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Abstract 

In this paper, we present the ban on progressive depreciation of housing associations in 

connection with the change to K-regulatory frameworks. Bokföringsnämnden (2014) stated that 

progressive depreciation was no longer allowed, and this study explores what kind of 

implications it had for the housing associations' income statements. Additional problems have 

been addressed by examining what effects it could have on the perception of that accounting 

must be based on giving a fair view (Artsberg, 2005), and whether stakeholders can access and 

interpret this financial information (Burks, 2015). Based on theories that consider that a similar 

framework is not appropriate for housing associations and non-profit organizations, as for profit 

driven companies, we have used this criticism on the matter (Burks, 2014; Torres and Pina, 

2003). We have also taken into consideration why Bokföringsnämnden decided to prohibit the 

depreciation method. The empirical study focuses on examining twenty newly constructed 

housing associations annual reports from 2012 to 2014 to see whether they have had to change 

their depreciation method, and if this in turn has had an influence on their results, and if this 

has led to changes in their annual report. 

The end result of this study is based on a quantitative research which shows that a change has 

occurred in housing associations' income statements. 95 percent of the sample reported a loss 

in 2014, while in 2012 only 5 percent showed negative results. In a combined analysis of the 

use of literature and empirical data, there are clear indications that there is a requirement for 

new regulatory alternative templates for housing associations to report financial information if 

they are to present a fair view and enable comparison between associations. 

Key words: Accounting, Non-profit accounting, NPO key performance indicators, Financial 

Reporting Quality, Depreciation systems 
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Sammanfattning 

Denna studie behandlar förbjudet mot progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar i 

samband med bytet till K-regelverken. Bokföringsnämnden (2014) fastslog att progressiva 

avskrivningar inte var längre tillåtna, och denna studie undersöker vad det har haft för 

implikationer på bostadsrättsföreningars resultaträkningar. Ytterligare problematik har 

behandlats genom att undersöka vad för effekter det kan ha haft på redovisning som ska grundas 

på att ge en rättvisande bild (Artsberg 2005), och om huruvida intressenter kan komma och 

tolka denna finansiella information (Burks, 2015). Utifrån teorier som anser att ett likadant 

ramverk inte passar på bostadsföreningar och icke-vinstdrivande organisationer har vi använt 

varför kritik riktas på denna punkt (Burks, 2014; Torres och Pina, 2003), men även tagit i 

hänsyn varför Bokföringsnämnden valde att förbjuda en avskrivningsmetod. Den empiriska 

utredningen fokuserar på att undersöka tjugo stycken bostadsrättsföreningar under 2012 till 

2014 för att se om de har övergått till det nya regelverket och om de redovisar negativt resultat.  

 

Slutresultatet av denna studie baseras på en kvantitativ undersökning vilket visar att en 

förändring har skett i hur bostadsrättsföreningar resultaträkningar. 95 procent av urvalet visar 

ett negativt resultat 2014 medan 2012 visade endast 5 procent negativt resultat. Vid en 

kombinerad analys av använd litteratur och empiri finns det tydliga indikationer på att det 

fordras ett krav på ett nytt regelverk alternativt mallar för hur bostadsföreningar ska ge en 

rättvisande bild.  

 

Nyckelord: Accounting, Non-profit accounting, NPO key performance indicators, Financial 

Reporting Quality, Depreciation systems 
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1 Inledning 

1.1 Ämne 

Våren 2014 stod avskrivningar på fastigheter på förstasidorna i svensk media efter att SvD 

(Hellekant, 2014) rapporterat om vad ett nytt regelverk hade för potentiell inverkan på 

avgifterna för hundratusentals svenska bostadsrättsägare. Nu, snart två år senare, har det nya 

regelverket hunnit träda i kraft och årsredovisningarna visar resultatet av övergången, varför 

detta skall undersökas nedan.      

1.2 Bakgrund 

År 2004 startade Bokföringsnämnden (BFN) det så kallade K-projektet. Det innebär att för 

räkenskapsår som påbörjades efter den 31 december 2013 ska årsredovisningen i en 

bostadsrättsförening (BRF) ha upprättats enligt ett K-regelverk (Bokföringsnämnden, 2014). 

Om bostadsrättsföreningen är ett mindre företag enligt gränsvärdena i årsredovisningen kan 

föreningen välja att upprätta årsredovisningen enligt K2-regelverket ”Årsredovisning i mindre 

ekonomiska föreningar” (BFNAR 2009:1). Om bostadsrättsföreningar inte tillämpar K2 ska 

årsredovisningen upprättas enligt K3-regelverket ”Årsredovisning och koncernredovisningar” 

(BFNAR 2012:1). Skillnaden mellan K2 och K3 och dess påverkan på en bostadsrättsförening 

är att K2 är ett förenklat regelverk och att avskrivningen ska vara linjär. K3-regelverket är en 

mer avancerad metod som grundas på fler bedömningar. Avskrivningsplanen för K3-regelverk 

är uppdelad i flera komponenter. Byggnaden ska delas upp i olika komponentgrupper och 

därefter skrivs varje komponentgrupp av på beräknad livslängd. Om föreningen står inför stora 

underhållsåtgärder kommer K2 att belasta resultatet det året (ibid.). 

Progressiv avskrivning betyder att låga avskrivningar görs i början av en fastighets livslängd 

för att sedan öka gradvis vilket leder till att avskrivningarna blir som högst under de sista åren. 

I början av 2014 uppmärksammade SvD (Hellekant, 2014) och FAR (2014) att övergången till 

K-regelverken kunde ha stor inverkan på Sveriges bostadsrättsföreningar för 

avskrivningstakten kunde komma att behöva ändras. Tidigare hade en progressiv 

avskrivningstakt accepterats, men i och med de nya reglerna var det oklart om detta skulle 

kunna fortgå. FARs egen policygrupp hade ifrågasatt progressiva avskrivningars lämplighet i 

bostadsrätter och ville lyfta fram frågan för att få ett svar från Bokföringsnämnden (FAR, 2014). 

Media uppmärksammade detta för att implikationerna var stora för många hushåll i landet, och 

krav på förtydligande från bokföringsnämnden krävdes eftersom det är upp till dem att sätta 
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standard för redovisningstekniska regler i Sverige (Hellekant, 2014). FAR föreslog att 

bostadsrättsföreningar skulle undantas från de nya reglerna i K-regelverket tills frågan hade 

utretts av bokföringsnämnden (FAR, 2014). 

I slutet av april 2014 kom Bokföringsnämnden (2014) med ett yttrande i frågan, och fastslog 

att progressiva avskrivningar inte längre var tillåtna i bostadsrättsföreningar. Progressiva 

avskrivningar hade blivit nästintill praxis under 2000-talet skulle nu flera bostadsrättsföreningar 

göra om sina kalkyler och årsrapporterna skulle komma att se annorlunda ut (ibid.). 

Bokföringsnämnden beslutade att progressiva avskrivningsplaner inte är tillämpliga på 

byggnader med K2-regelverk och anser att en linjär avskrivningsplan återspeglar förslitning av 

byggnad bättre (Bokföringsnämnden, 2014).  

Grunden bakom avskrivningar är att en tillgång ska skrivas av över en beräknad livslängd i 

enlighet med hur den förväntas förslitas. Problemet med att matcha avskrivningar med 

förslitning är att slitaget kommer att bli progressivt om man skjuter upp reparationer och 

underhåll, varför den blir progressiv på grund av bristande underhåll (Nordlund, 2010). Ett 

ytterligare problem med en tillgång som en fastighet som har en lång livslängd är att den med 

tiden blir omodern, vilket kan klassas som en sorts förslitning. Dessutom tillkommer parametrar 

som inflation, eftersom avskrivningarna är jämna, men inflation kan höja kostnaden av till 

exempel reparationer vilket gör att matchningen mellan avskrivningarna och 

reparationskostnaden blir fel (ibid.).  Om man vill ta hänsyn till inflation hade en progressiv 

takt kunnat vara linjär i reell köpkraft, om inte mätt i kronor. Dock hade detta krävt en hög 

avskrivningstakt redan från början som sedan höjts med inflation. Lundström och Nordlund 

(2014) menar snarare att en linjär, eller till och med en degressiv avskrivningstakt hade varit 

lämplig i fallet med fastigheter. Om man jämför en fastighet med till exempel en bil, kan man 

argumentera för att det initialt sker en stor värdeminskning så fort de första ägarna flyttar in, 

varför en degressiv avskrivning hade kunnat vara tänkbar. Dock pekar det mesta för att linjär 

avskrivning är mest lämplig eftersom forskning visat att förslitning sker jämnt över tillgångens 

livstid. Det första steget i ett trapphus sliter inte trappan mer än det hundrade steget (Lundström 

och Nordlund, 2014).  

Näsman (SvD, 2014) anser att det är orimligt att förbjuda progressiv avskrivning. BFN:s 

ställningstagande är att progressiva avskrivningar ger en missvisande bild av en 

bostadsrättsförenings ekonomi och att linjära avskrivningar ger en mer rättvis fördelning av 

boendekostnader över tiden (Bokföringsnämnden, 2014). Enligt Näsman (SvD, 2014) blir 

konsekvenserna av att förbjuda progressiv avskrivning att nyproducerade fastigheter behöver 
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ta ut 40-50 procents högre årliga avgifter för att täcka sina avskrivningskostnader. 

Bostadsrättsföreningar ska verka efter självkostnadsprincipen. Det viktigaste är att avgifter och 

hyror täcker utgifter som föreningar har. En bostadsrättsförening kan välja att redovisa ett 

negativt resultat om avskrivningar ökar. Det centrala är att bostadsrättsföreningen har god 

likviditet, varefter ett negativt resultat kan visas trots sund ekonomi. Problem som uppstår vid 

negativa resultat är att intressenter som exempelvis spekulanter har svårigheter att bilda en 

uppfattning om bostadsrättsföreningens ekonomiska situation. Som följd av detta måste högre 

krav ställas på övrig information i årsredovisning. En av konsekvenserna blir följdenligt 

informationsasymmetri på marknaden (Pernica och Hanusova, 2015). Mäklarsamfundet (2015) 

har bistått mäklare gällande oroliga köpare och spekulanter om effekterna av förbudet mot 

progressiv avskrivning i bostadsrättsföreningar. Mäklare uppmanas att informera om 

omständigheter i föreningen och hänvisa till planerade framtida handlingar av 

bostadsrättsföreningen i fråga. 

En bostadsrättsförening går inte vanligtvis i konkurs. Konkurs sker endast om det inte finns 

pengar kvar i kassa och medlen inte går att ta från medlemmar genom ökade årsavgifter. En 

bostadsrättsförening kan visa underskott i flera år under vissa förutsättningar som tillräcklig 

likviditet men vid längre tid kan det dock innebära ansvar för styrelseledamöterna, varav 

påföljder som skadestånd kan bli aktuellt (SBC, 2015). 

Regelverk för bostadsrättsföreningar är en komplex fråga. SBC (2015) anser att progressiva 

avskrivningar bör tillämpas i fastigheter i och med att livslängden är lång och de har låg teknisk 

utveckling. FAR uttrycker att normgivning och praxis måste anpassas för de unika förhållanden 

som gäller för bostadsrättsföreningar (FAR, 2015). FARs (2014) nästa steg är att utreda 

konsekvenserna av övergången från progressiv avskrivning gällande underskott i 

bostadsrättsföreningar och bland annat hur det kommer påverka revisorns rapportering. FAR 

meddelar att de kommer verka för att utveckla redovisningen i bostadsrättsföreningar och att 

utveckling måste ske inom informationsgivning i bostadsrättsföreningar inom befintlig 

normgivning. För att en transparent utveckling ska ske är det osäkert vilka beståndsdelar som 

måste inkluderas i frågan om vad som återspeglar en fastighets livslängd bäst (ibid.).  

1.3 Problemdiskussion 

När Bokföringsnämnden (2014) förtydligade att progressiva avskrivningar inte var tillämpliga 

i bostadsrättsföreningar lämnades bostadsrättsföreningar ett val i hur detta problem skulle 

mötas. Många bostadsrättsföreningar hade låga avskrivningstakter och förändringen skulle 
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innebära en belastning på resultatet. De två uppenbara valen var att antingen höja avgiften hos 

de boende för att täcka kostnaderna som skulle uppstå eller att gå med förlust. 

För att belysa skillnaden för ekonomin hos en bostadsrättsförening används BRF 

Catalinahöjden (2014) som ett exempel. BRF Catalinahöjden hade år 2013 byggnad och mark 

värderad till 300 391 000 SEK och avskrivningar uppgående till 219 000 SEK, eller 0,07 

procent. Livslängden beräknades till 100 år. År 2014 nyttjar BRF Catalinahöjden istället linjär 

avskrivning och har därmed höjt årets avskrivningar till 2 233 783 SEK. År 2014 gick BRF 

Catalinahöjden med en förlust om 724 882 SEK, jämfört med föregående års vinst om 871 019 

SEK. 

Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, som bistår styrelsen i BRF Catalinahöjden i arbetet med 

deras ekonomi, har enligt BRF Catalinahöjden (2014) tagit fram en modell där de istället för 

resultaträkningen baserar förvaltningen på kassaflöde, och därmed bortser helt från det 

redovisade resultatet. BRF Catalinahöjden meddelar därför att ekonomin är god och att kapital 

för framtida reparationer och dylikt kommer att sättas av i en fond för ändamålet. 

Fallet ovan väcker frågan om bostadsrättsföreningar nu kommer att bortse från sitt redovisade 

resultat och istället helt basera sin ekonomi på kassaflöde och likviditet. Får en styrelse gå med 

förlust enligt de lagar och regler som styr styrelsens arbete i ekonomiska frågor? Får revisorn i 

en bostadsrättsförening avge ren revisionsberättelse när den ekonomiska planen budgeterar för 

ständig förlust? Problematiken påverkar också de många intressenter som årsredovisningen är 

till för, särskilt privatpersoner som tar del av årsredovisningen för att försöka förstå det 

ekonomiska läget i en bostadsrättsförening man överväger att investera i. Eftersom syftet med 

publicering av finansiell information till stort är jämförbarhet och insyn är detta problematiskt 

av flera anledningar (Artsberg, 2005). 

1.3.1 Är det lämpligt att redovisa ett negativt resultat? 

Strider en långsiktig förlust mot principerna bakom de redovisningsmässiga regler som står 

till grund för rapporteringen av finansiell information? 

 

Som exemplet med BRF Catalinahöjden (2014) visade är det svårt för en intressent som tar del 

av föreningens finansiella information att veta om föreningen har en välskött ekonomi eller inte 

för att förlusten inte reflekterar detta, i och med att lämpliga avsättningar till underhållsfond 

kan ske även om föreningen går med förlust. En del av problematiken kommer ur att situationen 

för en bostadsrättsförening är speciell i det att den materiella anläggningstillgången som skrivs 

av är starkt påverkad av marknaden. Jämför med till exempel en maskin som köps in för 100 
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000 kr och har en användningstid på tre år. Denna maskin kostar sannolikt lika mycket i Luleå 

som den gör i Stockholm, och två maskiner i olika delar av landet hade skrivits av med samma 

summa. Efter levnadsperioden kan dessa ersättas till samma värde på både orterna. Samma 

resonemang kan inte föras när det kommer till fastigheter. Om ett bolag hade byggt två stycken 

fastigheter efter samma modell på två olika platser i landet hade dessa sålts till olika värden och 

därför haft olika avskrivningar, även om reparation/ersättning kopplat till slitage medför 

liknande kostnader på de olika orterna (Booberg och Fredriksson, 2014). Detta är en relevant 

grund i redovisning för redovisning ska ge en rättvisande bild över den ekonomiska 

verkligheten som presenteras (Pernica och Hanusova, 2015). För att informationen skall ge en 

rättvisande bild skall den bland annat vara faktabaserad och neutral, men mest relevant i 

sammanhanget är att den skall ha validitet och vara jämförbar (Artsberg, 2005). Om 

informationen inte används som den är tänkt när det kommer till bostadsrättsföreningar blir 

frågan om validitet är uppnått och om jämförbarheten finns kvar (ibid.).  

Intressenter av finansiell information skall kunna nyttja informationen som underlag för 

beslutsfattning (Anthony, 1980). I fallet med bostadsrättsföreningar gäller det bland annat 

potentiella köpare av bostadsrätter. Detta gör redovisningen till ett kommunikationsverktyg 

med bostadsrättsföreningen som avsändare. Kommunikationen kan bli otydlig när många 

intressenter värdesätter resultatet högt, medan det är en del av redovisningen som inte är 

anpassad för icke-vinstdrivande organisationer. I fallet med icke-vinstdrivande organisationer 

är resultatet enbart ett ytligt mått på en organisations finansiella välstånd. Forskare inom 

redovisning för icke-vinstdrivande organisationer menar att det finns brister i att använda 

samma ramverk för företag som för organisationer som inte har vinst som fokus (Torres och 

pina, 2003; Burks, 2011; Burks, 2015; Henderson m.fl., 2002).  

FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och SBC (FAR, 2015) har gemensamt lämnat förslag 

till regeringen där de påtalar denna problematik och efterfrågar ett särskilt regelverk för 

bostadsrättsföreningar som kan skapa en mer relevant och trovärdig redovisning. De pekar på 

att årsredovisningen i en bostadsrättsförening idag inte är ett relevant eller bra beslutsunderlag 

för medlemmar, köpare och andra intressenter. Lösningar som de lyfter fram är obligatoriska 

nyckeltal relevanta för intressenter specifikt hos bostadsrättsföreningar, en omarbetning av 

resultaträkningarna som gör dessa mer relevanta för att få en insyn i en förenings ekonomi, där 

en förening med sund ekonomi inte behöver redovisa ett negativt resultat på grund av till 

exempel avskrivningar. Avskrivningar och fondavsättningar skulle därför ersättas med ett 
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obligatoriskt sparande som bättre speglar hur ekonomin i en bostadsrättsförening ser ut (FAR, 

2015). 

Justitiedepartementet har meddelat att de delar uppfattningen om att årsredovisningar inte är 

anpassade för bostadsrättsföreningars mycket speciella verksamhet vilket medför att 

intressenter som tar del av den informationen inte får tillräcklig eller relevant information. Att 

ändra rapporteringskraven för bostadsrättsföreningar enligt förslaget hade idag brutit mot 

kravet på avskrivningar i 4 kap. 4§ ÅRL och mot kriterierna för avsättningar i 3 kap. 9§ ÅRL. 

Justitiedepartementet har lämnat en rekommendation till regeringen om att utreda frågan 

(Justitiedepartementet, 2015). 

Om en bostadsrättsförening går med förlust kan detta även vara problematiskt ur ett juridiskt 

perspektiv. Bostadsrättsföreningar är ekonomiska föreningar och skall därför följa lagen om 

ekonomiska föreningar. Dock innehåller föreningslagen knapphändig vägledning inom 

ekonomiska frågor utan bygger istället på medlemmarnas inflytande över verksamheten genom 

kooperativt deltagande (Stattin och Svernlöv, 2014). Bostadsrättsföreningars ekonomi regleras 

bland annat genom 3 kap. BRL genom att en ekonomisk plan måste upprättas. Dock ställer 

denna inga krav på positivt resultat. I en bostadsrättsförening gäller föreningens stadgar som 

intern rättskälla, det vill säga om vill en bostadsrättsförening gå med förlust måste ordalydelsen 

i stadgarna medge detta. Finns det ett krav på att medlemmarnas avgifter skall täcka alla 

kostnader, som till exempelvis avskrivningar, måste detta omformuleras för att förlust skall 

kunna upprätthållas över tid (Stattin och Svernlöv, 2014). 

Styrelsen i en bostadsrättsförening har en vårdnadsplikt gentemot föreningen grundat i 

uppdragsförhållandet till bostadsrättsföreningen. Detta innebär att föreningens ekonomi i det 

stora hela skall vara i balans. Dock innebär detta inte nödvändigtvis att det redovisningsmässiga 

resultatet måste vara positivt eller neutralt, utan det bör räcka med att den ekonomiska planen 

håller föreningen likvid, och kan täcka reparationer och underhåll (Stattin & Svernlöv, 2014). 

1.4 Syfte 

Målsättningen med denna studie är att undersöka vad övergången till K2/K3 har resulterat i för 

ändringar i bostadsrättsföreningars resultat, och att undersöka om detta har lett till omställningar 

i hur dessa presenterar finansiell information. Detta skall analyseras med hjälp av litteratur 

kopplad till redovisning hos icke-vinstdrivande organisationer och hur en organisations syfte 
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påverkar ändamålsenligheten i att använda en standardiserad mall för presentationen av 

finansiell information.  

1.5 Avgränsning 

Begränsningarna är satta till att enbart se över problematiken med att redovisa ett negativt 

resultat långsiktigt ur ett ändamålsenlighetsperspektiv, främst sett ur synvinkeln av mottagaren 

av finansiell information. Studien kommer att fokusera på nybyggda lägenheter geografiskt 

begränsat till Stockholms län. För att studien skall kunna uppnå ett mått av trovärdighet inom 

ramen för en magisteruppsats bedöms en begränsning i geografiskt område och tidsspann för 

byggnation för att öka möjligheterna att presentera ett trovärdigt resultat.  

1.6 Frågeställning 

1. Är nuvarande utformning av finansiell information som organisationer måste presentera 

ändamålsenlig även i organisationer som inte har resultat som syfte? 

2. (Studie) Hur har bostadsrättsföreningar valt att möta den ökade kostnaden som uppkommit 

efter övergången till K-regelverket? 

1.7 Förväntat utfall 

Det förväntade utfallet är att se om förändringar har inträffat i bostadsrättsföreningars 

resultaträkningar, specifikt gällande posten resultat. Detta som ett följdresultat av förbjudet av 

progressiva avskrivningar. Utfallet ska sedan ställas i relation mot forskning på redovisning i 

icke-vinstdrivande organisationer och värdet av finansiell information.  
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2 Metod 

2.1 Introduktion till metod 

För att kunna skapa en bild av hur bostadsrättsföreningars resultat har påverkats av övergången 

till linjära avskrivningar, och hur den ekonomiska information som bostadsrättsföreningarna 

presenterar har förändrats, kommer en kvantitativ metod att användas. Studien kommer att 

genomföras genom att studera ett urval av bostadsrättsföreningar för att se hur övergången till 

K-regelverket har påverkat dessa. Denna studie analyserar ett urval om tjugo 

bostadsrättsföreningar för att se hur bostadsrättsföreningarna agerade i övergången till K-

regelverket och eventuellt till en ny avskrivningsmetod. Studien kommer att se på resultatet och 

hur det påverkas, och hur bostadsrättsföreningarna svarar på de ändrade reglerna, som till 

exempelvis höjda avgifter eller ett fokus på kassaflöde istället för resultat som grund för deras 

ekonomi. Bostadsrättsföreningarnas reaktion till de nya reglerna kommer även kontrolleras 

genom att se om de frivilligt gjorde några ändringar i hur dem presenterar sin finansiella 

situation, som genom utökade nyckeltal eller genom införandet av kassaflödesanalys. 

2.2 Metodval 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan en studie delas upp i två olika inriktningar, en kvantitativ 

eller en kvalitativ. En kvantitativ studie har som fokus att reducera stora mängder information 

och förklara denna genom att ge konkreta svar. Det är vanligt att man undersöker relationen 

mellan olika mätbara egenskaper baserade i teori och statistik för att på så vis försöka skapa en 

objektiv bild av verkligheten. Frågeställningen fokuserar på hur bostadsrättsföreningar har 

agerat efter en ändring i regler som styr deras verksamhet, och det passar en kvantitativ studie 

väl för ett urval av många bostadsrättsföreningar kommer ge en bild av hur 

bostadsrättsföreningar i allmänhet har valt att svara på ändringarna. 

2.3 Teorival och sekundärdata 

För att uppnå syftet kommer utgångspunkten vara vetenskapliga studier. Vetenskaplig litteratur 

om bostadsrättsföreningar i relation till avskrivningar är dock begränsad. Under det senaste året 

är det uteslutande C-uppsatser och magisteruppsatser som avhandlat övergången till K2/K3 och 

förbudet av progressiva avskrivningar. Dessa studier är också begränsade i sin teori som utgör 

en liten del av uppsatserna. På grund av detta används angränsande forskningsområden. 

Paralleller har valts att göra med icke-vinstdrivande organisationer eftersom det finns likheter 
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i strukturen. Bostadsrättsföreningar utgår från självkostnadsprincipen och bedrivs med 

medlemmars avgifter som intäkter. Liknande är det för icke-vinstdrivande organisationer som 

bedriver organisationen med medlemmars donationer. Därför har denna parallell valts för att 

visa problematiken med att redovisning i bostadsrättsföreningar och vinstdrivande 

organisationer skiljer sig. Däremot är det viktigt att urskilja att en bostadsrättsförening i grund 

och botten är en ekonomisk förening. Det andra angränsade forskningsområdet är vad för 

förhållande intressenter har till finansiella rapporter. Denna litteratur har hittats genom Uppsala 

universitetsbibliotek och databaser (Business Source Premier, Science Direct) genom sökfraser 

som “accounting”, “depreciation systems”, ”Non profit accounting”, ”NPO Key performance 

indicators”,”non business accounting”, och “financial reporting quality”. Källorna som används 

anses ha hög grad av trovärdighet.  

I anslutning till vetenskaplig litteratur används även litteratur om K-regelverken, 

redovisningsprinciper, avskrivningar och bostadsrättsföreningar. Dessa är tagna från 

branschorganisationer och beslutsfattande organ, exempelvis FAR och BFN. Systemet med 

bostadsrättsföreningar är specifikt för Sverige, och dessa varken är ideella föreningar eller 

vinstdrivande organisationer, utan i många hänseenden ett mellanting. Med den anledning 

kommer forskningen inte behandla dessa specifikt utan behandlar främst ideell sektor, statlig 

verksamhet och liknande där en snarlik problematik kan finnas i och med dessa, precis som 

bostadsrättsföreningar inte har vinst som syfte i sin verksamhet. I och med diskussionen som 

förs om förbudet av progressiva avskrivningar och K-regelverk har vi även använt oss av 

etablerad dagsmedia.  

Den empiriska delen av studien kommer att använda sig av sekundärdata i form av 

årsredovisningar för dessa finns tillgängliga offentligt och är lättåtkomliga. Årsredovisningarna 

kommer att hämtas från bostadsrättsföreningarnas hemsidor.  

2.4 Källkritik 

I denna studie har vi varit aktsamma i inhämtandet av information. I och med bristfällig 

litteratur har det funnits en viss svårighet att hitta vetenskaplig och trovärdig litteratur. I valet 

av vetenskapliga studier har vi varit selektiva och förutsatt informationen med en kritisk 

ståndpunkt. En del av den teoretiska delen av uppsatsen kommer bestå av forskning som inte är 

direkt kopplad till svensk redovisning eller systemet med bostadsrättsföreningar. En viss brist 

kan vara parallellerna som dras med icke-vinstdrivande organisationer. Detta medför att 

forskning måste tolkas och tas ur sitt sammanhang. På grund av bristfällig litteratur anser vi att 
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det är trovärdiga paralleller i och med debatten som förs, och därmed en valid anledning att 

inkludera dessa i teorin. 

 

Vi har även inhämtat information på området från ett antal intresseorganisationer vilket kan 

medföra en viss vinkling.  Dessutom har vi använt internetbaserade källor. Dessa kan anses som 

mindre pålitliga. En stor del av källorna anser vi är tillförlitliga för att de är 

branschorganisationer och huvudorgan inom redovisning (FAR, BFN) men som är mycket 

tongivande inom området, varför dess åsikter väger tungt i frågan.  

2.5 Studiens utformning 

Urvalet är gjort genom ett klusterurval baserat på vissa kriterier. Kriterierna är att alla 

bostadsrätter skall räknas som nybyggda, vilket innebär byggda på 2000-talet. Urvalet ska vara 

lokaliserat i Stockholms län, vara geografiskt spridda inom länet med olika byggnadsår och 

bostadsrättsföreningarna skall variera i storlek. Med dessa kriterier satta har sedan olika 

sökningar gjorts för att ta fram bostadsrättsföreningarna för studien. Studien innefattar tjugo 

bostadsrättsföreningar, med totalt 1622 lägenheter. 

2.6 Metodkritik 

I studien behandlas bara bostadsrättsföreningar i Stockholm byggda på 2000-talet. Detta medför 

att studiens resultat främst kan sägas vara aktuellt för stockholmare i nybyggda bostadsrätter. 

Dock kommer litteraturen delvis vara aktuell för alla intressenter till finansiell information för 

bostadsrättsföreningar. 

Kausalitet är en viktig faktor i merparten av kvantitativ forskning som har ett förklarande fokus. 

Man vill inte bara svara på hur saker är ställda, utan varför. Detta ger en studie intern validitet 

(Bryman och Bell, 2003). Studien genomförd i denna uppsats kan inte visa på ett kausalt 

samband utan enbart en korrelation mellan ändrad avskrivningsmetod och resultat, och ändring 

i nyckeltal/kassaflöde. I de tjugo bostadsrättsföreningarna som urvalet innefattar finns det totalt 

1622 lägenheter. I Stockholms län byggdes det under perioden urvalet representerar totalt 

49026 lägenheter (SCB, 2015), vilket gör att urvalet är ca 3,3 procent av den totala 

populationen. I och med att urvalet är en liten del av den totala populationen är resultatet svagt. 

Dock vägs detta upp av de starka trenderna i studien där få undantag hittats och majoriteten av 

observerade bostadsrättsföreningar visar liknande resultat. 
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3 Teori 

3.1 Redovisningsprinciper 

En av de grundläggande principerna inom redovisning är att redovisningen ska ge en rättvisande 

bild över företagets ekonomiska ställning (Pernica och Hanusova, 2015). Tillgångar ska 

värderas och redovisas på samma sätt. Vidare ska användning av andra fundamentala 

redovisningsprinciper utmynna till en rättvisande bild (ibid). Redovisningsprinciper inkluderar 

försiktighetsprincipen som innebär att företag ska ta hänsyn till osäkerhet som oundvikligen är 

förknippat med många händelser och omständigheter, se 2 kap. 4 § första stycket 3 ÅRL. Det 

innebär att tillgångar och intäkter inte får överskattas och att skulder och kostnader inte får 

underskattas. Värdering av poster ska utföras med iakttagande av rimlig försiktighet. Företag 

får inte medvetet undervärdera tillgångar och intäkter eller övervärdera skulder. Företag måste 

ta hänsyn till alla förutsebara och möjliga förluster och även ekonomiska förpliktelser 

(Skatteverket, 2015.). 

En annan princip som är viktig är matchningsprincipen. Matchningsprincipen betyder att 

företag utifrån sina intäkter måste fastställa vilka kostnader som matchar motsvarande intäkter, 

därefter periodisera intäkter och kostnader till rätt räkenskapsår (Skatteverket, 2015). Inom 

ramen av vad som tillhör matchningsprincipen, uttrycks det i ÅRL att matchningsprincipen ska 

inkludera en avskrivningsmetod som realiserar och fastställer nyttjandeperioden och speglar 

förbrukningen av en tillgång.   

Pernica och Hanusova (2015) anser att det finns betydande skillnader i tillämpningar av 

försiktighetsprincipen, i synnerhet när det gäller fastighetsavskrivningar, för att principen 

medför utrymme till olika praktiska tillämpningar. Nilsson (2013) fortsätter i samma spår 

angående matchningsprincipen och menar att K2 och K3-regelverken kommer leda till stora 

antal av tolknings- och tillämpningsproblem när det gäller avskrivningar i 

bostadsrättsföreningar. Transparens kommer vara svårt att uppnå. Lundén (2014) kritiserar K2 

och K3-regelverken för han anser att de utgår från vinstdrivande organisationer och inte syftet 

som bostadsrättsföreningar har. Istället bör bostadsrättsföreningar utveckla ett eget regelverk 

för att transparens ska uppnås. Lennart Iredahl, revisionsexpert vid FAR, anser att den pågående 

debatten runt avskrivningar har påvisat att det är en gråzon som det har fokuserats lite på och 

det därmed finns begränsat med information (FAR, 2014). Han uttryckte att det är ”skamligt 

dåligt belyst” (ibid). 
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3.2 Resultaträkning som informationskälla 

Det viktiga med redovisning är som nämnt att det ska ge en rättvisande bild.  En av 

anledningarna till det är för att informationen som finns i resultaträkningar används som 

bakgrund till beslutsfattande. Olika typer av intressenter använder det som en indikation av den 

ekonomiska situationen (Anthony, 1980.). Vikten av redovisning blir en sorts form av 

kommunikationsverktyg.  Anthony (1980) argumenterade om att intressenter endast värdesätter 

själva resultatet i resultaträkningen och att det är den som används som en indikation på hur 

framgångsrikt ett företag är. Däremot är det inte fallet med icke-vinstdrivande organisationer 

och föreningar. I sådana fall blir resultatet en ytlig indikation på organisationens finansiella 

välstånd. Vissa redovisningsposter och siffror reflekterar inte den verkliga ekonomiska 

situationen, utan det förekommer fall där posterna endast är konstlade och inte har någon effekt 

på organisationen (ibid.). 

Torres och Pina (2003) anser att det finns en frånvaro av allmänt accepterade kriterier gällande 

resultatindikationer. De påstår att informationen som framgår i resultaträkningar inte är aktuell 

för icke-vinstdrivande organisationer. Författarna anser att resultaträkningar formas för att 

sedan översättas till mätbara mål för sedan därefter resultera i handlingsåtgärder (ibid.). Vidare 

fortsätter Helmig m.fl. (2004) att definiering av mål och resultatmätning är betydligt mer 

komplext i icke-vinstdrivande organisationer än i vinstorienterade organisationer. 

Under 2014 fanns det en arbetsgrupp med bland annat medarbetare från FAR, Riksbyggen och 

SBC som gick igenom informationen i årsredovisningar för bostadsrättsföreningar från 2013 

(FAR, 2014). Arbetsgruppen ansåg att det fanns nyttig information i bostadsrättsföreningarnas 

resultaträkningar men erkände att det saknas ett enhetligt sätt att presentera informationen. Det 

framfördes att nästkommande projekt ska ta fram förslag på en helt ny redovisning av 

bostadsrättsföreningar och förorda behövliga förändringar i lagstiftning och normgivning 

(ibid). 

Burks (2014) anser att finansiell information i icke-vinstdrivande organisationer behöver 

utforskas och att information måste förvaltas bättre. Henderson m.fl. (2002) menar att många 

finansiella nyckeltal eller resultatmätningar inte fungerar på den typen av organisationer i och 

med att målet inte är att generera vinst. Det behöver ske en utveckling av prestationsmätningar 

och att andra egenskaper bör inkluderas i icke-vinstdrivande organisationers finansiella 

rapporter. Den typen av organisation bör utveckla specialiserade poster alternativt mätningar 

för att informationen ska utvinnas och kunna användas på rätt sätt i organisationens förvaltning. 
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Torres och Pina (2003) anser att standardiseringar av redovisningsmodeller där både 

vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationer använder samma mall leder till svårigheter 

för intressenter att förstå och jämföra bokslut. I icke-vinstdrivande organisationer är det viktigt 

att jämföra rationella förvaltningar av resurser. Vinst har inte samma betydelse som i 

bokföringen av vinstdrivande organisationer. Författarna anser att fokus måste ligga på en 

utveckling av icke-finansiell information (ibid.). Till skillnad Torres och Pina (2003) anser 

Anthony (1980) att redovisningen i slutändan bör vara strukturerad likadant i båda typerna av 

organisationer. 

Keating och Frumkin (2003) menar att relevant information måste reflektera dagsläget för att 

kunna bidra till transparens i framtiden med förutsägbarhet och förutsägelser. För att komma 

till den punkten måste finansiella rapporter vara jämförbara med varandra. Man måste veta om 

alla nettosiffror, ha en förståelse för ekonomiska resurserna och om omständigheterna som kan 

förändra resursstorleken. Information måste vara begriplig för de som har nytta och intresse av 

verksamheten och dess ekonomiska aktiviteter. Men förändring av system och rapportering 

innebär också ökade kostnader. En förändring av det finansiella systemet måste ske men de 

förespråkar automation och standardiseringar av rapporteringssystem (ibid.). 

Frågan som ställs är hur information översätts i resultaträkningar och vad intressenter utvinner 

från informationen som påverkar deras beslutfattande process (ibid.). I en undersökning som 

utfördes av Revisionskommissionen i USA angående nyttan medborgare har från 

prestandaindikationer visade det sig att 37 procent av de som får resultatinformation endast 

delvis läser den (Torres och Pina, 2003). 

Burks (2015) undersökte förvirring från investerares sida vid förändringar av resultat- och 

balansräkningar. I sin studie undersöker Burks om investerare över- eller underreagerar 

över vissa poster och fokuserar på kostnadsposter speciellt vid omräkningar av dessa. Burks 

(2011) åsyftar att omräkningar signalerar problem som inte har hanterats. Slutsatsen var att 

majoriteten visar en svag reaktion ifall företag publicerar omräkningar. Sedan förespråkar 

Burks (2015) att det är i regel bättre för organisationer att ge ut mer information än för lite.  
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4 Empiri 

4.1 Introduktion till urvalet 

Totalt har urvalet resulterat i en sammanställning av 20 bostadsrättsföreningar med totalt 1622 

lägenheter spridda i Stockholms län där samtliga är byggda på 2000-talet och har minst fyra års 

finansiell information att ta del av. Detta för att jämförelse över tid skall kunna göras. Den 

geografiska spridningen, och spridning över när bostadsrätterna har konstruerats förväntas ge 

en representativ bild över hur bostadsrättsföreningarnas finanser har påverkats, och om de nya 

reglerna har lett till att bostadsrättsorganisationerna själva har ändrat hur dem presenterar sin 

organisations ekonomi. 

I jämförelse mellan hur bostadsrättsföreningarna presenterar sin finansiella information före 

kontra efter införseln av K-regelverken jämförs årsredovisningar för år 2012 och 2014. 

Anledningen är att årsredovisningen 2013 kan ha påverkats av nyheter kring de nya 

regelverken.  

I urvalsprocessen kunde studien inte genomföras genom ett slumpmässigt urval av en mer 

heltäckande lista över bostadsrätter med de aktuella kriterierna då tjänster som tillhandahåller 

sådan information är kostsamma. Istället valdes en metod med klusterurval, där flera olika 

kluster skapades och en sökmotor fick agera slumpgenerator. Sju kluster användes, där varje 

kluster är ett sökord och de tre första bostadsrättsföreningarna som mötte kriterierna sparades, 

förutom i det sista klustret där två bostadsrättsföreningar användes. De använda klustren var: 

Sökning 1: brf Stockholm värdeår 2006 

Sökning 2: brf Stockholm värdeår 2007 

Sökning 3: brf Stockholm värdeår 2008 

Sökning 4: brf Stockholm värdeår 2009 

Sökning 5: brf Stockholm värdeår 2010 

Sökning 6: brf Solna värdeår 2006 

Sökning 7: brf Sundbyberg värdeår 2007 

 

I klustren som innehåller sökordet Stockholm hittades bostadsrättsföreningar över hela 

Stockholms län, varför även orter som till exempel Täby och Nacka finns representerade.  
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Efter att urvalet hade skapats har finansiell information och valfri information i 

årsredovisningen kontrollerats för att svara på fyra frågor relevanta för uppsatsen. 

·       Har föreningen tvingats gå från progressiva till linjära avskrivningar? 

·       Hur har övergången från progressiva till linjära avskrivningar påverkat resultatet? 

·       Hur har övergången från progressiva till linjära avskrivningar påverkat kostnaderna för  

        avskrivningar? 

·       Har föreningen valt att ändra årsredovisningen genom att inkludera nyckeltal och/eller 

        kassaflödesanalys för att göra den finansiella informationen mer relevant för 

        intressenter?        

4.2 Sökning 

Nedan följer en lista med bostadsrättsföreningarna som lokaliserats genom klusterurvalet som 

därför utgör vår studie, samt de eventuella ändringarna som gjorts efter övergången till K-

regelverken. Ändringarna visar om bostadsrättsföreningen på egen hand har valt att presentera 

ny information om sin ekonomi till följd av de nya regelverken. 

 

4.2.1 Sökning 1: brf Stockholm värdeår 2006 

Vingården 

År 2012 har Vingården en lista nyckeltal bestående av sju punkter som sträcker sig över fyra 

år. År 2014 har Vingården tillfört en kassaflödesanalys och listan med nyckeltal har utökats till 

tio punkter som sträcker sig över fyra år.  

Bostadsrättsföreningen gick från progressiva till linjära avskrivningar. 

 

Mälarbacken 

År 2012 har Mälarbacken en lista nyckeltal bestående av fyra punkter som sträcker sig över tre 

år. År 2014 har Mälarbacken infört en flerårsöversikt om nio punkter med bland 

annat resultat exklusive avskrivningar och sex nyckeltal. Mälarbacken har även 

infört en kassaflödesanalys som dem kallar förändring av likvida medel. 

Bostadsrättsföreningen gick från progressiva till linjära avskrivningar. 
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Liljeholmens port 

År 2012 har Liljeholmens Port en lista nyckeltal om fyra punkter som sträcker sig över fem år. 

År 2014 har Liljeholmens Port utökat sin flerårsöversikt till 14 punkter varav nio är nyckeltal. 

Dem har även infört en prognos över kommande fem års kassaflöde och ett historiskt kassaflöde 

över de fem senaste åren. Liljeholmens port har gått från progressiva till linjära avskrivningar. 

4.2.2 Sökning 2: brf Stockholm värdeår 2007 

Tryckeriet nacka 

År 2012 har Tryckeriet Nacka en flerårsöversikt om tre nyckeltal som sträcker sig över fyra år. 

År 2014 har Tryckeriet Nacka utökat sin flerårsöversikt till 16 punkter varav 13 är nyckeltal. 

Dem  har även infört en sektion om kassaflöde med information om underhåll samt likviditet. 

Tryckeriet Nacka har gått från progressiva till linjära avskrivningar. 

 

Flygterrassen 

År 2012 har Flygterrassen en flerårsöversikt om fyra nyckeltal som sträcker sig över fyra 

år. År 2014 har Flygterrassen utökat sin flerårsöversikt till tio punkter varav åtta är 

nyckeltal. Flygterassen har också infört en sektion om föreningens ekonomi 

genom kassaflöde. Flygterrassen har gått från progressiva till linjära avskrivningar.  

Graniten 

År 2012 har Graniten en flerårsöversikt om fyra nyckeltal som sträcker sig över fyra år. 

År 2014 har Graniten utökat sin flerårsöversikt till åtta punkter varav fyra är nyckeltal. 

Graniten har gått från progressiva till linjära avskrivningar. 

 

4.2.3 Sökning 3: brf Stockholm värdeår 2008 

Isrosen 

År 2012 har Isrosen en flerårsöversikt om fyra nyckeltal som sträcker sig över tre år. År 2014 

har Isrosen utökat sin flerårsöversikt till sju punkter varav fyra är nyckeltal som sträcker sig 

över fyra år. Isrosen har gått från progressiva till linjära avskrivningar. 

Parkhöjden 

År 2012 har Parkhöjden en flerårsöversikt om fyra nyckeltal som sträcker sig över två år. 

År 2014 har Parkhöjden en flerårsöversikt om fyra nyckeltal som sträcker sig över fyra år. 

Parkhöjden har gått från progressiva till linjära avskrivningar.   
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Enskede park 1 

År 2012 har Enskede Park 1 en flerårsöversikt om fyra nyckeltal som sträcker sig över tre år. 

År 2014 har Enskede Park 1 utökat sin flerårsöversikt till 13 punkter varav sju är nyckeltal. 

Enskede Park 1 har gått från progressiva till linjära avskrivningar.  

 

4.2.4 Sökning 4: brf Stockholm värdeår 2009 

Torghusen 

År 2012 har Torghusen en flerårsöversikt om fyra nyckeltal som sträcker sig över tre år. 

År 2014 har Torghusen en flerårsöversikt om fyra nyckeltal som sträcker sig över fyra år. 

Torghusen har gått från progressiva till linjära avskrivningar.  

 

Hamnkranen 

År 2012 har Hamnkranen ingen flerårsöversikt eller nyckeltal. 

År 2014 har Hamnkranen infört en flerårsöversikt om åtta punkter som sträcker sig över fem 

år, varav fem är nyckeltal. Hamnkranen har också infört en kassaflödesdel, benämnd förändring 

av likvida medel. Hamnkranen har gått från progressiva till linjära avskrivningar. 

 

Stenhällan 

År 2012 har Stenhällan en flerårsöversikt om fem nyckeltal som sträcker sig över tre år. 

År 2014 har Stenhällan en flerårsöversikt om sex punkter som sträcker sig över fyra år, varav 

fyra är nyckeltal. Dem har också infört vad de kallar ”förändring av likvida medel” som är en 

översikt över kassaflödet. Stenhällan har gått från progressiva till linjära avskrivningar. 

 

4.2.5 Sökning 5: brf Stockholm värdeår 2010 

 

Sjöstadspiren 

År 2012 har Sjöstadspiren en flerårsöversikt om fyra nyckeltal som sträcker sig över två år. 

År 2014 har Sjöstadspiren en flerårsöversikt om fem punkter varav fyra är nyckeltal som 

sträcker sig över fyra år. Sjöstadspiren har också infört vad de kallar för ”förändring av likvida 

medel” som är en översikt över kassaflödet i föreningen. 

Sjöstadspiren har gått från linjära till progressiva avskrivningar. 
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Poeten 

År 2012 har Poeten en flerårsöversikt om fyra nyckeltal som sträcker sig över två år. 

År 2014 har Poeten en flerårsöversikt om åtta punkter varav fem är nyckeltal som sträcker sig 

över fem år. Poeten har gått från progressiva till linjära avskrivningar.  

 

Parkdammen 

År 2012 har Parkdammen en flerårsöversikt om fyra nyckeltal som sträcker sig över två år. 

År 2014 har Parkdammen utökat sin flerårsöversikt till åtta punkter varav fem är nyckeltal 

som sträcker sig över fem år. Parkdammen har även infört en ”förändring av likvida medel” 

som är en översikt över föreningens kassaflöde. 

Parkdammen har gått från progressiva till linjära avskrivningar.  

 

4.2.6 Sökning 6: brf Solna värdeår 2006 

Tigern 1 

År 2012 har Tigern 1 en flerårsöversikt om sju punkter varav fyra är nyckeltal. 

År 2014 har Tigern 1 en flerårsöversikt om elva punkter varav åtta är nyckeltal. 

Tigern 1 har gått från progressiva till linjära avskrivningar. 

 

Danviksblick 

År 2012 har Danviksblick ingen flerårsöversikt och inga nyckeltal. 

År 2014 har Danviksblick infört en flerårsöversikt om tio punkter varav fem är nyckeltal. 

Danviksblick har gått från progressiva till linjära avskrivningar. 

 

Korsnäbben 

År 2012 har Korsnäbben en flerårsöversikt om fyra nyckeltal som sträcker sig över fem år. 

År 2014 har Korsnäbben en flerårsöversikt om sju punkter varav fyra är nyckeltal. Korsnäbben 

har också infört ”förändring av likvida medel” som visar ändringar i kassaflöde. 

Korsnäbben har gått från progressiva till linjära avskrivningar. 
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4.2.7 Sökning 7: brf Sundbyberg värdeår 2007 

Trädgårdsporten 

År 2012 har Trädgårdsporten en flerårsöversikt om tolv punkter varav nio är nyckeltal som 

sträcker sig över fem år. År 2014 har Trädgårdsporten en flerårsöversikt om tolv punkter varav 

nio är nyckeltal som sträcker sig över fem år. Trädgårdsporten infört en mindre lista kassaflöden 

där de skapat posten ”slitagekostnad” som ersättning för avskrivningar.  

Trädgårdsporten har gått från progressiva till linjära avskrivningar. 

 

Vackra Vägen 2 

År 2012 har Vackra Vägen 2 en flerårsöversikt med fyra nyckeltal som sträcker sig över tre år. 

År 2014 har Vackra Vägen 2 en flerårsöversikt med sex punkter varav tre är nyckeltal. 

Vackra Vägen 2 har gått från progressiva till linjära avskrivningar.  

 

Figur 1. Flerårsöversikt över urvalets resultat 
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Figur 2. Graf visar ett snitt över urvalets resultat 

 

 

Figur 3. Urvalet med avskrivningskostnad över tid 
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Figur 4. Graf visar urvalets genomsnittliga avskrivningskostnad över tid  
 

 
 

Nedan följer en lista över urvalet med Ja/Nej i fråga om bostadsrättsföreningarna har ändrat 

avskrivningsmetod. I högra spalten redovisas därefter ifall ändringar har gjorts i 

årsredovisningen för att presentera sin ekonomiska information på nya sätt efter övergången till 

ny avskrivningsmetod. 
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5 Analys 

5.1 Bakgrund  

5.1.1 Avskrivningsmetod 

Samtliga bostadsrättsföreningar i urvalet har ändrat avskrivningsmetod i och med K-

regelverkets införande. Samtliga bostadsrättsföreningar försämrade sitt resultat och 95 procent 

presenterade ett negativt resultat år 2014. Studien fann också att 85 procent av det undersökta 

bostadsrättsföreningarna självmant ökade mängden nyckeltal och/eller införde en 

kassaflödesanalys i sin årsredovisning.  

I litteratur på ämnet samt nyheter och utredningar som presenterats i uppsatsen har inget hinder 

mot långtgående förluster funnits, även om det inte kan räknas som helt säkert att det är fallet 

eftersom det inte har prövats rättsligt eller utretts av någon myndighet. Det studien tydligt visar 

är att vissa nybyggda bostadsrätter framöver kommer visa negativa resultat, och andelen ser ut 

att vara nära 100 procent om studiens urval är representativt för marknaden i stort. 

Problematiken som blivit tydlig är att linjära avskrivningar är lämpliga för fastigheter, samtidigt 

som resultatet av deras införande inte är det. Bokföringsmässigt skapar ett minusresultat inte 

problem, dock kräver det att föreningarnas interna stadgar tillåter det. Det ställer även högre 

krav på styrelsen i föreningen, att se till att föreningens ekonomi är i balans. Balans innebär 

dock inte att föreningen ska gå med ett positivt eller neutralt resultat, men att den ekonomiska 

planen ska planeras med mål att hålla föreningen likvid. En annan fråga blir då om 

bostadsrättsföreningar i framtiden måste höja sina medlemsavgifter för att balansera resultatet. 

5.2 Teori och empiri 

5.2.1 Redovisningsprinciper 

Vid en utvärdering av redovisningsprinciperna, försiktighetsprincipen och 

matchningsprincipen, anses de vara två viktiga komponenter för att ge en rättvisande bild i 

bostadsrättsföreningar. Försiktighetsprincipen kan komma att bli ofördelaktig eftersom 

principen ska förutspå och förhindra framtida förluster. Även om avskrivningar inte påverkar 

en förenings kassaflöde kommer höga avskrivningar tolkas som en förlust i resultaträkningar. 

Gällande matchningsprincipen införde BFN förbudet mot progressiva avskrivningar för att 

linjära avskrivningar bättre matcher en fastighets förslitning. Det är ett legitimt argument i 

förhållande till matchningsprincipen och kan därmed tyckas vara ett steg i rätt riktning. Däremot 
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som Pernica och Hanusova (2014) och Nilsson (2013) diskuterar kan de nya regelverken ge 

uppehåll till olika tolkningar och tillämpningar. Kritiken som bland annat Lundén (2014) 

framför är att K-regelverken inte fungerar som det var syftat i bostadsrättsföreningar vilket vi 

även funnit tendenser för i vår empiriska undersökning. Där det genomsnittliga resultatet sjönk 

från positivt till ca 1.2 MSEK negativt kan detta främst tolkas på två sätt: antingen antar man 

att resultatet nu är korrekt och att bostadsrättsföreningarna bör höja avgifterna för att resultatet 

bör vara positivt, eller ska man anta att regelverket för bostadsrättsföreningar är bristfälligt och 

att detta bör korrigeras. Med tanke på både litteraturen inom icke-vinstdrivande organisationers 

redovisning (Torres och Pina, 2003; Burks, 2011; Burks; 2015; Henderson m.fl. 2002), och 

åsikterna organisationer som FAR (2015) och Justitiedepartementet (2015) har uttryckt i ämnet, 

lutar slutsatsen mot det senare antagandet. Det är osannolikt att en stor del av 

bostadsrättsföreningarna i urvalet har den höga graden av bristande förvaltning att de inte har 

avsatt kapital till framtida reparationer och underhåll, varför antagandet görs att deras ekonomi 

är god. Därmed följer också antagandet att resultatet är missvisande. Det finns säkerligen många 

exempel på när regelverk inte är fullt anpassade efter en viss tillgångs värdering och avskrivning 

i vissa fall, dock är handeln med bostadsrätter utbredd och vanlig att problemet blir mycket 

märkbart i just detta fall. 

 

Det är uppseendeväckande att till och med en revisionsexpert uttalar att det finns dåligt med 

information gällande bostadsrättsföreningar (Iredahl för FAR, 2014 ). Funderingar uppstår 

varför man väljer att upprätta ett gemensamt regelverk för vinstdrivande organisationer och 

bostadsrättsföreningar när de sistnämnda beaktas som en gråzon. Ifall transparens ska uppstå 

måste BFN upprätta ett rättvisande och lämpligt regelverk. Enligt oss är diskussionen som 

härstammat från förbjudning av progressiva avskrivningar rättfärdigad.  

5.2.2 Resultaträkning som informationskälla 

I och med att kritik finns mot regelverken som icke-vinstdrivande organisationer måste anpassa 

sig efter har vi också dragit paralleller mellan dessa och bostadsrättsföreningar. Den kritik som 

förs i ifrågasättandet av vad som är väsentligt för icke-vinstdrivande organisationer betyder 

rimligen att det är väsentligt för många typer av organisationer och föreningar (Henderson m.fl. 

2002). Ifall redovisning ska vara ett kommunikationsverktyg kan man fundera på vad för 

konsekvenser som uppkommer av att information som ska förmedlas av majoriteten av 

nybyggda svenska bostadsrättsföreningar presenterar ett negativt resultat. Det validerar 
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argumentet att finansiella rapporter blir en ytlig indikation på vad för resultat en föreningar har 

(Henderson m.fl. 2002; Anthony, 1980). Iredahl (FAR, 2014) skrev att arbetsgruppens 

granskning av årsredovisningar ansågs innehålla värdefull information men att arbetsgruppen 

erkände att det sakandes ett enhetligt sätt att presentera informationen. Vi anser att ett yttrande 

borde ha skett om vilka poster och nyckeltal som ansågs vara relevanta. I empirin presenterades 

det att bostadsrättföreningar har valt att utöka antalet nyckeltal. Här hittades en korrelation 

mellan införandet av de nya reglerna och ändringar av årsredovisningarna som studerades. Om 

urvalet får representera marknaden görs här antagandet att marknaden själv försöker korrigera 

presentationen av sin finansiella information för att bättre representera verkligheten. Detta 

stämmer överens med vad FAR (2015) och Justitiedepartementet (2015) föreslår som lösning 

på problemet, vilket ökar validiteten i deras slutsats, nämligen införandet av obligatoriska 

nyckeltal för bostadsrättsföreningar. Ett system med obligatoriska nyckeltal hade potentiellt 

kunnat lösa problemet med att redovisningsprinciperna är lika för alla, om inte ändamålsenliga 

i det här fallet. Redovisningen skulle då kunna fortsätta vara standardiserad, dock med undantag 

i hur detta presenteras för just bostadsrättsföreningar. Resultaträkning hade exempelvis kunnat 

flyttas ned till en not i årsredovisningen, samtidigt som systemet med nyckeltal och/eller en 

anpassad resultaträkning hade kunnat agera som information till intressenter för att bättre 

kommunicera den ekonomiska situationen. 

 

Diskussionen cirkulerar även runt intressenters attityder gentemot över- eller undervärdering 

av resultat. Det finns skillnader i slutsatserna mellan forskare, det finns de som anser att 

intressenter lägger lite värde på resultat (Burks, 2011; Torres och Pina, 2003) medan andra 

anser att det är det avgörande momentet i en beslutsprocess (Pernica och Hanusova, 2015). Det 

argument som vi anser är applicerbart på avgifterna är att många bostadsintressenter kollar på 

avgiftsutvecklingen i bostadsrättföreningen, ett negativt resultat kan vara en stor grund till 

avgiftsökningar. Ett argument som vi tycker är relevant är att om allmänheten vet att 

bostadsrättsföreningars finansiella information ska tas med nypa salt kommer bilden av 

redovisning som en rättvisande bild vara hämmande. 

I linje med Burks (2014) måste en bättre förvaltning av information ske. Vi tycker att kritik ska 

riktas mot BFN i deras upplägg och regelverk för bostadsrättsföreningar. I slutändan är 

resultaträkningar till för att upplysa om det ekonomiska läget och underlätta beslutsfattande. 

Om det saknas vägledning saknas det även transparens, något vi också tycker visas i bakgrund, 

teori och empiri. Vi förespråkar att ett nytt regelverk bör upprättas för bostadsföreningar. 
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Empirin visar att risken finns att ett högt antal bostadsrättsföreningar i Sverige kommer att 

redovisa negativa resultat. För att uppnå den här transparensen som Keating och Frumkin 

(2003) diskuterar föreslås inte genomgripande förändringar utan ett regelverk som reflekterar 

bostadsrättsföreningars ekonomiska verklighet, och att dessa ska kunna vara jämförbara med 

varandra.  
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6 Slutsats 

6.1 Diskussion av huvudresultat 

I frågeställningen ställdes frågan om nuvarande utformning av finansiell information som 

organisationer måste presentera är ändamålsenligt även i organisationer som inte har resultat 

som syfte. Sett till litteraturen på ämnet är det tydligt att problem finns. Resultat är ett mått som 

är helt oviktigt för många organisationer, som bostadsrättsföreningar. I en bostadsrättsförening 

kan snarare balans vara målet, det vill säga balans i avsättningar för framtida utgifter och 

löpande kostnader ställt till avgifterna som de boende betalar. Detta finner man inte alls i måttet 

resultat i en resultaträkning. Även vår studie stödjer detta eftersom det genomsnittliga resultatet 

minskat från positivt till en förlust på ca 1,2 MSEK trots oförändrat kassaflöde. Litteraturen 

visar också att detta är problematiskt ur intressenters synvinkel. Om posten resultat publiceras 

tror intressenter att detta är relevant och kan därför bilda sig en negativ och felaktig åsikt om 

en bostadsrättsförenings ekonomi trots att denna kan vara god. I fallet med 

bostadsrättsföreningar är detta extra problematiskt eftersom intressenter inte nödvändigtvis har 

någon tidigare erfarenhet av finansiell information och därför är dåligt utrustade för att dra 

slutsatser baserat på denna. 

 

Vi finner det särskilt intressant att FAR föreslagit att obligatoriska nyckeltal bör införas, vilket 

justitiedepartementet håller med om. Det är intressant att bostadsrättsföreningarna på egen 

hand, separat från varandra, redan börjat införa både fler nyckeltal och i vissa fall en 

kassaflödesanalys. Det här visar att ändringen efterfrågas, inte bara av experter, utan också av 

marknaden i sig. Även om den ändringen får ses som positiv ser vi ändå ett behov av att göra 

en obligatorisk standardiserad reglering av dessa nyckeltal för detta hade möjliggjort den 

jämförbarhet som krävs av finansiell information. På så vis gynnar det intressenterna mer då 

dessa kan jämföra mellan bostadsrättsföreningar och ta mer informerade beslut. 

 

I frågan om progressiva och linjära avskrivningar hade detta också löst ett problem, nämligen 

att linjära avskrivningar är mer rättvisande samtidigt som det ställer till problem för 

bostadsrättsföreningar. Beträffande detta blir det en ickefråga, eftersom nyckeltalen ersätter den 

klassiska resultaträkningen och oklarheterna därmed radas ut. Om nyckeltalen blir ett 

komplement eller ersätter resultaträkningen medför olika problem. Att ersätta helt hade skapat 

problem för exempelvis alla som bokför i bostadsrättsföreningar och revisorer som skall 



32 

 

granska bostadsrättsföreningarna. En lämplig lösning hade kunna vara att enbart lägga till 

nyckeltal, men behålla resultaträkning i en not för att underlätta för dem som arbetar med 

ekonomin, och samtidigt hjälpa intressenterna. Resultatet i uppsatsens studie förvånar nog få 

insatta, möjligtvis var uppkomsten av frivilliga nyckeltal och kassaflödesanalyser oväntade, 

men att stora förluster görs vet många. Det uppsatsen gör är att den ger stöd åt tesen många har, 

det vill säga att stora förluster är resultatet av övergången till K-regelverket. 

6.2 Studiens brister 

I metodavsnittet behandlas vissa brister med studien och litteraturen. I studien gjordes ett urval 

om tjugo bostadsrättsföreningar som tillsammans har ca 1600 lägenheter. Detta är bara ca tre 

procent av den totala populationen, men de entydiga resultaten ger ändå en vikt åt fynden som 

görs. Inom ramen för en magisteruppsats är vi tillfredsställda med våra resultat. Det 

häpnadsväckande är bristen på litteratur på området. Även om viss internationell forskning 

finns inom icke-vinstdrivande organisationer och redovisning fanns nära på noll svensk 

forskning publicerad. Detta är anmärkningsvärt då redovisning skiljer sig mellan nationer, och 

att formen på, och mängden av, icke-vinstdrivande organisationer skiljer sig stort mellan länder. 

Kopplat till fallet med bostadsrätter är detta extra tydligt, eftersom ägandeformer för boende 

skiljer sig mycket mellan länder. Få forskare tycks intressera sig för ämnet för det finns lite 

publicerat, och de många kandidat- och magisteruppsatser som försöker undersöka snarlika 

ämnen visar alla att information är mycket svårt att finna. Bristen på passande litteratur har gjort 

att litteraturen i uppsatsen är en samling av forskning från olika delar av världen där författarna 

tar ställning till frågor aktuella för vår uppsats, utan att direkt behandla bostadsrättsföreningar 

eller andra former av ägande av bostad. Dock har en icke-vinstdrivande organisation samma 

problem med resultat som en bostadsrättsförening, nämligen att resultatet är oviktigt. 

6.3 Vidare forskning 

Som tidigare nämnts är forskningen begränsad i frågan om bostadsrättsföreningar varför vissa 

förslag på vidare forskning kommer att föreslås. Nu när justitiedepartementet (2015) skall 

utreda frågan om obligatoriska nyckeltal i bostadsrättsföreningar finns det en reell möjlighet att 

detta kommer införas även om det är oklart när. Detta ger en möjlighet för oberoende forskning 

på vad relevanta och ändamålsenliga resultatmått skulle kunna vara för en bostadsrättsförening 

samt hur en sådan redovisning bäst skulle vara utformad. Detta kan med fördel kopplas till 

studier på köpbeteende av bostadsrätter och vad intressenter efterfrågar för finansiell 

information av just bostadsrättsföreningar. Ett nytt regelverk kan ta lång tid att implementera 
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därför kan det också vara aktuellt med forskning på hur de negativa resultaten som presenteras 

påverkar marknaden just nu, om priset på bostadsrätter med negativa resultat har påverkats av 

övergången till linjära avskrivningar. 
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