor påverkan i 

samband med en längre beräknad livslängd. En progressiv avskrivningsmetod påverkas 

negativt av en lägre inflation, på grund av de högre belopp som kvarstår att skriva av, och 

även på grund av de ökande andelar av omsättningen som avskrivningarna då kommer att 

utgöra. Samtidigt kan resultaten bli fördelaktiga i samband med en högre inflation än väntat. 

Som redogjorts för i avsnitt 4.4. skulle avskrivningarna då ta upp en mindre andel av 

omsättningen. På grund av att de inflationsrelaterade skillnaderna är så pass stora ligger det en 

osäkerhet i att skjuta upp stora avskrivningsbelopp på framtiden, och detta kan ses som 

riskabelt för framtida generationer. 

	  

Resultatet som fås vid användandet av en linjär avskrivningsmetod visar på en relativt 

avtagande avskrivningsandel. Detta på grund av att övriga poster, undantaget räntekostnader, 

räknas upp med inflationen. Inflationen kan således ses som ett argument för användning av 

progressiva avskrivningar, dock bör den då användas med en lägre stegring än vad som 

använts i denna undersökning. En progressiv avskrivningsmetod med en lägre stegring skulle 

kunna leda till att avskrivningarna under alla år tar upp lika stort utrymme, förutsatt en viss 

inflationstakt. Den relativt minskande andelen avskrivningar i samband med en linjär metod 

kan även ses som missvisande på så sätt att föreningen belastas hårt i början, då det ofta 

föreligger färre renoveringsbehov. Dock kan det, som tidigare diskuterats, vara svårt att 

förutspå inflation och även vara farligt att räkna med en inflation som inte kommer, då 

framtida generationer i sådana fall belastas hårdare än väntat om utfallet inte motsvarar den 

takt som tidigare förväntats. 	  

 4.6.1. Alternativ till avgiftshöjningar 

Även om det, enligt antagandet om att föreningar vill gå med nollresultat, går att säga att en 

övergång till linjära avskrivningar skulle medföra avgiftshöjningar till en början, är detta inte 

något som behöver vara helt nödvändigt. Valet av avskrivningsmetod bidrar endast till 

förändringar i periodiseringarna, vilka inte påverkar en förenings kassaflöde. Problemet med 

en orolig marknad som följd av negativa resultat kan lösas på andra sätt än genom 

avgiftshöjningar, till exempel genom ökad information om vilka aspekter av en förenings 

ekonomi som avskrivningar egentligen påverkar. Det kan även vara ett alternativ att ta fram 

alternativa rapporter, som är förenklade och mer rättvisande för kassaflödet, som 
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beslutsunderlag för de lekmän som är spekulanter till att köpa en bostadsrätt. Det 

grundläggande i en bostadsförening är att kunna täcka sina löpande omkostnader, och 

kassaflödet till dessa kostnader påverkas inte av vilken avskrivningsmetod som väljs. Som 

tidigare diskuterats finns det en säkerhet i att ha lägre belopp återstående att skriva av i slutet 

av byggnadernas livslängder. Denna säkerhet skulle kunna leda till en minskad oro och 

därmed ett dämpat behov av avgiftshöjningar för nutida generationer. Däremot leder en 

period av förluster till ett urholkat eget kapital och en minskad soliditet i 

bostadsrättsföreningarna. Här behöver föreningarna göra en avvägning mellan 

konsekvenserna av att gå med förlust under en längre tid och konsekvenserna av att införa 

stora avgiftshöjningar.  

	  

Stora avgiftshöjningar kan även vara skadliga för marknaden då de kan avstanna 

prisutvecklingen och på så sätt leda till ett minskat byggande och i framtiden en brist på 

bostäder. Dessa effekter kan göra att negativa resultat utan några större avgiftshöjningar är att 

föredra. Alternativen är även möjliga att kombinera med varandra. De resultat som 

presenteras i empirin, med vissa avgiftshöjningar på över 50 %, kan få stora konsekvenser för 

många nuvarande och framtida boende och även för marknaden i stort, och måste med största 

sannolikhet kombineras med ett negativt resultat för att inte medföra negativa konsekvenser 

för samhället i stort. En månadsavgift som ökar med flera tusen kronor kan tvinga människor 

att sälja sina bostadsrätter på grund av ekonomiska problem. Så pass mycket högre avgifter 

kan även förändra den prisbild som finns av bostadsrätter för tillfället, och leda till att 

marknadspriserna sjunker. Då återfinns människor som förmodligen skulle göra stora 

förluster på den lägenheten de en gång trodde skulle bli en bra investering. 	  

 4.6.2. Avslutande diskussion 

Resultatet om att en stor avgiftshöjning kan bli aktuell i samband med en övergång till en 

linjär avskrivningsmetod visar vissa tecken på att ett opportunistiskt beteende kan återfinnas i 

de föreningar som i nuläget använder sig av en progressiv avskrivningsmetod. En 

medvetenhet om denna höjning skulle kunna ligga bakom valet av den progressiva 

avskrivningsmetoden, vilket samtliga observerade föreningar i nuläget använder sig av. Det 

kan finnas en vilja från både föreningsstyrelse och byggbolag, vilka till viss del kan påverka 

föreningens val av avskrivningsmetod, att få föreningens ekonomiska rapporter att återspegla 

en förskönad bild av verkligheten för att på så sätt öka bostädernas aktuella värde. Som nämnt 

i det teoretiska ramverket kan agenten handla enligt ett kortsiktigt perspektiv för egen 
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vinnings skull. Detta kan kopplas till hur bostadsrättsföreningars styrelser väljer en progressiv 

avskrivningsmetod som inte kan ses som långsiktigt hållbar. 
 

Teorier om earnings management behandlar liknande opportunistiska beteenden, och som tas 

upp i det teoretiska ramverket föreslås ofta att en tillgång skrivs av med högre belopp i början 

av livslängden. Detta innebär en degressiv avskrivningsmetod, vilken ligger starkt i motsats 

till den progressiva metod som använts i delar av undersökningen. Användandet av en 

progressiv avskrivningsmetod kan därmed även ses som opportunistiskt i koppling till teorier 

om earnings management. Däremot är det svårt att utröna huruvida föreningar och byggbolag 

förskönar dessa siffror medvetet.  
 

Ämnet kan även kopplas ihop med hur avskrivningsplaner som leder till ett bättre nutida 

resultat föredras, liksom i exemplet med nyintroduktioner. Undersökningen visar på en 

prognos där de progressiva avskrivningarna medför bättre resultat, även om de kan vara 

missvisande när det kommer till att återspegla byggnadernas beräknade livslängd och slitage. 

I ämnet som undersöks återfinns flera likheter med det exempel som tas upp i det teoretiska 

ramverket. Bland annat återfinns en vinstmaximerande säljare samt en intermediär i form av 

en mäklare, vilka båda kan ses som drivkrafter till att pressa upp priserna. Visar mäklaren upp 

föreningens räkenskaper för en potentiell köpare utan ekonomiska kunskaper kan köparen 

lockas av positiva resultat och en låg avgift som grundas i valet av avskrivningsmetod. 

Avskrivningsmetoden som valts kan på så sätt påverka köparen så att denne är beredd att 

betala mer för bostaden. Trots att intermediären i ett bostadsköp skall verka för båda parter, 

byggbolaget och köparen, kan det hända att det ligger i mäklarens egenintresse att sälja 

objektet för så mycket som möjligt, och att mäklaren drivs av en provision på bostadens 

slutpris. Ett beteende likt detta kan även det ses som ett opportunistiskt beteende från 

byggbolagen och intermediären. 
 

Övergången till linjära avskrivningar kan ses som ett försök att minska det egna 

värderingsutrymmet hos föreningarna. Att ha ett lägre värde kvar att skriva av bidrar också till 

att minska den osäkerhet det innebär att skjuta upp avskrivningsbelopp på framtiden. En linjär 

avskrivningsmetod kan dessutom ses som en mindre komplex metod att förstå och använda 

för de lekmän som utgör en bostadsrättsförenings styrelse.  
 

Att med en progressiv metod skjuta upp kostnader kan leda till ett behov av höjda avgifter 
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som uppstår först i framtiden. Vetskapen om detta kan leda till att medlemmarna inte blir 

långsiktiga boende i föreningen. En progressiv metod kan därmed härledas från ett kortsiktigt 

beteende hos aktörerna på bostadsmarknaden där kostnader för nybyggda bostadsrätter skjuts 

upp. En linjär avskrivningsmetod kan ses som en mer rättvis uppdelning av kostnader över 

generationerna.  
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5. Slutsatser 
I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsats samt alternativ till avgiftshöjningar. Avsnittet 
avslutas med förslag på framtida forskning inom området.   

5.1. Slutsats 
Ett av problemen med progressiva avskrivningar är att avskrivningsbelopp skjuts upp på en 

osäker framtid. Inflationstakt och kostnadsökningar i samband med renoveringar och andra 

periodiska underhåll är svårberäkneliga och en skillnad i dessa kan få stora konsekvenser i 

framtiden. För att ta det säkra framför det osäkra föreslår vi, i enlighet med 

Bokföringsnämndens senaste beslut, att linjära avskrivningar är att föredra då de medför 

mindre risk för obehagliga överraskningar för framtida generationer. Den rekommendation vi 

ger baseras dock på linjära avskrivningar i samband med att förluster tas upp hos 

bostadsrättsföreningarna, och inte i samband med de stora avgiftshöjningar som presenteras. 

Som påvisades i känslighetstestet är en progressiv metod mer inflationskänslig på grund av de 

högre belopp som kommer att återstå i framtiden. Det är dessutom svårt att förutspå exakt hur 

lång livslängd byggnaden har, och risk finns att den beräknade livslängden överstiger den 

verkliga, vilket är en annan anledning till varför det är bättre att det återstår relativt små 

belopp under den sista delen av den beräknade livslängden. 

	  

I och med en övergång till den linjära avskrivningsmetoden, och bortseendet från de höga 

avgiftshöjningarna, uppstår stora underskott under de första åren. Detta kan, som diskuterats, 

leda till mer svårförståeliga finansiella rapporter men är troligtvis bättre för marknaden på 

längre sikt. Istället för att genomföra de stora avgiftshöjningar som presenteras i resultatet kan 

föreningarna under en längre tidsperiod genomföra något mindre avgiftshöjningar. Dessa 

mindre avgiftshöjningar kan vara en nödvändighet för att undvika att urholka det egna 

kapitalet och således bidra till en lägre soliditet i föreningen. Många av de problem som kan 

komma att uppstå kan troligtvis undvikas med hjälp av en spridning av kunskap till 

bostadsrättsföreningsstyrelser.  

	  

Vilken tidsperiod som bör föredras är svårt att ge råd om, då tidsperioden på bästa möjliga 

sätt ska återspegla byggnadens riktiga livslängd. För att bedöma denna livslängd krävs 

ingående kunskap om den specifika byggnaden, och det kan tänkas vara en komplex 

uträkning att genomföra. För en så rättvisande bild som möjligt kan föreningar använda sig av 

en komponentavskrivning, där de olika beståndsdelarna skrivs av över sin specifikt beräknade 
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livslängd. För att minska risken för opportunistiskt beteende i samband med valet av 

avskrivningsperiod kan detta vara att föredra. Dock kan detta vara svårt att utföra då det 

kräver värden för samtliga av komponenterna som ska skrivas av. Detta är även en 

avskrivningsmetod som bör appliceras från början av byggnadens livslängd. 

Avskrivningsmetoden kan ge spekulanter och andra intressenter en mer rättvis bild av 

föreningens ekonomiska verklighet, och minska risken för en godtycklig beräkning av 

livslängden.  

5.2. Förslag på framtida forskning 
Bokföringsnämndens senaste beslut om att förbjuda progressiva avskrivningar i 

bostadsrättsföreningar gör det intressant att se till huruvida övergången leder till de 

konsekvenser som förutspås, resultatmässigt och avgiftsmässigt. Vi föreslår därför vidare 

forskning, både bostadsrättsföreningsspecifikt och av hela bostadsmarknaden, kring vad 

övergången till den linjära avskrivningsmetoden leder till. Denna forskning är även viktig 

som en del av en utvärdering av Bokföringsnämndens beslut. 	  
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