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Vi vill börja med att tacka våra respondenter för att de tagit sig tid att delta i vår 
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Abstract 
During 2014 attention was brought to the condominium associations that had wrongfully 
applied the K-standards for depreciation methods. Progressive depreciation method had 
become practice among condominium associations to apply progressive depreciation method, 
which was not intended by the legislators. Bokföringsnämnden (regulator) chose to clarify 
which depreciation methods that where applicable for properties, resulting in the dismissal of 
progressive depreciation method. As a result some condominium associations plan to report 
losses. The influence of the clarification on the condominium market is relevant today since 
the annual reports are presented during this year. The purpose of this paper was to examine 
the relevance of non-cash items for the stakeholders of the condominium associations, with 
focus on depreciation. The purpose was achieved by analyzing interviews with stakeholders 
and documents that concern the stakeholder´s decisions. The result indicates that non-cash 
items partially lack relevance for the stakeholder´s decisions. Furthermore we conclude that 
none of the depreciation methods that condominium associations can apply reflects a true and 
fair depreciation of the property. Additionally the result indicates that neither the 
condominium market nor the stakeholders are notably affected by the losses condominium 
associations plan to present. Furthermore the paper discusses the assessment of condominium 
association’s economic sustainability. 
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Sammanfattning 
Under år 2014 uppdagades det att bostadsrättsföreningar felaktigt tillämpade K-regelverkens 
avskrivningsmetoder. Praxis bland bostadsrättsföreningar var att tillämpa progressiv 
avskrivningsmetod vilken inte var ämnad för byggnader enligt lagstiftningen. 
Bokföringsnämnden valde att förtydliga vilka avskrivningsmetoder som anses tillämpbara för 
byggnader, följden blev att progressiv avskrivningsmetod inte längre ansågs vara tillämplig. 
Till följd av att metoden inte längre ansågs vara tillämpbar så planerar flertalet 
bostadsrättsföreningar att redovisa negativa resultat. Årsredovisningar som påverkas av 
förtydligandet presenteras i år (2015) vilket gör att ämnet aktuellt. Syftet med vår studie var 
att undersöka relevansen av de icke likvidpåverkande posterna för bostadsrättsföreningarnas 
intressenter, med fokus på avskrivningar. Studiens syfte uppnås med hjälp av en 
frågeställning som besvaras genom att analysera intervjuer av intressenterna och dokument 
som berör intressenternas beslut. Studiens resultat visar att icke likvidpåverkande poster till 
viss del saknar relevans för intressenternas beslut. Vidare finner vi att ingen av de 
avskrivningsmetoder som bostadsrättsföreningar kan välja att tillämpa speglar en byggnads 
värdeminskning tillräckligt för att skapa en rättvisande bild. Studiens resultat tyder även på att 
varken bostadsrättsmarknaden eller intressenterna påverkas nämnvärt av att 
bostadsrättsföreningarna planerar att redovisa negativa resultat. I uppsatsen diskuteras vidare 
kring bedömningen av bostadsrättsföreningarnas ekonomiska hållbarhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Bostadsrättsföreningar, avskrivningar, bokföringsnämnden, linjär 
avskrivningsmetod, icke likvidpåverkande, relevans  
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Förkortningar och definitioner 
 
K2 – Regelverk för redovisning som är riktat till mindre företag 

K3 – Regelverk för redovisning som är riktat till större företag 

BFL – Bokföringslagen 

BFN – Bokföringsnämnden 

FAR – Förenade Auktoriserade Revisorer 

IAS – International Accounting Standards 

ÅRL – Årsredovisningslagen 

Organisationer – Företag, föreningar och andra verksamheter 

Fastighet – Till fastigheter hör byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som 

placerats i eller ovanpå jord. 

Byggnad – Del av fastighet 
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1 Inledning 
 

Kapitlet inleds med att beskriva bakgrunden till det ämne vi studerar. Därefter diskuterar vi 

problematiken kring ämnet. I diskussionen växer studiens forskningsfråga fram. Därefter presenteras 

studiens syfte och avslutningsvis presenterar vi studiens avgränsningar och vidare disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
”Anskaffningsutgiften ska fördelas över de år man beräknar att föreningen kommer att 
ha nytta av tillgången. Detta kallas avskrivning” (Lundén, 2013 s. 155) 
 

Den 1 januari 2015 fanns det 29 346 registrerade bostadsrättsföreningar i Sverige varav 23 
900 var aktiva. Bostadsrättsföreningar förvaltar i dag strax över 1 060 000 lägenheter vilket 
gör dem till den enskilt största ägarkategorin av lägenheter i flerbostadshus. Under år 
2014 bildades 527 nya bostadsrättsföreningar varav 307 var nyproducerade och 220 var 
ombildade hyresrätter (Olofsson, 2015). Bostadsrätter är en stor del av bostadsmarknaden i 
Sverige och omsatte år 2013 cirka 152 Miljarder kr. Statistiska mätningar för år 2014 var vid 
studiens genomförande inte tillgängliga, men marknadstrenden tyder på en fortsatt positiv 
marknadsutveckling (Lindvall, 2014). Bostadsrätter är en boendeform som endast 
förekommer i Sverige och regleras i Bostadsrättslagen (BRL). Det har under lång tid varit 
lukrativt att investera i bostadsrätter, både i nyproduktion av bostadsrätter samt ombildningar 
från hyresrätter till bostadsrätter. Under det senaste året har bostadsrättsmarknaden fått 
mycket uppmärksamhet till följd av ändrad praxis inom redovisningen. 
 
Att äga en bostadsrätt innebär att köparen blir medlem i den bostadsrättsförening som 
förvaltar fastigheten. Köparen har rätt att nyttja sin lägenhet och står solidariskt ansvarig för 
bostadsrättsföreningens kostnader tillsammans med resterande medlemmar (Bolmeson, 2014). 
En bostadsrättsförening skapas oftast av en byggherre som påbörjat ett nybyggnadsprojekt 
eller ska göra en ombildning av befintliga hyresrätter. Byggherren börjar med att starta en 
bostadsrättsförening samt implementerar standardstadgar och regler som gäller för denna. I 
föreningens styrelse sitter då enbart representanter från byggherren. Bostadsrättsföreningen 
köper sedan entreprenadtjänsten av byggherren för att producera fastigheten. För att kunna 
starta byggnationen kan bostadsrättsföreningen sälja förhandsavtal till konsumenter som vill 
köpa bostadsrätter i den nybildade föreningen. Enligt lag är bostadsrättsföreningen skyldig att 
presentera en kostnadskalkyl för en intressent som köpt ett förhandsavtal. Om föreningen inte 
säljer förhandsavtal behöver inte en kostnadskalkyl upprättas. När lägenheterna är 
färdigproducerade och ska säljas ska däremot en ekonomisk plan upprättas. När föreningen 
har sålt lägenheterna till de nya medlemmarna så lämnar byggherrens representanter succesivt 
över styrelseuppdragen i föreningen, som sedan helt drivs av medlemmarna. Efter att 
medlemmarna har tagit över bostadsrättsföreningen ska de ekonomiska aktiviteterna 
presenteras årligen i en årsredovisning.  
 
Kostnadskalkylen, den ekonomiska planen och årsredovisningen innehåller alla beräkningar 
av bostadsrättsföreningars årsavgift, som ska betalas av dess medlemmar. Forskning visar att 
årsavgiftens storlek påverkar hur mycket köparna är villiga att betala för en bostadsrätt 
(Hjalmarsson & Hjalmarsson, 2009). Byggherrarnas incitament till att sänka årsavgifterna har 
kritiserats av ett flertal aktörer på marknaden. Beräkningarna av årsavgiften innehåller alla 
kostnader för bostadsrättsföreningar så som sophantering, vatten, värme, räntor m.m. Den 
innehåller även avsättningar till underhållsfond, amortering och avskrivningar. Räntorna och 
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amorteringen beror på storleken av bostadsrättsföreningens lån. Avsättning till underhållsfond 
är beräknat utefter en underhållsplan vilken innehåller allt som behövs göras i fastigheten 
under de kommande åren. Avskrivningarna är, som Björn Lundén beskriver det, en kostnad 
för att värdet på byggnaden sjunker med tiden. Avsättningar till underhållsfond och 
avskrivningar kallas för icke likvidpåverkande poster då det inte är pengar på kontot som 
direkt betalar dessa kostnader. 
 
Medierna fick upp ögonen för avskrivningsupplägget i bostadsrättsföreningar då Förenade 
Auktoriserade Revisorers (FAR) policygrupp slog larm. Påpekandet från FAR skapade en 
lavinartad debatt kring hur bostadsrättsföreningar presterar ekonomiskt samt hur aktiviteterna 
presenteras i årsredovisningen. Kritiken från FAR var att många bostadsrättsföreningar 
tillämpade progressiv avskrivningsmetod på byggnader, vilket betyder att 
avskrivningsbeloppet ökade med tiden. Kostnaden för avskrivningar blir då låg inledningsvis 
och årsavgiften kan således hållas låg. 
 
Svenska Dagbladet (SvD) publicerade en artikel om hur rådande praxis kan vara förknippat 
med bedrägeri: 

“Erik Davidsson, Borevision1, menar att nya föreningars ekonomiska planer ofta är så 
missvisande att det kan kallas “bedrägeri”(Hellekant, 2014b) 

 
SvD förde diskussionen vidare i en följetång artiklar kring hur progressiv avskrivningsmetod 
kunde komma att förbjudas. De menade att ett förbud mot avskrivningsmetoden skulle slå 
hårt mot bostadsrättsföreningar samt skapa stora problem för bostadsrättsägarna (Hellekant, 
2014d), eftersom de alternativa avskrivningsmetoderna ökar kostnaderna för föreningar. 
Ökade kostnader innebar sannolikt höjda årsavgifter vilket i sin tur troligen påverkar 
marknadspriset negativt. SvD publicerade även konversationer mellan de större byggherrarna 
och Bokföringsnämnden (BFN). Byggherrarna förklarade hur hårt ett förbud skulle komma att 
påverka branschen och kritiserade hållbarheten i att skriva av byggnader enligt linjär 
avskrivningsmetod, vilket byggherrarna trodde skulle bli ny praxis. En nybildad 
bostadsrättsförening måste presentera en ekonomisk plan eller kostnadskalkyl vilken bland 
annat innehåller vald avskrivningsmetod. För att säkerställa kvaliteten i de ekonomiska 
planerna så ska planerna intygas av två opartiska intygsgivare som är certifierade av 
Boverket. Kritiken från media riktades initialt mot de byggherrar som uppför planen, trots att 
de kvalitetssäkrats av intygsgivare. Senare fick även Boverket kritik för hur de utför sitt 
uppdrag som tillsynsmyndighet. Boverket menar att det beror på ett generationsskifte inom 
organisationen, vilket inneburit att myndigheten har tappat kompetensrik personal (Hellekant, 
2014c). Mäklarsamfundet uttalade sig i samklang med byggherrarna under perioden. 
Mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken understryker att osäkerhet på marknaden antagligen 
kommer att råda, men att inkomster och utgifter inte kommer att påverkas. Detta eftersom det 
endast är den redovisningstekniska metoden som ändras. Därav borde det inte ha någon 
inverkan på bostadsrätternas årsavgifter (Hellekant, 2014a). 
 
Den 28 april 2014 presenterade (BFN) ett förtydligande kring avskrivningar i 
bostadsrättsföreningar. Förtydligandet innebar en förändring av regelverket för god 
redovisningssed (K2-regelverket). Förändringen innebär att organisationer endast får använda 
linjär-, degressiv- eller produktionsberoende avskrivningsmetod vid användning av K2-
regelverket. 

                                                 
1 Borevision är en revisionsbyrå som uteslutande arbetar med bostadsrättsföreningar. 
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1.2 Problemdiskussion 
Det finns åtskilliga avskrivningsmetoder vars skillnader ger varierande utslag i 
resultaträkningen. French (2004) betonar i sin studie att det är viktigt att avskrivningsmetoden 
som väljs är den metod som bäst avspeglar marknadsvärdet för tillgången. 
Avskrivningsmetodens kostnad varierar över tiden och presenteras nedan i figur 1.1. I 
exemplet används en byggnad vars tekniska livslängd är 100 år och anskaffades för 300 
miljoner kronor. 
 

 
Figur 1-1 Konstruerad av studiens författare 

Diagrammet visar att progressiv avskrivningsmetod är den metod som har lägst initiala 
kostnad och ökar med tiden. Enligt Swedbank innebar den progressiva avskrivningsmetoden 
att framtida bostadsrättsmedlemmar fick betala för dagens medlemmars förslitning av 
byggnaden. kostnadsfördelningen syns tydligt i figur 1.2 där kostnaden flyttas från A till B 
när progressiv avskrivningsmetod tillämpas. Område A uppstår då avskrivningen initialt är 
låg men samma kostnad återuppstår vid ett senare tillfälle i område B. Den linjära 
avskrivningsmetoden fördelar däremot kostnaderna jämnt över tiden. 
 

 
Figur 1-2 Konstruerad av studiens författare 
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Under det första decenniet av 2000-talet var det praxis bland nybildade bostadsrättsföreningar 
att använda progressiv avskrivningsmetod, då metoden ansågs följa god redovisningssed. 
Under år 2014 gjorde BFN en utredning för när progressiv avskrivningsmetod kan anses vara 
tillämplig. BFN ansåg att metoden inte tillämpades så som var avsett för avskrivning av 
byggnader. Utredningen resulterade i att tillämpning progressiv avskrivningsmetod på 
byggnader i dag inte anses följa god redovisningssed. I dag har bostadsrättsföreningar fyra val 
av avskrivningsmetoder. Radu och Marius (2011) menar att de avskrivningsmetoder, erkända 
standarder samt regler som finns i dagsläget inte är tillräckliga för att återge den verkliga 
värdeförsämringen av anläggningstillgångar. Valet av avskrivningsmetod som 
bostadsrättsföreningar gör beror på vilket regelverk föreningar tillämpar för god 
redovisningssed. Övergången från progressiv avskrivningsmetod till degressiv-, linjär-, 
produktionsberoende avskrivningsmetod eller komponentavskrivning kommer sannolikt 
medföra att en stor andel bostadsrättsföreningar kommer att redogöra för större årliga 
kostnader. Smith (2004) påpekar i sin artikel att det finns flera faktorer att beakta vid 
uppskattning av en byggnads värde som inte den traditionella linjära avskrivningsmetoden tar 
hänsyn till. Forskaren menar att den linjära avskrivningsmetoden endast beaktar föråldring och 
förslitning. Stárová och Čermáková (2010) drar slutsatsen att komponentsavskrivning under vissa 
omständigheter kan ge en rättvisare bild av tillgångens förslitning, än andra avskrivningsmetoder. 
Enligt Grosanu, Rachisan, och Berinde (2012) är konceptet med rättvisande bild relativt, då 
varje användare av redovisningsinformationen har sin egen uppfattning om vad rättvisande 
bild innebär. 
 
Byggherrarnas motiv bakom det tidigare valet att tillämpaprogressiv avskrivningsmetod kan 
uppfattas som en redovisningsteknisk åtgärd för att sänka årsavgiften. Ur 
bostadsrättsmarknadens perspektiv kan sänkningen av årsavgiften ses som ett försök av 
byggherrarna att påverka marknadensvärderingen av bostadsrätterna. Marknadspriset på 
bostadsrätter kan generellt ses som en negativ funktion av årsavgiften (Hjalmarsson & 
Hjalmarsson, 2009). Enligt ett brev till BFN som SvD tagit del av motiverar byggherrarna 
användandet av den progressiva avskrivningsmetoden på byggnader med att den speglar det 
underliggande värdet bättre. I brevet menar byggherrarna att byggnader generellt har en lång 
livslängd med förhållandevis låg utvecklingsgrad. Tillsammans med att värdebevarande 
underhåll planenligt utförs på byggnaden (Bursell, 2014). Jackson, Rodgers, och Tuttle (2010) 
visar i sin studie att företag ofta tenderar att sälja tillgångar som skrivits av progressivt för 
lägre pris än identiska tillgångar som skrivits av linjärt. Med Jackson et al.s (2010) resultat 
som bakgrund ifrågasätta vi om påståendet att byggherrarna tillämpade progressiv 
avskrivning för att göra större vinster stämmer.  
 
För varje nybildad bostadsrättsförening så ska en ekonomisk plan eller kostnadskalkyl 
presenteras för de potentiella köparna. Intygsgivare som är certifierade av Boverket granskar 
om beräkningarna är rimliga och hållbara. Zuca, Tânta, och Trica (2009) hävdar att 
beräkningarna av en tillgångs ekonomiska livslängd blir avgörande för organisationers 
resultat och att dessa uträkningar behöver vara ekonomiskt accepterade för att anses vara 
hållbara. 
 
Avskrivningsproblematikens påverkan blir tvådelad och uppstår vid olika tidpunkter. Den 
första delen påverkar ekonomiska planer eller kostnadskalkyler som upprättas av nybildade 
bostadsrättsföreningar. Den andra delen kan påverka etablerade bostadsrättsföreningar som 
tillämpat progressiv avskrivningsmetod. Regleringen av ekonomiska planer, kostnadskalkyler 
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och årsredovisningar skiljer sig åt. Vi har kommit att ifrågasätta den faktiska relevansen av 
avskrivningar, som är en icke likvidpåverkande post i bostadsrättsföreningars räkenskaper.  
 
Det finns bostadsrättsföreningar vars byggnader är helt avskrivna vilket innebär att ingen 
tillgång tas upp. Det leder till att föreningarnas balansräkning blir missvisande, då 
byggnaderna saknar värde i räkenskaperna samtidigt som marknaden värderar byggnaderna 
högt. Vi ser en avsaknad av vetenskapligt publicerad forskning som berör 
bostadsrättsmarknaden och avskrivningsproblematiken. Nybildade bostadsrättsföreningar 
väljer därför att redogöra för negativa resultat i de finansiella rapporterna vilket till synes 
mottas väl av intressenterna till1 föreningen. Vi kommer därav att undersöka hur 
bostadsrättsföreningars intressenter använder sig av avskrivningar, i sin bedömning av 
föreningars ekonomiska värde och hälsa.  

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka de icke likvidpåverkande posternas relevans för 
bostadsrättsföreningars intressenter, med fokus på avskrivningar. 

1.4 Problemformulering 
Utifrån ovanstående problemdiskussion och syfte har vi valt att formulera en forskningsfråga. 
 
Forskningsfråga: 

• Hur använder sig bostadsrättsföreningars intressenter av icke likvidpåverkande poster i 
sina beslut? 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår studie till de intressenter till bostadsrättsföreningar som vi kan 
identifiera. Vi har använt Göteborgsområdet som utgångspunkt i vår studie och merparten av 
de intervjuade respondenterna är verksamma inom området. 

1.6 Disposition 
Uppsatsen är strukturerad enligt följande kapitel: 
 
Kapitel 2: Metod - I kapitlet presenterar genomförandet av studien, samt vilka metodiska 
ställningstaganden vi har gjort under arbetsprocessen. 
Kapitel 3: Teoretisk referensram - I kapitlet förklaras den teori som studien utgår ifrån. 
Kapitel 4: Empiri – I kapitlet genomförs den empiriska undersökningen 
Kapitel 5: Analys - I detta kapitel analyserar vi vårt empiriska material med hjälp av den 
teoretiska referensramen. 
Kapitel 6: Slutsats – I kapitlet besvaras studiens forskningsfråga.  
Kapitel 7: Diskussion och framtida forskning - I detta kapitel diskuterar vi den del av 
avskrivningsproblematiken som inte direkt är kopplad till forskningsfrågan samt ger förslag 
på vidare forskning. 
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2 Metod 
 

I kapitlet presenterar vi hur genomförandet av studien gått till. Vi presenterar först vårt 

vetenskapliga förhållningssätt samt studiens ansats. Därefter presenteras vilka metodiska 

ställningstaganden som har gjorts under arbetsprocessen. Kapitlet avslutas med en 

metodreflektion.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
Vi har studerat en social miljö och valde därför ett hermeneutiskt förhållningsätt i vår studie. 
Hermeneutiken grundades i teologin och syftar på en teori och metod för tolkning av 
mänskligt agerande (Bryman & Bell, 2011). Bryman och Bell (2011) anser att det är viktigt 
att förstå problematiken utifrån de sociala aktörernas perspektiv i hermeneutiska studier. 
Hermeneutiken utarbetades ursprungligen för att analysera och tolka religiösa texter, men har 
utvecklats till att användas på flertalet forskningsområden. Att framhäva syftet utifrån 
författarens perspektiv är en av grundstenarna vid analys av text, det ställer även krav på 
övervägande om den rådande sociala och historiska kontexten. I dag ses det hermeneutiska 
förhållningssättet som applicerbart på handlingar, agerande och reagerande i sociala samspel 
(Bryman & Bell, 2011). Vår studie baseras på intervjuer samt dokument och är hermeneutisk 
eftersom vi beaktade den sociala kontexten under vår analys av empirin. I empirin applicerade 
vi intressentteorin för att kartlägga intressenterna till bostadsrättsföreningar, då användes 
intressentteorin som förhållningssätt. 

2.2 Forskningsansats 
Enligt Bryman och Bell (2011) används oftast två angreppssätt vid samhällsvetenskaplig 
forskning, deduktiv och induktiv. Den deduktiva ansatsen utgår från en teori vilken forskaren 
jämför med insamlad data för att fastställa om teorin får empiriskt stöd. Den induktiva 
ansatsen formar en teori utifrån bearbetning av insamlad data. 
 
Vi saknade en teori för hur intressenterna hanterar eller bedömer avskrivningsproblematiken i 
bostadsrättsföreningar, därav blev vårt angreppssätt induktivt. Empirin och analysen präglas 
av vår teoretiska referensram. Tanken bakom valet att växla mellan intervju- och 
dokumentanalys var att öka förståelsen och skapa en fördjupad diskussion kring 
avskrivningsproblematiken. 

2.3 Val av genomförande 

2.3.1 Kvalitativ metod 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie för att tolka avskrivningsproblematiken, valet blev 
naturligt då problemet var socialt konstruerat. Syftet med studien var att skapa en aktuell 
uppfattning om avskrivningsproblemet från de relevanta aspekterna, med hjälp av den 
vetenskapligt erkända intressentteorin. Vi valde teorin för att möjliggöra en holistisk analys av 
avskrivningsproblematiken, vilket ökade studiens kvalitet enligt Bryman och Bell (2011).  

2.3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Vår empiri består delvis av semi-strukturerade intervjuer med bostadsrättsföreningars 
intressenter. Insamlad data bidrar till förståelsen kring hur intressenter tolkar icke 
likvidpåverkande poster i bostadsrättsföreningars ekonomiska rapporter. Resultatet från 
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studien framhäver de faktorer som påverkar intressenternas uppfattning av 
bostadsrättsföreningars ekonomiska rapporter. Empirin ökar förståelsen kring hur 
intressenters relation till bostadsrättsföreningar ser ut. 
 
De semi-strukturerade intervjuerna genomfördes via telefon samt på plats vid bostadsvisning. 
Intervjuformen har en bevisad påverkan på respondenter (Bryman & Bell, 2011). För att 
minimera vår påverkan använde vi oss av samma intervjuform och utförande i så stor 
utsträckning som möjligt. Respondenternas tillgänglighet över lag var grunden för den 
intervjuformen som blev primär. Vi valde att genomföra semi-strukturerade intervjuer för att 
få möjlighet att ställa följdfrågor till respondenternas svar. Vi var i behov av möjligheten till 
djupgående information kring varje respondents syn på avskrivningsproblematiken. 
Ytterligare en anledning till att vi valde semi-strukturerade intervjuer är att intervjuformen 
inte påverkar respondenternas tankegångar i samma utsträckning som en strukturerad intervju. 
Intervjuformen är även fördelaktig när studiens syfte är avgränsat kring ett särskilt problem. 
En nackdel med att använda intervjuer är att de kan ta upp tid från respondentens arbete, 
vilket kan uppfattas som negativt på arbetsplatsen. Det finns däremot organisationer som har 
en positiv syn på att respondenterna får möjlighet att reflektera över frågor som berör deras 
arbete (Bryman & Bell, 2011). Till följd av att intervjuer är tidskonsumerande så kan det vara 
svårt att få tillgång till respondenter, detta ställer höga krav på forskarens kommunikation 
med respondenterna.  
 
Vi valde att genomföra majoriteten av intervjuerna per telefon för att minimera vår påverkan 
genom visuella intryck. En nackdel med telefonintervjuer är att kroppsspråk inte kan 
förmedlas vilket har en påverkan på kommunikationen som helhet. Telefonintervjuer kan 
bidra till att både respondenter och intervjuare känner sig trygga, eftersom parterna själva 
väljer sin miljö. Till följd kan intervjuare ställa känsligare frågor till respondenter (Bryman & 
Bell, 2011). Vår ambition var att telefonintervjuerna skulle genomföras under cirka 10 
minuter. Vid de tillfällen telefonintervju inte var möjligt genomförde vi intervjuer på plats vid 
bostadsvisning. För att minimera påverkan försökte vi då klä oss neutralt och minimera 
användandet av kroppsspråk. För att möjliggöra en djupgående analys av genomförda 
intervjuer så valde vi att transkribera samtliga intervjuer. Därför spelade vi in 
telefonintervjuerna med mobiltelefonapplikationen TapeACall, som ger bra ljudkvalitet samt 
hög pålitlighet. 
 
Intervjuerna utformades med ett antal kärnfrågor för varje intressent. Kärnfrågorna 
konstruerades utefter hur vi ansåg att varje intressent påverkades eller påverkade en 
bostadsrättsförening. Frågorna var inte samma för de olika intressenterna vilket påverkade 
uppsatsens struktur i analyskapitlet. Vi berättade för varje respondent att intervjun spelades in 
och att inspelningen endast skulle användas i studiens syfte. Vi valde även att anonymisera 
respondenterna i uppsatsen, då vi ville öka svarsfrekvensen samt få respondenterna att våga 
uttrycka sig fritt. 
 
Vi använde studiens syfte som utgångspunkt för vår tolkning och reflektion av vad som sades 
under intervjuerna. Vi analyserade och reflekterade därefter om teorins inverkan på varje 
intressent. 

2.3.3 Dokumentanalys 

Vår empiri består även av en hermeneutisk tolkning av relevanta dokument som berörde de 
olika intressenternas beslut. Genom att använda intervjuer och dokument avsåg vi att bidra 
med ett bredare perspektiv över problematiken med icke likvidpåverkande posters inverkan på 
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bostadsrättsföreningars finansiella rapporter. I empirin tolkade vi objektivt dokumentens 
innehåll. Enligt Bryman och Bell (2011) skapar en dokumentanalys en förståelse för 
kontexten av dokumenten med hjälp av hermeneutisk tolkning. 
 
Syftet och den teoretiska referensramen i vår studie återkommer i analysen av dokumenten. 
Vi använde även syftet som utgångspunkt i vår tolkning och reflektion över dokumentens 
innehåll. Vi analyserade och reflekterade därefter kring teorins inverkan för respektive 
intressent och dokument.  

2.4 Kvalitetssäkring 
Bryman och Bell (2011) anser att det är svårt att mäta validitet och reliabilitet i en kvalitativ 
studie, då den bygger på den sociala miljön som råder vid tillfället för genomförandet av 
studien. Det är viktigt att forskare beaktar och värderar tillförlitligheten och trovärdigheten i 
forskningen som bedrivs (Bryman & Bell, 2011). För att kvalitetssäkra vår studie valde vi att 
använda oss utav de underliggande begrepp som Lincoln, Guba, och Pilotta (1985) skapade 
för trovärdighet och autenticitet vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
bekräftelse. Begrepp låg till grund för vårt metodval, då vi strävade efter att förbättra 
utformningen av studien. Nedan presenterar vi vår tolkning av kvalitetssäkring samt hur vi har 
arbetat med att hålla hög tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering, i relation 
till studiens grundförutsättningar. En nackdel med en kvalitativ metod är att den oftast är 
begränsad till ett fåtal respondenter. Avsaknaden av informationskällor sänker studiens 
generaliserbarhet (Nyberg & Tidström, 2012). 
 
För att säkerställa vår studies tillförlitlighet samt att studien genomfördes i enighet med de 
regler som finns och att resultatet speglar verkligheten valde vi att använda oss utav 
triangulering. Genom att söka efter en tredje ståndpunkt från både intervjuer med intressenter 
och analys av dokument kunde vi skapa en bild av den sociala miljön som blev representativ. 
Till följd av att våra intervjuer och dokument kom från olika intressenter blev trianguleringen 
bred, vilket ökade studiens tillförlitlighet. 
 
Överförbarhet beskrivs av Lincoln et al. (1985) som den fyllighet eller täthet en beskrivning 
har. Forskarna menar att beskrivningen är viktig för bedömningen om studiens resultat är 
överförbart till en annan miljö. Vi valde att beskriva miljön som vi studerade så utförligt som 
möjligt. Vi ansåg att det var viktigt att förklara den kontext varje intressent befann sig i för att 
öka överförbarheten men också förståelsen för den sociala kontexten. Det är svårt att skapa 
överförbarhet i en kvalitativ studie men vi ansåg att våra åtgärder påverkade överförbarheten 
positivt. 
 
Pålitlighet innebär, i en kvalitativ studie, hur väl forskarna utvärderar sin egen 
forskningsprocess (Lincoln et al., 1985). Vi valde att se över vår metod under genomförandet 
av studien, för att utvärdera vår arbetsprocess. Studiens pålitlighet påverkades dock negativt 
av att vi valde att anonymisera respondenterna. 
 
I en kvalitativ studie kan forskare aldrig bortse från sin egen inverkan (Lincoln et al., 1985). 
För att minimera vår egen inverkan samt öka konfirmeringen i studien försökte vi att använda 
samma utgångspunkt i de olika momenten. För att uppnå studiens syfte valde vi att använda 
intressentteorin för att studera de icke likvidpåverkande posterna i bostadsrättsföreningar. Vi 
valde att dela upp intervjuerna mellan oss, genom att i den utsträckning det var möjligt låta 
samma författare utföra respektive intervjuer för en intressent till en bostadsrättsförening. 
Genom att låta samma författare intervjua respektive intressent till en bostadsrättsförening så 
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minimerade vi vår individuella påverkan på respondenterna. Alternativt hade vi kunnat utföra 
samtliga intervjuer gemensamt. Anledningen till att vi inte valde att intervjua gemensamt är 
att det kan upplevas som förvirrande av respondenterna, eftersom intervjuerna genomfördes 
per telefon. Vi arbetade med att minimera våra personliga värderingar, genom att diskutera 
våra uppfattningar och vårt oberoende. Tillsammans motverkade åtgärderna vår påverkan på 
studien vilket ökade konfirmeringen. 
 
Äktheten i en studie består av flera delar och berör frågan om forskningspolitiska 
konsekvenser i samhället (Lincoln et al., 1985). Det centrala i äkthetsbedömningen är om en 
rättvisande bild återges samt hur respondenterna påverkas (Lincoln et al., 1985). Genom att 
växla mellan intervjuer och dokument fick vi en bred uppfattning av de olika 
intressentrelationerna. Vårt val att gå igenom alla identifierade intressenter till 
bostadsrättsföreningar gav oss ett holistiskt synsätt, vilket ökar äktheten enligt Lincoln et al. 
(1985). Enligt Lincoln et al. (1985) ökar studiens äkthet om forskaren påverkar 
respondenternas förståelse, uppfattning, påverkan eller föreslår möjliga åtgärder för att lösa 
problematiken. Vi valde att inte försöka påverka respondenterna enligt Lincoln et al.s (1985) 
definition och således minskar äktheten i vår studie. För att hantera en minskad äkthet 
kommer vi att överlämna uppsatsen till alla respondenterna. 

2.5 Tillvägagångsätt 

2.5.1 Urval 

Vi har gjort vårt urval med hjälp av intressentteorin, vilket gjorde att vi selektivt ringade in de 
intressenter som intervjuades samt de dokument som skulle analyseras. Av de olika 
identifierade intressenterna valde vi aktörer som kunde påverka eller påverkades av 
bostadsrättsföreningarnas ekonomiska aktiviteter. Bryman och Bell (2011) benämner urvalet 
som målstyrt och menar att det är en form av icke-sannolikhetsurval. Målstyrt urval innebär 
således att strategiskt identifiera respondenter för att samla in relevant data. Eftersom vårt 
urval är grundat i intressentteorin så fanns det ett samband mellan våra respondenter. Urvalet 
stämde till viss del överens med de parter som SvD hade med i sin följetång av artiklar om 
avskrivningsproblematiken, vilket vi såg som relevant. 

2.5.2 Val av respondenter 

Med hjälp av intressentteorin identifierade vi olika kategorier av intressenter till 
bostadsrättsföreningar. Kategorierna är uppdelade efter vilken funktion intressenten har i 
förhållande till bostadsrättsföreningar. Valet av respondenter grundade sig även i möjligheten 
till att erhålla intervjuer med intressenten. Vi började med att undersöka vilka som påverkade 
eller påverkades av bostadsrättsföreningars redovisningsinformation. Intressenternas koppling 
till informationen beror på deras relation till bostadsrättsföreningar och vi identifierade fem 
olika kopplingar. 

1. Finansiering: Av byggnadsprojektet 
2. Reglering: Av redovisningsinformationen i ekonomiska planen, kostnadskalkylen 

samt årsredovisningen. 
3. Revidering: Av den finansiella informationen som publiceras av 

bostadsrättsföreningen 
4. Producering: Av byggnaden 
5. Förvaltning: Av bostadsrättsföreningen 

 
Utifrån kopplingarna har vi sedan identifierat olika kategorier. För att respektive intressent 
skulle få lika stort utrymme i vår studie så valde vi att intervjua de två första intressenterna vi 
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fick tag på i respektive kategori. Vi intervjuade potentiella köpare genom att bege oss till en 
visning av ett nybyggnationsprojekt i Göteborgsområdet, eftersom det inte var praktiskt 
möjligt att hitta kontaktinformation till potentiella köpare. För att utföra intervjuer med 
långivare mailade vi förfrågningar om telefonintervjuer till Sveriges fyra storbanker, som 
tillsammans omsätter ca 95 % av den svenska kreditmarknaden. Därefter mailade vi 
intervjuförfrågningar till BFN och Boverket, till de e-postadresser de angivit för kontakt på 
respektive hemsida. Vi mailade sedan intygsgivare vars kontaktuppgifter vi hittade på 
Boverkets hemsida. Vi mailade intervjuförfrågningar till intygsgivare som var verksamma i 
Göteborgsområdet. Därefter identifierade vi ett par byggherrar som var verksamma i 
Göteborgsområdet och mailade ut intervjuförfrågningar. Till sist granskade vi 
årsredovisningar för ett antal bostadsrättsföreningar i Göteborgsområdet, för att identifiera 
bostadsrättsföreningar som påverkats av BFNs förtydligande. Därefter mailade vi 
intervjuförfrågningar till de ekonomiansvariga i respektive bostadsrättsförening. 

2.5.3 Val av dokument 

Dokumenten som empiriserades är publicerad information från myndigheter och större 
aktörer, som har inflytande över hur utformningen av standarderna kan komma att se ut. Vi 
började uppifrån i hierarkin med myndigheter vars uppgift är att stifta god redovisningssed. 
Därefter nedåt i hierarkin till myndigheter vars uppgift är att granska att reglerna följs. Vidare 
granskade vi ett juridiskt specialistutlåtande för att se hur framtida lagtolkning kunde komma 
att dömas. Till sist studerade vi utlåtanden från marknadsaktörer vars tillfredställelse var 
nödvändig för bostadsrättsföreningar. Det är viktigt att vara källkritisk till de dokument som 
ska analyseras samt att dokumenten är trovärdiga (Rienecker, Stray Jörgensen, & Hedelund, 
2014). Då vi endast studerade dokument som var utgivna av intressenter samt större aktörer 
ökar trovärdigheten i vår studie. Vi har haft ett hermeneutiskt förhållningssätt till vårt 
insamlade data och förklarat de omständigheter som berör dokumentets ursprung. 

2.6 Datainsamling 
Vi började med att söka i Högskolan i Borås biblioteks databas (Summon) för att hitta 
vetenskapliga artiklar som behandlar frågor som berörde studiens syfte. Vi sökte efter artiklar 
som är vetenskapligt publicerade samt hade granskats oberoende (peer-review). Vi 
identifierade avskrivningar, rättvisande bild samt negativa resultat som relevant forskning. Vi 
använde oss utav sökorden property value, depreciation, depreciation accounting, real estate 

depreciation, true and fair value, earnings samt income statement. Vidare sökte vi med 
samma sökord på avhandlingar för att fånga upp så mycket information som möjligt. Efter att 
vi gått igenom en mängd artiklar och avhandlingar skrivna inom området så identifierade vi 
en vetenskaplig lucka inom det ämne som vi valt att skriva om. Vi sökte därefter efter 
uppsatser i databaserna BADA och uppsats.se för att i ett tidigt skede skapa oss en 
uppfattning kring hur utformningen av uppsatser kunde se ut. 
 
Vårt syfte är att undersöka relevansen av icke likvidpåverkande poster i 
bostadsrättsföreningar. För att uppnå syftet omfattas vår datainsamling av både intervjuer och 
dokument. Då vi ville skapa en övergripande bild av hur marknadsaktörerna uppfattade den 
problematik vår studie behandlade. Därefter funderade vi över vilket angreppsätt som passade 
bäst för att undersöka icke likvidpåverkande posters relevans. Målet var att angripa fenomenet 
holistiskt för att förstå och tolka så många aspekter som möjligt. Vi upptäckte tidigt att 
fenomenet inte var avgränsat till bostadsrättsföreningar utan såg att andra aktörer berördes, 
vilka hade kopplingar till bostadsrättsföreningar. Intressentteorin blev det naturliga valet då 
teorins applicering gav oss möjligheten att studera fenomenet utifrån olika perspektiv. Vi 
använde oss först utav kurslitteratur för att läsa in oss på intressentteorin. Därefter sökte vi på 
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stakeholder theory i Summon för att stärka vårt teoretiska angreppssätt. Med stöd av 
intressentteorin gjorde vi sedan studiens urval. 
 
Intervjufrågorna utformades specifikt för respektive intressentkategori för att ge oss relevanta 
svar kring respektive intressents förhållande till de icke likvidpåverkande posterna. För att 
hitta representativa dokument samlade vi in uttalanden från respektive intressent som berörde 
studiens syfte. Till följd hoppades vi på att identifiera hur bostadsrättsföreningarnas 
intressenter ser på icke likvidapåverkande poster i bostadsrättsföreningars finansiella 
rapporter.  

2.7 Metodreflektion 
Det blev naturligt att studien skulle genomföras kvalitativt efter att vi formulerat syftet. Att 
kvantitativt studera relationen hade varit svårt och hade missat kontexten av problematiken. 
För att inte gå miste om den sociala värld som problemet befann sig i så valde vi en kvalitativ 
metod. Kvalitativa studier har utstått kritik för sin låga replikerbarhet och vi har reflekterat 
kring kritiken genomgående i metodkapitlet för att öka studiens replikerbarhet. Genom att 
tydligt beskriva hur vi genomfört vår studie blir processen tydlig och på så vis replikerbar.  
 
Problematiken med generaliserbarhet kvarstod, för att hantera problemet söker oftast forskare 
fler respondenter (Glaser & Strauss, 1967). Om en större grupp respondenter inkluderas kan 
studier bättre säkerställa att informationen är representativ för den grupp som studeras. Med 
tanke på tidsaspekten valde vi att erhålla djupgående information från en mindre grupp 
respondenter. En möjlig lösning vore att genomföra en enkätundersökning med flera 
respondenter då metoden inte är lika tidskrävande och det empiriska underlaget blir större. 
Möjligheten att med hjälp av semistrukturerade intervjuer ställa följdfrågor ansåg vi var 
viktigare för att bättre kunna uppnå studiens syfte. På grund av valen har vår studie en låg 
generaliserbarhet och representerar närmast de respondenter som deltar i intervjuerna. 
 
Vår analys är initialt uppdelad utefter de olika intressenterna på grund av att vi avsåg att skapa 
tydlighet kring intressenternas förhållande till bostadsrättsföreningar. Det kan anses vara 
relevant att istället analysera empirin utifrån olika ämnesområden. Vi valde att särskilja 
intressenterna och sedan diskutera likheter och skillnader mellan dem under en avslutande 
rubrik i analysen. Valet berodde på att frågorna till de olika intressenterna inte var de samma 
och att intressentteorin lägger vikt vid att varje intressentrelation är unik.  
 
Vi valde att basera vår studie på både primär- och sekundärdata. Fördelen med primärdata är 
att forskaren har kontroll över insamlingsprocessen samt får ökad förståelse för fenomenet. En 
nackdel med vår studie var att vi inte hade tid att samla in tillräcklig mängd data för att skapa 
en statistiskt relevant studie. Fördelen med sekundärdata är att mycket av arbetet redan är 
utfört vilket ökar den statistiska relevansen, men att förståelsen för fenomenet blir lidande 
(Bryman & Bell, 2011). Valet av att använda både primär- och sekundärdata gav oss 
möjligheten att kontrollera insamlingsprocessen samt öka förståelsen samt hanterade delar av 
problematiken med den statistiska relevansen. Valet eliminerar inte nackdelarna och de 
maximerar inte fördelarna, vår studie tar del av både för- och nackdelar. Den data som samlas 
in från intervjuerna är primär data och de dokument vi studerar är sekundär data. 
 
I studien valde vi att både intervjua intressenter och att analysera dokument. Alternativt kunde 
vi valt att endast intervjua intressenter eller att endast analysera dokument. Fördelen med att 
intervjua respondenter är att variationen i svaren är äkta. Vidare kan möjliga felkällor beaktas, 
så som ordval och missförstånd. En nackdel är däremot att intervjuarens personlighet kan 
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påverka intervjun. Ytterligare en nackdel är att respondenterna kan svara vad de tror att 
intervjuaren vill höra. Intervjuarens definition av olika begrepp påverkar även tolkningen av 
intervjusvaren. Dokumentanalysen har fördelar i form av flexibilitet, transparens och 
tillgänglighet. En nackdel med att analysera dokument kan vara att dokumenten saknar 
trovärdighet eller kvalitet samt att forskaren felaktigt tolkar dem eller att dokumenten inte 
förklarar tillräckligt (Bryman & Bell, 2011). Fördelarna och nackdelarna med 
dokumentanalys påverkar vår studie som helhet. Vi ansåg att både intervjuer och 
dokumentanalys behövdes för att besvara forskningsfrågan och uppnå studiens syfte.  
 
Vi övervägde initialt att göra en ”desk research” då informationen som fanns tillgänglig var 
stor. Metoden kan vara tidseffektiv samt ge stort utrymme för analys (Bryman & Bell, 2011). 
Vi hade tidigt mycket information och såg tydliga trender på hur ämnet hanterades i realiteten. 
Informationskällorna var pålitliga och omfattade. Vi ansåg dock att vår egen kunskap kunde 
förhindra oss att se problem som inte presenterades i insamlad data. Kunskapsproblemet blev 
tydligt då vår uppfattning som skapats från en initial utvärdering av data blev ifrågasatt. Vi 
såg att problemet hade många sidor och att olika aktörer hade olika uppfattningar, vilket lade 
grunden för vårt val av teori och metod. 

2.7.1 Etiska överväganden 

En viktig del i empirin är att förhålla sig etiskt till respondenterna samt dokumenten som 
studeras (Bryman & Bell, 2011). Våra respondenter inom intressentkategorin “Ansvariga 
inom bostadsrättsföreningar” och “Potentiella köpare” var privatpersoner. Våra övriga 
respondenter tillhörde samtliga organisationer. Vi har kontinuerligt under studiens 
genomförande reflekterat över etiska aspekter för samtliga intressenter och dokument. De 
resonemang och åtgärder som vi gjorde presenteras nedan: 

• Vid intervjuer med potentiella köpare utformade vi våra frågor så att de inte skulle 
påverka respondenternas syn på bostadsprojektet. För att inte påverka men samtidigt 
få svar på våra frågor så blandade vi in generella frågor kring ämnet. En del av 
frågorna var därav helt irrelevanta för studiens syfte, men var viktiga för att inte 
påverka respondenternas uppfattning. 

• Under intervjuerna med ansvariga inom bostadsrättsföreningar var vårt fokus att inte 
påverka respondenternas svar. Det kan antas att det finns respondenter som är lekmän 
och deras trygghet var därför av vikt för att svaren skulle vara ärliga. 

• Vi hade som utgångspunkt att inga av våra respondenter skulle känna oro över att 
hängas ut, därav valde vi att låta samtliga respondenter vara anonyma. Vi valde att 
använda obestämt genus, hen, för att dölja respondenternas identitet. Vidare använder 
vi även hen för att läsarens uppfattning inte ska påverkas av könsnormer. Vi är 
medvetna om att hen inte används i vetenskapliga artiklar men använder ordet då vi 
anser att genus kan ha en inverkan på läsarens uppfattning. 

• Vi ansåg det vara oetiskt att inte resonera kring våra respondenters kontext. Därav 
presenterar vi kontexten kring subjekten i vårt empiriska material. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I kapitlet förklaras den forskning och teori som studien utgår ifrån. Kapitlet utgör även grunden till 

vilka empiriska objekt som ska studeras. Inledningsvis beskrivs intressentteorin och sedan presenteras 

tidigare forskning. Vidare kommer teorin att fungera som förhållningssätt genom analysen och 

diskussionen. Avslutningsvis presenteras de lagrum som berörs i studien. 

 

3.1 Intressentteorin 
Intressentteorin introducerades av R. Edward Freeman publikationen Strategic Management: 

A Stakeholder Approach, utgiven 1984. Grunden i teorin är att framhäva förhållandet mellan 
företagen och de individer eller grupper som kan påverka eller påverkas av att företaget 
uppnår sina mål (Freeman, 1984). Enligt Wicks (2014) var tanken från början att företag 
skulle prestera bättre om de engagerade sig mer i sina intressenter. Genom en god relation till 
intressenterna skulle företag vara snabba på att uppfatta och agera i deras intressen, krav och 
behov. Wicks (2014) menar att Freeman lagt fokus på två huvudfrågor som är grundpelarna 
till intressentteorin: Vad är syftet med företaget? och För vem är styrelsen ansvariga? 
Freeman fick kritik för frågorna då han blandade in etik till varför ett företag agerar på ett 
visst sätt. Utvecklingen på marknaden och bland företag visar dock att Freeman hade rätt i 
mycket (Wicks, 2014). När intressentteorin uppkom gick den emot tidigare teorier, som 
syftade till ägarperspektiv som primärintressent. Waddock (2010) visar i sin studie att 
intressentteorin har utvecklats från att vara ett koncept för kommunikation, till att bli ett sätt 
att förstå det interaktiva nätverket av förhållanden som företag måste hantera om de vill uppnå 
hög effektivitet. 
 
I dag delas intressenter in i två grupper, primära och sekundära (Waddock, 2010). De primära 
intressenterna är de som företaget är beroende av för sin överlevnad. De sekundära 
intressenterna är inte direkt kopplade till företagets överlevnad. Både primära- och sekundära 
intressenter anses vara viktiga för företagets framgångar. Primära intressenter är exempelvis 
anställda, kunder, investerare och leverantörer. Sekundära intressenter är exempelvis 
kommuner, staten och andra organisationer som inte tillhör myndigheter. Intressentteorin 
uppkommer från att intressenter har “intresse” i organisationen. Ett sätt att se på intresse är att 
intressenter kan ställa krav på organisationer eller vise versa, att organisationer kan ställa krav 
på intressenter. Till följd kan företag kräva att anställda på företaget ska prestera på en viss 
nivå i motprestation mot betalning, samtidigt kan i teorin de anställda kräva en typ av lojalitet 
i utbyte mot sin egen lojalitet (Waddock, 2010). Relationen är återkommande för många 
intressenter, därav blir det viktigt för företag att identifiera krav både från och på 
intressenterna. En annan tolkning av intresse är att det är sammansatt med någon form av risk 
eller investering i förhållande till företaget där intressenter förväntar sig avkastning. Till följd 
baseras intressenternas intresse på avkastningen som är belastad med risk, i relation till hur 
företaget presterar. Likväl kan det även sägas att anställda är intressenter då de investerar sitt 
humana eller intellektuella kapital i företaget. Det gäller även kunder som i sin tur visar tillit 
gentemot företaget genom att köpa varor eller tjänster, vilket är belagt med viss risk om 
produkten inte levererar utlovad kvalitet. Vidare utveckling av teorin har visat på att 
förhållandet mellan intressent och företag samt mellan intressenter, inte är jämställt. Waddock 
(2010) menar att en intressent i vissa fall kan vara den styrande parten, medan företaget kan 
vara styrande gentemot de resterande intressenterna. Vidare har Mitchell, Agle, och Wood 
(1997) utvecklat en modell för prioritering av intressenter med tre olika faktorer: makt, 
legitimitet och brådska. Modellen innebär att en intressent med alla faktorer får mer 
uppmärksamhet än andra intressenter, företaget behöver däremot fortfarande vara medvetet 
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om de övriga intressenterna. Att utforma intressentteorin kring prioriterade intressenter 
framför andra har dock skapat negativ uppmärksamhet och kritik mot makt men även 
legitimitet. 

3.2 Forskning om teorin 
Enligt Enyinna (2013) har det funnits två generella synsätt på intressentteorin, det normativa 
synsättet och det instrumentella synsättet. Forskaren drar slutsatsen att det normativa synsättet 
egentligen inte är normativt. Till följd av att intressentteorins filosofiska grund är baserad på 
konceptet av etik, som är hypotetiskt baserat i sig, kan inte teorin vara av normaliserande slag. 
Det Instrumentella synsättet ser intressentteorin som ett instrument för att behandla relationen 
mellan företag och dess intressenter. Studien visar att det instrumentella synsättet på 
intressentteorin inte endast är ett resultat av teorins evolution, utan är även en implicit 
utformning av grundteorin.  
 
Moriarty (2014) påpekar i sin artikel att forskningen kring intressentteorin släpper konceptet 
intressentdemokrati. Själv anser han att intressentdemokrati är en nödvändig del i 
intressentteorin. Eftersom intressentdemokrati beaktar alla intressenters intressen bättre än en 
styrelse, som uteslutande kontrolleras av aktieägare. Eftersom människor i allmänhet 
prioriterar sina ena intressen (Moriarty, 2014). Harrison och Wicks (2013) visar i sin studie att 
det är en kritisk framgångsfaktor för företagsledningen att hantera sina intressenter och deras 
intressen väl. Forskarna skriver i sin artikel att begreppet värde har blivit översimplifierat och 
avsmalnat med fokus på ekonomisk avkastning. Harrison och Wicks (2013) hävdar att nyttan 
för intressenterna är mer komplex och avser mer än bara ekonomiskt värde. Waddock (2010) 
beskriver att intressentteorin är en teori som bidrar med ett flertal intressenter som påverkar 
företags prestation, till skillnad från traditionella ekonomiska teorier som begränsas till endast 
finansiell prestation. Harrison och Wicks (2013) beskriver värde som den process av hur 
någonting skapas. Därav är grunduppfattningen om organisationer är avgörande för hur värde 
definieras och mäts. Enligt forskarna så ökar även lärande, kommunikation och koordination 
inom företag som presenterar icke-finansiell information.  
 
Greenwood och Van Buren (2010) hävdar att det är nödvändigt att användaren inkluderar en 
moralisk komponent i intressentteorin. För att sårbarheten hos intressenter har ökat i 
organisationer där det finns en stor maktskillnad mellan organisationen och dess intressenter. 
Sårbarheten ökar när intressenterna inte helt frivilligt är med i relationen. Forskarna visar i sin 
studie att trovärdighet för organisationer kan vara en möjlig lösning till problemet med 
orättvisor inom organisations- och intressentrelationer. Intressenter är beroende av 
organisationers trovärdighet eftersom de förlitar sig på att organisationen återger fördelar eller 
skydd, i proportion till intressenternas bidrag eller insatser. Forskarna finner att företags 
rapporter ofta är utformade för de mäktigare intressenterna. På grund av sitt beroende av de 
mäktigare intressenterna vill organisationer ofta förstärka sin trovärdighet gentemot dem. 
Forskarna noterar även att de mäktigare intressenternas uppfattning av företags trovärdighet 
blir manipulerat av upplysningar kring information kopplat till trovärdighet. 
 
Brown och Forster (2013) kommer fram till att företag borde sträva efter att engagera sig i 
välvilliga aktiviteter, efter det att alla företagets primära intressenter blivit rättvist 
tillfredsställda. I studien betonar forskarna att den moraliska skyldigheten företag har mot 
samhället börjar vid vad de uppoffrar i sin relation med sina primära intressenter. Waddock 
(2010) visar i sin artikel att miljöaktivister har fått ett ökat inflytande som intressent hos 
företag, vilket har ökat kraven på hållbarhetsrapporter. Företag vars verksamhet har en 
negativ miljöpåverkan, i en sådan utsträckning att det får allmänhetens uppmärksamhet, 
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skadar sin legitimitet. Negativ uppmärksamhet till följd av miljöpåverkan kan leda till att en 
statlig regulator blir involverad. En regulator har såpass stor makt över företaget att den blir 
betraktad som en primär intressent (Waddock, 2010). 
 
Waddock (2010) exemplifierar hur intressentteorin skiljer sig från den traditionella 
ekonomiska teorin när de gäller att avskeda personal. Enligt den traditionella ekonomiska 
teorin kan det rent finansiellt vara det rätta valet att avskeda en anställd. Medan det ur 
intressentteorins perspektiv övervägs hur den totala påverkan på relationer mellan personalen 
och företaget påverkas, där personalens lojalitet räknas med som en faktor. Liknande kan ett 
traditionellt ekonomiskt perspektiv på ett företags produktionskedja ge en negativ 
helhetspåverkan, då kostnadsnedskärningar ses som det ekonomiskt rätta valet. En följd kan 
bli att produktionen förflyttas till länder med sämre arbetsvillkor, vilket kan resultera i en 
negativ inverkan på företags legitimitet. Ytterligare diskuterar Waddock (2010) kring den 
ökade populariteten kring formen multi-intressent diskussioner. Multi-intressent diskussioner 
är ett forum där bland annat företag, regeringar, välgörenhetsorganisationer och intressenter 
från olika branschsektioner diskuterar globala problem. 

3.3 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som presenteras under denna rubrik berör de ämnesområden som vi 
har identifierat som viktiga för vår studie. Forskningen är inte direkt knuten till vårt syfte men 
ligger till grund för att kunna besvara forskningsfrågan. 

3.3.1 Avskrivningar 

I en studie av Zuca et al. (2009) menar forskarna att avskrivningsmetoder skiljer sig åt, men 
att skriva ner tillgångars värde över tiden förekommer världen över. Forskarna betonar i sin 
studie vikten av att bedömningen blir rätt för hur en tillgång ska skrivas av, eftersom 
avskrivningar ligger till grund för beräkningen av avsättningar för underhåll. En 
felbedömning av hur en tillgång skrivs av kan därför leda till att avsättningarna för underhåll 
inte stämmer överens med det faktiska underhållsbehovet. Valet av avskrivningar borde 
bedömas vetenskapligt för att utgöra en bra grund för avsättningar, som är en viktig funktion 
för att bibehålla tillgångens värde. Det är däremot väletablerat att avskrivningar är av 
betydelse för att avgöra lönsamheten i företag, eftersom företag kan påverka sin lönsamhet 
genom att påverka avskrivningar (Zuca et al., 2009). 
 
Teknisk utveckling av produkter och tjänster sker dagligen, vilket företag redovisar i sina 
balansräkningar. Det skapas problem när utvecklingen sker snabbare än regleringen av 
redovisningen. Collier (2012) har studerat problemet genom att undersöka hur relationen 
mellan reglerare och företag påverkades av en ny oreglerad avskrivningsmetod tillämpades. 
Forskarens fallstudie baseras på hur Bell Systems (senare AT&T) redovisade en nytänkande 
produkt som introducerades i USA under början av 1900-talet. Forskaren hävdar att den 
sociala och politiska kontexten har stor inverkan på utvecklingen, presentationen samt 
mottagandet av företags nya sätt att redovisa. Avskrivningsmetoden som Bell System skapade 
heter gruppavskrivning och baseras på sannolikhetslära för att mäta kostnader. Metoden blev 
snabbt allmän praxis och spreds internationellt. Forskaren påstår att nytänkandet i 
avskrivningsmetoden är en avspegling av den sociala och politiska kontexten i företaget. I 
början av 1900-talet var det enklare för företag att tillämpa innovativa redovisningstekniker. 
Collier (2012) hävdar att den rådande ställningen gjorde det enklare, vilket var att staten och 
industrin skulle vara ense. Till följd av att samhällets politiska och sociala stämning 
förändrades så ändrades även förhållandet mellan staten och industrin. Det nya klimatet 
gjorde att avskrivningsmetoden reglerades. Användandet av avskrivningsmetoden tilläts 
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fortgå, men den tillåtna avskrivningstiden ändrades. Avskrivningsmetoden bidrog med 
värdefull information om tillgången, vilket gjorde att det ansågs som olyckligt om det sociala 
och politiska läget skulle sätta stop för användandet.  
 
Hillier och Willett (2006) visar i en studie att inkludering eller exkludering av avskrivningar 
inte påverkar relationen mellan företags ekonomiska resultat och faktiska aktiviteter. 
Avskrivningarnas inverkan på resultatrapporter skapar, enligt Zuca et al. (2009), incitament 
för företag att påverka avskrivningens beskaffenhet. Zuca et al. (2009) visar även att 
resultatpåverkan kommer att skapa skatteimplikationer. Studien visar på att beräkningarna av 
en tillgångs ekonomiska livslängd blir avgörande för företagens resultat och att dessa 
uträkningar behöver vara ekonomiskt accepterade för att anses som hållbara. Ofta skiljer sig 
redovisningens standarder från skatteregler vid beräkning av livslängd, enligt Zuca et al. 
(2009) så är denna differens viktig. Forskarna anser att avskrivningarna ska avspegla en 
subjektiv process av fysiskt slitage för en tillgång. Studien visar att avskrivning av 
anläggningstillgångar har generaliserats världen över. 
 
I en studie av Jackson et al. (2010) analyserades hur olika avskrivningsmetoder påverkar 
försäljningspriset av tillgångar. Studiens resultat visar att avskrivningsmetoden påverkar 
försäljningen av tillgångar. Forskarna antog att företag borde sträva efter högsta möjliga 
försäljningspriser oavsett vilken avskrivningsmetod som tillämpas. Resultatet från studien 
visade att företag ofta avviker från antagandet. Tillgångar som har skrivits av progressivt säljs 
generellt för lägre pris, jämfört med identiska tillgångar som skrivits av linjärt, det gällde 
oavsett om ett marknadsvärde fanns tillgängligt eller ej. Valet av avskrivningsmetod påverkar 
även nyckeltalen, vilket blir tydligt i Kang och Zhaos (2010) studie av företag som handlar 
med fastigheter. Studien visar att relevansen av olika nyckeltal förändras beroende på vilken 
avskrivningsmetod som tillämpas samt om företaget är ett investmentbolag (inom 
fastighetsbranschen) eller inte. Forskarna drar slutsatsen att investmentbolag har större nytta 
av värdet på ackumulerade avskrivningar, för att beräkna sina intäkter. Studien visar att alla 
undersökta investmentbolag har avskrivningar som överstiger den faktiska värdeminskningen. 
För de företag som inte är investmentbolag finner forskarna det motsatta resultatet. De 
ackumulerade avskrivningarna har låg relevans och gapet mellan redovisningen och den 
faktiska värdeminskningen är litet. Avslutningsvis visar Kang och Zhao (2010) att 
anläggningstillgångar systematiskt är undervärderat i balansräkningen. 

3.3.2 Avskrivning av byggnader 

Enligt Smith (2004) så förväntas byggnader minska i värde med tiden till följd av föråldring 
och förslitning, om allt annat är lika. Värdeminskningen utgör grunden till att byggnaders 
värde skrivs av. Forskaren påpekar i sin artikel att det finns fler faktorer att beakta när man 
ska uppskatta en byggnads värde, vilka den traditionella linjära avskrivningsmetoden inte tar 
hänsyn till. Ett exempel som Smith (2004) nämner i sin studie är gamla hus vars 
marknadsvärde ökar, på grund av att husen är unika och bevisande även är hållbara. Radu och 
Marius (2011) visar i sin studie att bokföring och avskrivning av anläggningstillgångar har 
skapat oro för delar av redovisningsprofessionen. Särskilt efter införandet av rättvisande bild 
(True and Fair view) av inkomster och nettotillgångar. Forskarna menar att de 
avskrivningsmetoder, erkända standarder samt regler som finns i dag inte är tillräckliga för att 
visa den verkliga värdeförsämringen av anläggningstillgångar. De tillåtna 
avskrivningsmetoderna regleras i The International Accounting Standard IAS 16 - property, 
plant and equipment, för länder som applicerar IFRS regelverk. Enligt Radu och Marius 
(2011) kan företag som applicerar IAS 16 välja mellan linjär-, degressiv- och 
produktionsberoende avskrivningsmetod på anläggningstillgångar. Forskarna konstaterar att 
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avskrivning på maskiner, byggnader samt annan utrustning bör göras enligt den 
produktionsberoende avskrivningsmetoden, för att uppnå en rättvisande bild. Enligt IAS 16 
ska en tillgångs övervärden skrivas av vid omvärdering. Däremot anser forskarna att 
överskottet borde hanteras som en reducering av intäkterna. Forskningsresultatet påvisar att 
tillämpningen av metoden kommer att skapa en stor förändring i de ekonomiska rapporterna. 
Till följd av att rapporterna baseras på den ekonomiska verkligheten kommer relevansen att 
öka. Radu och Marius (2011) poängterar i studien att de nationella redovisningsreglerna 
behöver anpassas till de internationella redovisningsreglerna för att rapportera en rättvis bild 
av företags aktiviteter. 
 
French (2004) betonar i sin artikel vikten av att valet av avskrivningsmetod avspeglar 
marknadsvärdet. Stárová och Čermáková (2010) jämför i sin artikel komponentavskrivning 
med mer traditionella avskrivningsmetoder av fasta tillgångar. Stárová och Čermáková (2010) 
drar slutsatsen att komponentsavskrivning under vissa omständigheter kan ge en mer rättvis 
bild av tillgångens förslitning. Radu och Marius (2011) anser däremot att den 
produktionsberoende avskrivningsmetoden är den metod som är bäst lämpad för byggnader, 
av de metoder som är tillåtna under IAS 16. Epley (2010) drar i sin studie slutsatsen att 
fastighetsprofessionen ser avskrivning som ett avdrag, för att minska den beskattningsbara 
inkomsten, då avskrivning inte är en kostnad som påverkar kassaflödet på något sätt. 
 
Crosby, Devaney, och Law (2011) visar i en studie av årlig avskrivning på kontor i Europa att 
avskrivningar skiljer sig från land till land. Skillnaden sträcker sig från 2 procent 
uppskrivning i Stockholm till 5 procent avskrivning i Frankfurt. Forskarna fann att i 
Stockholm så skiljer sig avskrivningar mellan platser inom stadskärnan. Forskarna drog av 
dessa inkonsistenser i värderingsgrunderna, som är grundläggande för globala nyckeltal för 
prestation, slutsatsen att avskrivningar kan leda till dåliga internationella investeringsbeslut. 
Fisher, Smith, Stern, och Webb (2005) undersökte i sin studie avskrivningstakten för 
fastigheter i USA. I USA används en avskrivningsbar livslängd för byggnader på 27,5 år. 
Forskarna ser livslängden som en följd av att den förväntade inflationsnivån var högre än vad 
inflationen faktiskt blev under de senaste åren. När forskarna beaktade den faktiska 
inflationsnivån såg de en differens mellan skattelagstiftningens livslängd och en 
inflationsjusterad livslängd. Den inflationsjusterade livslängden var cirka tre år längre än 
skattelagstiftningens. Forskarna drog slutsatsen att det avskrivningsbara livet för en byggnad 
borde vara kortare vid högre inflationsnivåer och längre vid lägre inflationsnivåer. Harding, 
Rosenthal, och Sirmans (2007) har studerat enfamiljsfastigheter i USA och kommit fram till 
att den faktiska husprisinflationen överstiger det uppskattade värdet som byggnader i snitt 
skrivs upp. Nettot mellan inflationen och uppskrivningen leder till att värdet för en 
genomsnittlig enfamiljsfastighet minskar för vart år. Resultatet är konsekvent med det sedan 
länge vedertagna argumentet att föråldring av bostäder primärt är en mekanism som ger 
marknaderna låga hyror (Harding et al., 2007). 
 
BFN rekommenderar bostadsrättsföreningar att använda K2 eller K3 regelverket, vilket 
innebär linjär-, degressiv- eller produktionsberoende avskrivningsmetod (K2) eller 
komponentavskrivning (K3)(Bokföringsnämnden, 2013). Utöver de avskrivningsmetoder som 
finns i regelverken kan tillståndsbaserad avskrivning även vara tillämplig. Howe (2004) 
beskriver att tillståndsbaseradmetoden innebär att avskrivningar för en tillgång grundas i de 
kostnader som uppkommer för att bibehålla tillgångens servicenivå. 
Tillståndsbaseradmetoden baseras på fastställda aktivitetsplaner med serviceåtgärder, som 
underhåll och förnyelse, under en förutsägbar livscykel. Avskrivningsmetoden har inte blivit 
accepterad av redovisningsprofessionen, eftersom det råder oro kring underliggande 
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förutsättningar och potentiella problem för appliceringen. Forskaren analyserar varför 
tillståndsbaseradmetoden inte blivit accepterad ur ett ingenjörsperspektiv. I studien kommer 
forskaren fram till att metoden måste accepteras i Australien först, där metoden redan är 
praxis. Antingen i ursprungsformen eller i en nyutvecklad form som även innehåller restvärde 
(Howe, 2004). Colliers (2012) resultat ger en infallsvinkel i hur införandet av 
tillståndsbaseradmetoden kan gå till. Forskaren kom fram till att införandet är beroende av 
den sociala- och politiska miljön som råder vid reglering i Australien.  

3.3.3 Rättvisande bild 

Begreppet rättvisande bild kommer ifrån anglosaxiska begreppet true and fair view som först 
uppkom 1947 i Storbritanniens bolagsrätt. Lagen rådde att “varje företags balansräkning ska i 
slutet av året ge en rättvisande bild, varje intäkt- och kostnadskonto måste ge en rättvisande 
bild över företagets årsresultat” (Grosanu et al., 2012). Enligt forskarna är konceptet med 
rättvisande bild relativt, då varje användare av redovisningsinformation har sin egen 
uppfattning av rättvisande bilds innebörd. Blake, Amat, Gowthorpe, och Pilkington (1998) 
säger att rättvisande bild ses som ett av de största hindren för att harmonisera redovisningen i 
Europa, då den rättvisande bilden är en fundamental princip som harmoniseringen bygger på 
och tolkning varierar. Forskarna ser tolkningen som ett avgörande problem, eftersom kravet 
på rättvisande bild är kopplingen mellan företags bokföring och beskattning. Enligt Dean och 
Clarke (2005) har rättvisande bild även varit en fundamental princip i Australien och 
Storbritannien och i många andra anglosaxiska länder.  
 
Pallisserry (2012) undersöker behovet av att stärka kravet på rättvisande bild i Indien. I Indien 
finns det krav på att företaget ska offentliggöra en omfattande mängd redovisningsinformation 
som kan tänkas vara av intresse för investerare. Forskaren kommer fram till att företag allt för 
ofta ger en felaktig bild av sin finansiella ställning, för att behålla befintliga investerare samt 
attrahera nya. Grosanu et al. (2012) betonar i sin studie vikten av att investerare ska få tillgång 
till rätt information, eftersom storleken av deras investeringar är större än bankernas. Kravet 
på rättvisande bild säger att de finansiella aktiviteterna ska hållas så objektiva som möjligt. 
Det betyder att de finansiella aktiviteterna hålls så neutrala att presentationen inte påverkar 
investerarnas beslut, eftersom det i så fall skulle leda till ett förutbestämt utfall. Kravet på 
rättvisande bild motverkar således användandet av kreativa bokföringstekniker (Grosanu et 
al., 2012). Pallisserry (2012) föreslår att en sammansättning av revisorer, som representerar 
aktieägarna, inkluderas i företaget för att bemöta kravet på rättvisande bild. Grosanu et al. 
(2012) ifrågasätter ifall användandet av kreativa redovisningsmetoder för att uppnå en mer 
rättvisande bild över företagets finansiella ställning är acceptabelt. Ett argument för att 
använda kreativa redovisningstekniker är att det kan anses bättre att rapportera en bild som är 
kreativt justerad, för att ge en mindre missvisande bild, än en bild som är helt missvisande 
(Grosanu et al., 2012). Forskarna drar dock slutsatsen att om kreativa redovisningstekniker 
tillåtits för att uppnå önskvärda resultat, så skulle det ha en övervägande negativ inverkan på 
rapportens rättvisande bild. Kreativa justeringar skulle gynna vissa användare av redovisnings 
information, vilket blir till nackdel för majoriteten.  

3.3.4 Negativa resultat 

Regelstadgare har beskyllts för att göra finansiella nyckeltal volatila och svårförstådda 
(Barker, 2003). Pakdel, Sadeghi, Mohammadi, och Hamedi (2012) har studerat hur relevansen 
i rapporterna skiftat under de senaste 30 åren. Studien visar att resultaträkningens relevans har 
minskat under de senaste 30 åren. Den minskade relevansen är inte begränsad till ett land, 
utan är närvarande i internationella undersökningar. Forskarna kommer fram till att den 
underliggande orsaken till den minskade relevansen ligger i den allmänna ekonomiska miljön, 



 

 - 19 -

globaliseringen, marknadsintegration, tekniska innovationer samt alternativa sätt för att sprida 
information. Forskarna menar att dagens resultaträkningar har blivit mindre använda i 
värderingsprocessen. Barker (2003) visar däremot i sin studie att resultaträkningen är av 
betydelse. Forskaren menar att resultaträkningen är hjärtat i de finansiella rapporterna, då den 
presenterar företags prestationer och används av analytiker för att fastställa prognoser. 
Forskaren menar att resultaträkningars inverkan på marknaden är stor, eftersom aktiepriset på 
börsen grundas i analytikernas prognoser. I studien presenterar forskaren ett exempel 
angående ett aktuellt problem som skapar volatilitet och snedvridning i 
resultaträkningen.  Exemplet baseras på engelska företag vars pensionssparande årligen 
värderas till verkligt värde. För företag som funnits länge och har en stor personalstyrka är 
redovisat värde för pensionsfonden sannolikt stort. En stor pensionsfondspost kan påverka 
resultatet signifikant, beroende på hur marknaden rör sig. På så vis kan pensionsfonden 
snedvrida företagets finansiella resultat så att det blir missvisande för företagets prestation på 
dess huvudmarknad (Barker, 2003). Enligt Choi (2007) är värderelevansen i ett företags 
resultaträkning en funktion av företagets skuldfinansieringsbeslut. Forskaren menar att 
bankerna föredrar företag som är återhållsamma i sin redovisning, då det reducerar 
kreditrisken som är förknippad med utlåning. Bankerna föredrar därav företag som 
vinstvarnar i god tid. Som konsekvens leder det till att bankerna ger incitament till låntagarna 
att vara återhållsamma i sina resultaträkningar. Det finns ett positivt samband mellan att 
företag vinstvarnar i god tid och värderelevansen av företags resultaträkningar. Enligt Choi 
(2007) så är kreditrisken lägre för företag som har ett större bankberoende. Forskaren menar 
att företag som ofta ökar sin värderelevans i resultaträkningen får möjlighet att ta banklån, 
vilket minskar kreditrisken för banken.  
 
Pinnuck och Shekhar (2013) visar i sin artikel att företag som redovisar resultat kring 
nollstrecket har större möjlighet att erhålla extern finansiering genom att emittera aktier än att 
ta krediter. Forskarna finner att företag som rapporterar små förluster och ökar sin externa 
finansiering i mindre utsträckning skuldsätter sig med eget kapitalinstrument, än företag som 
rapporterar små vinster. Motviljan för förlustföretagen att ta in finansiering med hjälp av eget 
kapital stöds av att vinstrapportering kontra förlustrapportering har en inverkan på den initiala 
bedömningen av företagsvärdet (Pinnuck & Shekhar, 2013).  
 
Callen, Robb, och Segal (2008) har forskat kring kopplingen mellan negativa resultat och 
manipulering av resultatet. Studiens resultat visar att företag som tidigare rapporterat negativa 
kassaflöden eller har negativa framtidsprognoser är mer benägna att tänja på regelverken, för 
att förbättra resultatet. Motivet bakom att tänja på regelverken är i längden att påverka 
aktiepriset. Forskarna föreslår utifrån studiens resultat att det finns ett behov av nya 
indikatorer för revisorer och regelsättare, för att kontrollera företagens inverkan på 
resultaträkningen. Vidare menar de att en indikator kan vara förhållandet mellan 
kundfordringar och försäljning, men att det beror på om företagen manipulerar intäkterna eller 
kostnaderna. Studien visar att revisorer frekvent har svårt att känna igen felräkningar i 
intäkterna, därav bör indikatorer för felräkning revideras i revisionsfirmorna. Joos och Plesko 
(2005) visar i sin studie på företag som gått med negativa resultat att intresset hos investerare 
ligger i framtidsplaneringen. Resultatet i studien visar att forskning och utvecklingssatsningar 
är avgörande för att om en investerare ska vilja satsa på företaget. Forskarna fastslår att ett 
negativt resultat inte behöver implicera negativa kassaflöden i framtiden. 

3.4 Förordningar och lagar 
I bostadsrättslagen regleras ekonomiska föreningar vars ändamål är att upplåta lägenheter med 
bostadsrätt. Enligt lagen skall bostadsrättsföreningen upprätta en ekonomisk plan innan 
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föreningen upplåter lägenheter. Den ska innehålla upplysningar som är av betydelse för en 
bedömning av verksamheten. Planen ska upprättas av styrelsen och lämnas för registrering 
hos Bolagsverket (3 Kap. 1 § BRL). 
 
Enligt 5 kap. BRL får bostadsrättsföreningar ingå förhandsavtal. Förhandsavtal ska innehålla 
en kalkyl som presenterar kostnaderna för projektet och ska intygas av två intygsgivare. 
Bostadsrättsföreningen får endast sälja förhandsavtal om Bolagsverket lämnat tillstånd.  
 
Den ekonomiska planen ska intygas av två oberoende intygsgivare. Intyget ska försäkra att 
förutsättningarna för registrering är uppfyllda, att innehållet är riktigt samt att beräkningarna 
är vederhäftiga och hållbara (3 kap. 2 § BRL). Enligt 3 kap. 3 § BRL ska intygsgivare 
certifieras av en myndighet som är utsedd av regeringen. Boverket är den myndighet som 
certifierar intygsgivare. Om intygsgivaren oaktsamt åsidosätter sina åligganden kan denne 
beläggas med vite (10 kap. 1-3 §§ BRL). 
 
Enligt 3 kap. 4 § BRL ska den ekonomiska planen omarbetas utifall de ekonomiska 
förutsättningarna förändras. Om en ny ekonomisk plan inte upprättas får inte 
bostadsrättsföreningen upplåta lägenheter. 
 
Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut en årsavgift av sina medlemmar för den löpande 
verksamheten enligt 7 kap. 14 § BRL. I 9 kap. 5 § BRL regleras föreningens stadgar, i 
punkterna 5 och 7 förklaras årsavgift och underhåll. 

“p5. grunderna för beräkning av årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för 
andrahandsupplåtelse. 
p7. grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus,”  

 
Att ändra i bostadsrättsföreningens stadgar är möjligt men kan regleras av de redan 
existerande stadgarna. För att ändra i stadgarna måste samtliga röstberättigade i föreningen 
rösta igenom förslaget. Alternativt kan ändringar ske genom att två tredjedelar av de 
röstberättigade röstar igenom förslaget vid två efterföljande stämmor. Om 
bostadsrättsföreningens stadgar innehåller andra uppgifter om ändring av stadgar gäller dessa 
framför lag (7 kap. 23-24§§ BRL). 
 
Bostadsrättsförordningen (SFS 1991:630) skapades av justitiedepartementet och reviderades 
2009. Förordningen kan ses som kommentarer till Bostadsrättslagen som utfärdats av 
regeringen. Förordningen innehåller uppgifter kring vad ekonomiska planen ska innehålla. 
Den ekonomiska planen ska innehålla utförlig information om bostadsrättsföreningens 
kostnader, den ska även innehålla en prognos samt en känslighetsanalys. Den ekonomiska 
prognosen ska presentera samtliga kostnader och intäkter för de kommande sex åren samt det 
elfte året. Känslighetsanalysen ska beräkna framtida årsavgifter vid olika inflations- och 
räntenivåer för respektive verksamhetsår som finns i prognosen.  
  
I lagen om ekonomiska föreningar regleras när skadestånd kan krävas av 
styrelsemedlemmarna. Enligt lagen är en styrelseledamot eller en verkställande direktör 
ersättningsskyldig om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet har skadat föreningen. 
 
I Årsredovisningslagens (ÅRL) andra kapitel framgår de allmänna bestämmelser som en 
årsredovisning ska uppfylla. Enligt lagen ska årsredovisningen upprättas i enlighet med god 
redovisningssed. Det betyder att den redovisningsskyldige ska följa BFNs regelverk. 
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Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över företagets ställning och resultat. Det innebär 
att den som läser årsredovisningen ska få en så riktig bild som möjligt av företagets 
ekonomiska situation. Om avvikelse från allmänna råd eller rekommendationer från 
normgivande organ genomförs ska upplysningar samt skälen bakom valet lämnas i en not (2 
kap. 3§ ÅRL). 
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4 Empiri 
 

I kapitlet genomför vi den empiriska undersökningen. Först empiriseras intressentteorin sedan 

presenteras resultatet av intervjuer och dokument. 

 

4.1 Intressenter till Bostadsrättsföreningar 
För att identifiera vilka intressenter en bostadsförening har använde vi oss av intressentteorin. 
Vi började med att undersöka vem som kan betraktas som intressent till 
bostadstadsrättsföreningar. Därefter kategoriserades intressenterna utifrån vilken typ av 
intressentförhållande de har till bostadsrättsföreningar, som antingen är nybildade eller 
etablerade.  

• Myndigheter: Reglerar marknaden och har vissa affärsmässiga samarbeten med 
bostadsrättsföreningar. I förhållande till Bostadsrättsföreningar är det BFN samt 
Boverket som påverkar utformningen av den finansiella informationen. 

• Långivare: Ställer ut lån till bostadsrättsföreningar med byggnader som säkerhet. 
Utifrån hur långivarna bedömer risken med att låna ut pengar till föreningar bestäms 
räntan. Långivaren påverkar även amorteringsnivån på lånen. 

• Byggherrar: Är grundare till bostadsrättsföreningar och upprättar kalkylerna som 
ligger till grund för hur föreningars framtida ekonomi planeras. 

• Ansvariga inom bostadsrättsföreningar: Är ansvarig i bostadsrättsföreningar, vars 
medlemmar solidariskt ansvarar för kostnaderna. De ansvariga har som uppdrag att 
arbeta aktivt med föreningen de är verksamma inom. 

• Potentiella Köpare: Intressenter som agerar på bostadsrättsmarknaden och har planer 
på att investera pengar för att bli medlem i en bostadsrättsförening. 

• Intygsgivare: Intygar att kalkylerna i den ekonomiska planen eller kostnadskalkylen 
stämmer samt avgör om bostadsprojektet anses vara ekonomiskt hållbart. Certifieras 
av myndigheten Boverket. 

  
Figur 4-1 Konstruerad av studiens författare 
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4.1.1 Nybildade bostadsrättsföreningar 

För nybildade bostadsrättsföreningar ser intressentbilden något annorlunda ut än för 
etablerade föreningar. Byggherrar sitter ofta kvar som styrelseledamöter innan de nybildade 
bostadsrättsföreningarna överlåts helt till dess medlemmar. Det gör att förhållandet till 
intressenterna skiljer sig åt mellan nybildade och etablerade föreningar. Beroende på hur 
byggherren vill sälja lägenheterna kommer bostadsrättsföreningar antingen att producera en 
ekonomisk plan eller en kostnadskalkyl. En etablerad förening presenterar verksamhetens 
ekonomiska aktiviteter i en årsredovisning och tidsaspekten får en betydande roll för de olika 
intressenternas involvering. 

Nybildade bostadsrättsföreningars primära intressenter 

• Myndigheter: Boverket har tillsyn över byggprodukter. Under byggprodukter faller 
de lagar som korrigerar ekonomiska planer samt kostnadskalkyler. Även BFN kan ses 
som en primär intressent då de beslutar om lagar som berör vilka metoder som kan 
tillämpas i redovisningen. 

• Långivare: Det är viktigt för bostadsrättsföreningar att få den finansiering som 
behövs för att klara sig ekonomiskt. Långivarna avgör om bostadsrättsföreningar får 
hjälp med finansieringen eller inte. Långivarna bestämmer även vilken ränta 
föreningarna får på sina lån. När långivare gör bedömningar överväger de 
bostadsrättsföreningarnas finansiella risk.  

• Byggherrar: När bostadsrättsföreningar bildas är det ofta en byggherre som sitter i 
föreningens styrelse. Det gör att intresset för byggherren och bostadsrättsföreningen är 
desamma och de kan betraktas som en enhet, trots att de är två juridiskt skilda 
personer. Det är upp till bostadsrättsföreningarna att hitta köpare och upp till 
byggherrarna att färdigställa projektet. 

• Ansvariga inom bostadsrättsföreningar: Det är avgörande för 
bostadsrättsföreningars välmående att bibehålla medlemmar. Då medlemmarna ska ta 
över ansvaret för bostadsrättsföreningen efter att byggherren färdigställt projektet.  

• Potentiella köpare: För att bostadsrättsföreningen ska vara välmående är det viktigt 
att attrahera köpare som blir medlemmar i föreningen i framtiden.  

• Intygsgivare: Intygar den ekonomiska planen eller kostnadskalkylen, vilka är 
avgörande för bostadsrättsföreningars fortlevnad. Bostadsrättsföreningar kan i den 
ekonomiska planen eller kostnadskalkylen visa vad årsavgiften förväntas bli, för att 
täcka föreningens samtliga kostnader. Den ekonomiska planen eller kostnadskalkylen 
utgör även det underlag som långivare utgår från i sina riskbedömningar.  

Nybildade bostadsrättsföreningars sekundära intressenter 

De intressenter som vi har identifierat är alla kritiska för en bostadsrättsförenings fortlevnad. 
Det leder till att samtliga identifierade intressenter betraktas som primära för nybildade 
bostadsrättsföreningar. 

4.1.2 Etablerade bostadsrättsföreningar 

En etablerad bostadsrättsförening är en förening som överlåtits från en byggherre till 
föreningens medlemmar. Därav ser intressentrelationerna och kraven annorlunda ut för en 
etablerad bostadsrättsförening än för en nybildad. 

Etablerade bostadsrättsföreningars primära intressenter 

• Myndigheter: Bostadsrättsföreningar måste följa de lagar och regler som 
myndigheterna upprättar. De regler vi har fokus på är lagar som berör 
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årsredovisningens utformning. Den myndighet som ansvarar för utformningen av god 
redovisningssed är BFN. 

• Långivare: Vid omförhandling av lånen är det långivare som utifrån sina 
riskbedömningar sätter räntan på lånen. De bedömer även om bostadsrättsföreningar 
kan belånas ytterligare.  

• Ansvariga inom bostadsrättsföreningar: Det är viktigt att de ansvariga inom 
föreningar sköter ekonomin och underhållet väl för att inte medlemmar ska lämna 
bostadsrättsföreningen. Det är kritiskt för nya bostadsrättsföreningar och etablerade att 
bibehålla medlemmar för bostadsrättsföreningens välmående.  

Etablerade bostadsrättsföreningars sekundära intressenter  

• Potentiella köpare: Det är inte kritiskt att attrahera köpare till en etablerad 
bostadsrättsförening så länge föreningen bibehåller sina medlemmar. Köpare kan 
komma att anses som en primär intressent för en etablerad bostadsrättsförening om 
föreningen är i behov av medlemmar. 

4.2 Intervjuer 
Nedan presenterar vi sammanställningar av de intervjuer vi genomfört, uppdelat efter 
respektive intressent till bostadsrättsföreningar. Sammanställningarna är grundade i de 
transkriberade underlag vi framställt från ljudupptagning av våra intervjuer. 

4.2.1 Myndigheter 

Vår respondent är jurist och representant för Boverket. Representanten berättar att Boverket 
utgår ifrån behörighetskraven, som återfinns i bostadsrättsförordningens tionde paragraf, vid 
certifiering av intygsgivare. Enligt representanten har Boverket ingen egen utbildning av 
intygsgivare utan kräver endast att personen som ansöker om certifiering uppfyller kraven i 
bostadsrättsförordningen. Boverket certifierar intygsgivare i max 3 år åt gången. För att hjälpa 
intygsgivare med tolkning av bostadsrättsförordningen och bostadsrättslagen så utfärdar 
Boverket allmänna råd.  
 
De felanmälningar som Boverket får in angående ekonomiska planer berör främst att 
bostadsrättsföreningars driftskostnader är underskattade. Boverket får även en del 
anmälningar om att preliminära uppgifter inte angivits som preliminära i ekonomiska planer. 
Vidare förekommer det anmälningar om att intygsgivare inte redogjort för handlingar som de 
har haft tillgång till. Resterande anmälningar berör främst formalia, innehållet i 
känslighetsanalysen samt när en slutlig kostnad kan anses vara känd. Enligt representanten har 
även frågan kring att avskrivningar inte tas upp i den ekonomiska planen diskuterats, då 
avskrivningar inte är likvidpåverkande. Felanmälningarna som Boverket har mottagit har 
dock inte alltid varit berättigade enligt representanten. Boverket har gått ut med en vägledning 
angående hur avskrivningar ska behandlas. Boverket ansåg att avskrivningar var en 
kapitalkostnad, med hänvisningar till lagrum, vilket stödjer att avskrivningar ska finnas med i 
den ekonomiska planen. Boverket tar däremot inte ställning till frågan om avskrivningar ska 
räknas med i en bostadsrättsförenings årsavgift. Att Boverket i sina allmänna råd har med ett 
exempel där avskrivningar räknas med i årsavgiften är enligt representanten endast Boverkets 
egen tolkning av lagen.  
 
Representanten kan inte uttala sig om negativa resultat kan anses uppfylla bostadsrättslagens 
krav på hållbarhet. Anledningen är att hållbarhetsperspektivet saknar en exakt definition. 
Representanten uppfattar själv att hållbar ekonomi betyder att ekonomin ska gå runt, med 
förarbeten som utgångspunkt. Det betyder enligt representanten att bostadsrättshavarana inte 
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ska utsättas för chockhöjningar av årsavgiften samt att bostadsrättsföreningen inte ska riskera 
att gå i konkurs. Själva bedömer inte Boverket hållbarheten i de ekonomiska planerna, utan 
bedömer endast om intygsgivarna har utfört sin uppgift korrekt. Boverket förhåller sig till hur 
BFN uttalat sig angående om progressiv avskrivningsmetod kan tillämpas på byggnader.  
 
Enligt representanten är intygsgivares funktion att förhindra ohållbara bostadsprojekt samt att 
köpare själva inte ska behöva göra svåra ekonomiska bedömningar. Enligt representanten 
kommer det väldigt sällan in anmälningar till Boverket som berör intygsgivares oberoende till 
bostadsrättsföreningar som granskas. Representanten poängterar samtidigt att det inte behöver 
vara fel bara för att bostadsrättsföreningen som blir granskad avlönar intygsgivaren.  

4.2.2 Långivare 

Långivare A arbetar för en svensk storbank på en avdelning som uteslutande arbetar med 
bostadsrättsföreningar. Långivare A anser att det är av stor vikt att se på hela finansieringen 
vid ett bostadsbygge. Hen menar att det inte enskilt går att se på olika poster i den 
ekonomiska planen utan att helheten är viktig vid bedömningen. Enligt långivare A vill 
långivare generellt inte träda in i slutet av finansieringen utan följa projektet från början till 
slut. När bostadsrättsföreningen står på egna ben så är det viktigt att kassaflödet är positivt, 
enligt långivare A. Det är även viktigt att beakta hur bostadsrättsföreningen har tänkt kring 
avskrivningar trots att avskrivningar inte är likvidpåverkande. Hen anser att det är viktigt att 
bedöma om avskrivningstiden är skälig, 100 - 150 år, samt att avskrivningsupplägget i övrigt 
är rimligt. 
 
Om en bostadsrättsförening som funnits länge skulle ändra sitt ekonomiska upplägg och gå 
med negativa resultat, för att föreningen kan, så hade långivare A tagit ett steg tillbaka för att 
skapa sig en ny bild. Långivare A hade då förbisett den analys som tidigare är gjord och sett 
på hela krediten på nytt. Långivare A skulle se över underhållsplanen samt att det faktiskt 
sätts av pengar till underhåll. Enligt långivare A skulle det ses som märkligt att en 
bostadsrättsförening gör valet att gå med negativa resultat för att sänka årsavgiften. Långivare 
A skulle då ifrågasätta sättet bostadsrättsföreningen styrs på. 
 
Långivare B arbetar på en svensk storbank och är kontorschef på en avdelning som 
uteslutande arbetar med bostadsrättsföreningar. Vid bankens riskbedömning så anses det, 
enligt långivare B, inte vara någon större skillnad på ekonomisk plan, kostnadskalkyl eller 
årsredovisning. Långivare B anser att det viktigaste att beakta i den ekonomiska planen är 
räntorna, känslighetsanalysen samt nyckeltalen till exempel belåning per kvadratmeter samt 
antalet lägenheter. Hen menar att risken fördelas bredare om det är fler lägenheter, eftersom 
kostnaderna då sprids ut på fler personer, vilket gör att det inte är avgörande för banken om en 
enskild medlem är på obestånd. Långivare B jämför problematiken med krediter till företag 
som endast har en kund. Företaget överlever inte om de förlorar kunden, vilket ökar 
långivarens risk. 
 
Långivare B anser att typen av ekonomiskt underlag som presenteras är relativt betydelselöst. 
En årsredovisning, ekonomisk plan eller kostnadskalkyl behandlas lika av långivaren. Det 
som är relevant, enligt långivare B, är likviditeten och kassaflödet. Långivare B menar att 
amorteringsnivån och räntenivån är viktiga medan bokföringsmässiga avskrivningar inte är av 
lika stor vikt. Långivare B anser att avsättning till underhållsfond och avskrivningar är 
bokföringstekniska poster som saknar viss relevans. Hen menar att det sällan är samma 
avsättning till underhållsfond som den faktiska avsättningen i kronor. 
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Långivare B anser att det är viktigt att se på hur ekonomin såg ut tidigare om en äldre 
bostadsrättsförening skulle visa negativa resultat för att sänka årsavgiften. Om 
bostadsrättsföreningen tidigare hade god ekonomi så anser långivare B att det är viktigt 
bedöma varför ekonomin var god. Långivare B menar att god ekonomi i dag kan bero på låga 
räntor. Hen menar att en ung bostadsrättsförening antagligen har höga lån vilket i dag är 
billigt, men om räntan skulle gå upp så måste föreningen höja årsavgiften. Långivare B menar 
att det är viktigt att vara långsiktig och rekommenderar inte någon bostadsrättsförening att 
sänka årsavgiften. Långivare B menar att vid det rådande ränteläget (Styrränta -0,25 %) så har 
bostadsrättsföreningar möjlighet att amortera och inte amortera minimalt, som de flesta 
föreningar i dag gör.  
 
Långivare B framhäver ett annat problem med bostadsrättsföreningarnas ekonomi som inte 
har uppdagats. Enligt långivare B kan belåningsgraden i dagsläget sjunka för en 
bostadsrättsförening utan att föreningen amorterar på sina lån. Den sjunkande 
belåningsgraden är en följd av att prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden har gjort att 
byggnader har stigit i värde, trots att inga värdehöjande åtgärder genomförts. Till följd får 
bostadsrättsföreningar utrymme att belåna byggnader ytterligare. Det ökade 
belåningsutrymmet har gjort att bostadsrättsföreningar kan belåna sina byggnader när ett 
underhållsbehov uppstår. Prisutvecklingen motiverar bostadsrättsföreningar att göra mindre 
avsättningar för underhåll. Om prisutvecklingen på fastigheter skulle stanna av och därmed 
inte sänka belåningsgraden, så skulle det innebära att föreningar har satt av för lite pengar för 
underhåll. Enligt långivare B skulle scenariot slå hårt mot de bostadsrättsföreningar som inte 
har en långsiktig plan, när kostsamma underhållsåtgärder uppkommer i framtiden. Enligt 
långivare B får inte föreningsmedlemmar skjuta till pengar utöver årsavgiften för 
underhållskostnader. 
 
Långivare B ponerar att amorteringen skulle kunna motsvara den summa som sätts av till 
underhållsfond. Vid underhållsbehov kan bostadsrättsföreningar då öka sin belåning återigen. 
Långivare B anser att det finns fler delar i bostadsrättsföreningars ekonomi som behöver ses 
över.  Långivare B ser BFNs förtydligande kring tillämpning av avskrivningar som en bra 
början, men anser att det finns fler problem att hantera. Långivare B tror att nästa steg är 
amorteringarna och att därefter kommer även underhåll att regleras för att skapa hållbar 
ekonomi i bostadsrättsföreningar.  
 
Långivare B lyfter fram att långivare agerar på en marknad där byggherrar presenterar 
byggprojekten för många marknadsaktörer. Hen påpekar att konkurrensen på marknaden 
påverkar långivarnas beslut. Om långivare B skulle avstå de affärsmöjligheter som uppstår så 
kommer långivaren inte att vara konkurrenskraftig på marknaden. Storbanken har bra kontakt 
med ett antal byggherrar och kan på så vis påverka hållbarheten i deras ekonomiska planer, 
vilket minskar risken med krediten. Långivare B tackar ofta nej till investeringar där 
ekonomin inte bedöms som hållbar och det saknas möjlighet att påverka 
bostadsrättsföreningens ekonomiska upplägg. Långivare B ser även en risk i 
känslighetsanalysen med låga ränte- eller inflationsnivåer i den ekonomiska planen. Enligt 
långivare B räknar bankerna oftast med att privatpersoner ska klara av en ränteökning på fem 
procentenheter medan känslighetsanalyserna endast räknar med en ökning på en procentenhet. 

4.2.3 Byggherrar 

Byggherre A är en av de största byggherrarna i Sverige. Enligt representanten använder sig 
byggherren oftast av 100 år som bokföringsmässig livslängd på sina byggnader i den 
ekonomiska planen. Den 100 åriga livslängden grundas enligt representanten inte på några 
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beräkningar utan är en uppskattning som är praxis i dagsläget. Enligt representanten ska 
beräkningarna i den ekonomiska planen skapa en hållbar ekonomi för hela livslängden. 
Representanten förlitar sig helt på intygsgivarnas bedömning av hållbarheten i de ekonomiska 
planerna. Planerna blir oftast intygade av intygsgivare som tidigare anlitats av byggherren 
enligt representanten, givet att certifieringstiden inte gått ut.  
 
I de ekonomiska planerna som byggherre A upprättar för sina projekt presenteras att 
bostadsrättsföreningarna kommer att gå med negativa resultat till följd av BFNs förtydligande 
kring tillämpning av avskrivningar. Representanten tror inte att bostadsrättsmarknaden 
kommer att påverkas av att bostadsrättsföreningar presenterar negativa resultat. Anledningen 
är att de flesta aktörerna på marknaden inte granskar boksluten samt att det går att förklara 
varför bostadsrättsföreningarna går med negativa resultat. Enligt representanten räcker det att 
bostadsrättsföreningarnas in- och utbetalningar leder till ett likvidmässigt överskott.  
 
Representanten för byggherre A anser att det är bäst för nya bostadsrättsföreningar att 
tillämpa linjär avskrivningsmetod i dagsläget. Efter ett antal år kan det däremot bli 
fördelaktigt att gå över till komponentavskrivning, då omfattande underhåll behöver utföras 
på byggnaden. Representanten lämnar över frågan om en eventuell övergång i framtiden till 
bostadsrättsföreningarna själva, då det är lättare att gå över från linjär avskrivningsmetod till 
komponentavskrivning än vise versa. Enligt representanten inkluderas inte avskrivningar i 
bostadsrättsföreningarnas årsavgift i deras ekonomiska planer. Anledningen till att 
avskrivningar inte inkluderas är att posten blir stor, när linjär avskrivningsmetod ska 
tillämpas.  
 
Byggherre B tillhör en av Sveriges största byggherrar. Enligt representant 1 så anses en 
byggnads ekonomiska livslängd vara 100 år. Verkligheten kan, enligt representant 1, dock 
vara helt annan då en bostadsrättsförening antas finns för evigt. Representanten 1 anser inte 
att det är praxis att uppskatta den ekonomiska livslängden till 100 år, då det förekommer 
byggnader med varierande livslängd. Representant 2 tillägger däremot att det inom 
byggherrens verksamhet kan anses vara praxis med 100 år, då byggherren i stort sätt tillämpar 
denna livslängd på samtliga byggnader. De intygsgivare som byggherren använder är enligt 
representant 1 intygsgivare byggherren anlitat under en längre tid. Dessa söktes upp via 
Boverkets hemsida från början.  
 
Enligt representant 1 ska samtliga drifts- och kapitalkostnader inkluderas i 
bostadsrättsföreningars årsavgifter. Byggherren räknar in avskrivningar till den delen som 
behövs för att täcka amorteringen av lån och fondering för yttre underhåll. Resterande del av 
avskrivningarna som är av bokföringsmässig karaktär räknas inte med i årsavgiften. 
Avskrivningarna presenteras i en not under kalkylen för årsavgiften, i den ekonomiska planen. 
Där presenteras även att avskrivningarna kommer att leda till ett bokföringsmässigt negativt 
resultat för bostadsrättsföreningen.  
 
Enligt representant 2 såg det annorlunda ut för ett par år sedan då insatserna för bostadsrätter 
var lägre. I dagsläget är amorteringsnivån låg i förhållande till avskrivningarna, enligt 
representant 2. Om hela kostnaden för avskrivningarna skulle inkluderas i årsavgifterna skulle 
det leda till att bostadsrättsföreningar får ett överskott av likvida medel i sina avsättningar. 
Enligt representant 1 är det ingen garanti att avskrivningskostnaden kommer att täcka de 
framtida underhållskostnaderna för byggnaden, när bostadsrättsföreningen tillämpar linjär 
avskrivningsmetod. Det beror på att den linjära avskrivningskostnaden är konstant vilket 
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innebär att det endast krävs måttliga inflationsnivåer för att underhållskostnaden ska 
överskrida avskrivningskostnaden.  
 
Representant 1 tror inte att negativa resultat kommer att påverka bostadsrättsmarknaden då 
det är få intressenter som läser eller förstår årsredovisningar. Representant 2 samtycker med 
representant 1 när det kommer till förståelsen av årsredovisningar. Representant 1 tycker att 
det kan vara lätt att trassla in sig när hen ska förklara för kunder varför bostadsrättsföreningar 
går med negativa resultat. Däremot förstår representant 2 att det kan vara avskräckande att se 
de negativa resultaten för en kund som inte är insatt eller förstår. Både representant 1 och 2 
tycker att det saknas en rad i bostadsrättsföreningars årsredovisningar, som hade varit relevant 
för intressenter till bostadsrättsföreningar. Raden som de saknar är resultat efter likvida 
poster. 

4.2.4 Ansvariga i bostadsrättsföreningar 

Vi har intervjuat två ansvariga för olika bostadsrättsföreningar. Ansvarig inom 
bostadsrättsförening A är ordförande i en medelstor bostadsrättsförening. Ansvarig inom 
bostadsrättsförening B är ekonomiansvarig på en av de största bostadsrättsföreningarna i 
Sverige.  
 
Enligt ansvarig inom bostadsrättsförening A baseras föreningens årsavgift först och främst på 
det bokförda resultatet. Årsavgiften beror även på hur stort det fria egna kapitalet är samt 
kassaflödet och amorteringsnivån. Till följd av att bostadsrättsföreningen ändrat 
avskrivningsmetod har föreningen gått med negativa resultat samt fått ändra livslängden på 
byggnaden, från 80 år till 100 år. Respondenten anser att det negativa resultatet endast är 
bokföringsmässigt och inte betyder att bostadsrättsföreningen har dålig ekonomi. För att öka 
förståelsen och hantera problematiken med avskrivningsreglerna så valde respondenten att 
hämta information från bland andra HSB och Riksbyggen. Då hen anser att de stora aktörerna 
är mer insatta i problematiken och därav besitter mer kunskap för att fatta bra beslut. 
 
För att vara konkurrenskraftiga på marknaden så arbetar ansvarig inom bostadsrättsförening A 
aktivt med föreningens årsavgifter. Respondenten anser att det är viktigt att jobba med hur 
föreningen framstår, eftersom bostadsrättsföreningen ligger i ett nybyggt område med stora 
byggprojekt. Bostadsrättsföreningen beslutade i år att sänka årsavgifterna med 7 % då 
ränteläget är förändrat och de nya årsavgifterna matchar kostnaderna på ett bättre sätt.  
 
I bostadsrättsförening B beräknas årsavgiften efter självkostnadsprincipen, vilket innebär att 
föreningen har som mål att varken gå med vinst eller förlust. Bostadsrättsföreningen är en av 
de få föreningar som från och med år 2014 infört komponentavskrivning enligt K3 
regelverket. Respondenten menar att införandet skulle komma att bli ett krav för 
bostadsrättsföreningen på grund av dess storlek, därav genomfördes bytet när föreningen 
tvingades lämna den progressiva avskrivningsmetoden. Respondenten tror det kan vara 
grunden till varför inte fler bostadsrättsföreningar använder metoden är att 
implementeringsprocessen för komponentavskrivning är omfattande och kostsam. Styrelsen i 
bostadsrättsförening B valde att anlita expertishjälp inom området för att beräkna hur 
komponenterna ska skrivas av. Respondenten anser att avskrivningarna i dag är mer relevanta 
än tidigare. Vidare anser respondenten att komponentavskrivning även bidragit till att 
bostadsrättsföreningen har bättre koll på fastigheterna samt beräkna underhållskostnader på 
tillförlitligare sätt. Respondenten menar däremot att det är ett problem att 
bostadsrättsföreningen inte kan skriva upp värdet på byggnader då marknadsvärdet fortsätter 
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att öka. Enligt respondenten är marknadsvärdet ofta 10 gånger så högt som det bokförda 
värdet för bostadsrättsföreningens byggnader. 

4.2.5 Potentiella köpare 

Potentiell köpare A är 52 år och har tidigare varit revisorssuppleant i en bostadsrättsförening. 
I dagsläget tittar potentiell köpare A uteslutande på nybyggnationer och hen har tittat på 
relativt många objekt. Potentiell köpare A tycker det är svårt att skapa sig en bild över hur 
ekonomin kommer att se ut för den blivande bostadsrättsföreningen. Hen tittar däremot alltid 
på den ekonomiska informationen som finns tillgänglig för att försöka skapa sig en 
uppfattning om hur planen ser ut. Hen beaktar även att det kommer att bli annorlunda till följd 
av förändringarna med avskrivningar. Potentiell köpare A är intresserad av nybyggnationer i 
området där hen bor i dag. För ett par år sedan köpte potentiell köpare A en bostadsrätt i en 
nybildad bostadsrättsförening. Potentiell köpare A fick då en grov ekonomisk plan, 
föreningen planerade sedan själv ekonomin. Potentiell köpare A poängterar att det är viktigt 
att det finns kunniga medlemmar i bostadsrättsföreningen för att på ett tillförlitligt sätt utföra 
de uppgifter som krävs. Hen tycker att ansvar som berör ekonomi kan vara svårt. 
 
Potentiell köpare A är införstådd med ansvaret som bostadsrättsföreningsmedlemmar har. Hen 
tycker det är viktigt att det förs diskussioner kring ansvaret mellan medlemmarna när 
bostadsrättsföreningen bildas. För potentiell köpare A är månadsavgiften i kombination med 
insatsen avgörande för hens investering.  
 
Potentiell köpare B är 64 år och tittar uteslutande på bostadsrätter på grund av de långa köerna 
till hyresrätter. Hittills har potentiell köpare B bara tittat på nyproduktioner men utesluter inte 
att titta på äldre bostadsrättsföreningar. Potentiell köpare B har tidigare varit medlem i en 
bostadsrättsförening men har inte tagit några styrelseuppdrag, dock är hen medveten om vad 
uppdragen innebär. Månadsavgiften är avgörande för potentiell köpare B då hens framtida 
pension behöver täcka avgiften. Potentiell köpare B lägger inte någon vikt vid hur en nybildad 
bostadsrättsförenings ekonomi ser ut eftersom att en bank är inblandad i projektet. 

4.2.6 Intygsgivare 

Vi har intervjuat två intygsgivare som inte representerar samma företag. Båda intygsgivarna 
var certifierade vid tidpunkten för intervjuerna.  
 
Intygsgivare A är nyligen certifierad och väljer att inte intyga ekonomiska planer, eftersom 
hen anser att kraven på de ekonomiska planerna inte är hållbara. Intygsgivare A är inte nöjd 
med den handledning som ges från Boverket. Hen anser att Boverkets allmänna råd inte är 
tillräckligt specificerade. Intygsgivare A menar att en bostadsrättsförening inte kan behandlas 
som ett företag och att även Redovisningsrådet (enhet inom BFN) kommit till denna insikt. 
Vidare menar hen att en bostadsrättsförening är ett mellanting mellan privatekonomi och 
företag. Skillnaden ligger enligt intygsgivare A i att syftet med en bostadsrättsförening skiljer 
sig från syftet med ett fastighetsföretags. Enligt intygsgivare A ska ett fastighetsföretag tjäna 
pengar medan en bostadsrättsförening endast ska tillhandahålla bostäder åt sina medlemmar. 
Intygsgivare A menar vidare att det är stor skillnad på informationsbehovet hos en intressent 
till ett företag och en intressent till en bostadsrättsförening. Företag behöver lämna 
information till aktieägare, där det är viktigt att informationen ger en rättvisande bild av 
företagets finansiella ställning. Medlemmar i bostadsrättsföreningar däremot behöver endast 
veta att föreningen har pengar i kassan för att täcka föreningens kostnader, enligt intygsgivare 
A. Respondenten menar att det är stor skillnad om intressenten analyserar resultatet eller 
kassaflödet. Intygsgivare A anser att negativa resultat i bostadsrättsföreningarna inte kommer 
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att vara ett problem. Förutsatt att bostadsrättsföreningarna har god ekonomi och tillräckligt 
med likvida medel till att täcka sina kostnader. Enligt intygsgivare A har problematiken 
uppstått på grund av Sveriges medlemskap i EU och att EU-rätten inte beaktar den svenska 
bostadsrättsmarknaden.  
 
Enligt intygsgivare A finns det aktörer som hanterar lagkraven väl om hållbarhet i de 
ekonomiska planerna. Vidare menar intygsgivare A att det är viktigt att underhållsplanen är 
detaljerad. En detaljerad underhållsplan innehåller bland annat beräkningar för byte av 
fönster, tak, ventilationssystem, energisystem samt målning av fasad och så vidare. 
Beräkningen ligga till grund för avsättningar i årsavgiften, genom att slå fast vilket år och 
storleken på underhållskostnaden för åtgärder som ska genomföras. Enligt intygsgivare A 
skapar en styrelse, som inte har denna arbetsgång, felaktigheter och ökar därmed 
bostadsrättsföreningens ekonomiska risker. Intygsgivare A anser att relationen mellan 
avskrivning och avsättning till underhåll ofta är bristfällig. Linjär avskrivningsmetod har 
enligt intygsgivare A påverkat relationen markant, vilket gör att avskrivningarna blir 
felaktiga. Vidare anser intygsgivare A att hållbarhet bygger på att bostadsrättsföreningen 
amorterar, långivarnas möjlighet att få tillbaka krediten samt att medlemmarna inte ska riskera 
att mista sin bostad. En bra tumregel för belåningsgraden i dag är enligt intygsgivare A att den 
inte ska överstiga 10 000 kr/kvadratmeter. Representanten menar att bostadsrättsföreningar i 
dag har ett bra tillfälle att amortera då räntorna är låga. Vidare är det viktigt att undersöka om 
underhållsplanen innehåller inplanerade renoveringar. Intygsgivare A anser att ett problem 
med de ekonomiska planerna är att läsarna som har störst intresse för planen, oftast inte 
besitter tillräcklig kunskap att förstå den. 
 
Intygsgivare A anser att Boverket hade kunnat åtgärda många av problemen med de 
ekonomiska planerna genom att vara närvarande och observerat användandet på marknaden. 
Intygsgivare A anser även att informationen blir svår att tyda och saknar relevans, till följd av 
att Boverket inte ställer krav som är anpassade till bostadsrättsmarknaden. 
 
Intygsgivare B har arbetat många år i branschen men ställer sig frågande till hur tillförlitligt 
systemet kring bildande av bostadsrättsföreningar är. Intygsgivare B menar att Boverket inte 
bidrar med någon metod eller mall för hur en bedömning av ekonomiska planer ska gå till, 
men anser att det vore bra om bedömningsunderlag fanns. Informationen som intygsgivare har 
att tillgå återfinns i bostadsrättsförordningen, -lagen och de allmänna råden. Intygsgivare B 
anser dock att informationen inte är tillräcklig. Intygsgivare B tycker även att Boverket 
bristfälligt certifierar intygsgivare, då hen anser att det borde finnas en utbildning som ligger 
till grund för yrket. Hen menar att kompetens som Boverkets certifierare besitter oftast är 
lägre än kompetensen hos de intygsgivare som certifieras. Intygsgivare B anser att det är ett 
problem då Boverket friskriver sig från allt ansvar samt inte bistår med regler för vad som är 
rätt och fel. Intygsgivare B sammanfattar det som att Boverket mer eller mindre säger:  

“Gör så gott du kan och gör du fel…så får vi ta det sedan” (Intygsgivare B, 

2015) 

 
Intygsgivare B har uppmärksammat att det pågår ett antal rättsfall med skadestånd mot 
intygsgivare som begått fel. Intygsgivare B tycker att det är rimligt att Boverket kan ta ifrån 
intygsgivaren dennes certifiering, men att skadestånd kan väckas ser hen som ett tecken på att 
Boverket inte sköter sin uppgift.  
 
Vid bedömning av hållbarheten i ekonomiska planer anser intygsgivare B att är det viktigt att 
se på hela livslängden. Om intygsgivaren endast hade tittat på en kortare tidshorisont skulle 
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det innebära stora risker för framtiden. Vidare menar intygsgivare B att årsavgiften måste 
täcka de kostnader som presenteras i underhållsplanen. Enligt intygsgivare B är det alla 
löpande kostnader som bostadsrättsföreningen har, kostnaderna innefattar avsättning för 
underhåll samt amorteringar. Intygsgivare B anser vidare att det geografiska läget för 
bostadsrättsföreningarna borde påverka de ekonomiska planerna. Hen jämför en 
bostadsrättsförening inom vallgraven i centrala Göteborg med en förening utanför Sundsvall 
vars fastigheters marknadsvärde är långtifrån likvärdiga. Eftersom marknadsvärdet skiljer sig 
så mycket så anser intygsgivare B att amorteringar och avskrivningar även borde vara 
annorlunda. Dock menar Intygsgivare B att om en bostadsrättsförening följer ett automatiserat 
system för underhåll borde avskrivningarna vara lägre eller försvinna helt oberoende av 
geografiskt läge. Intygsgivaren menar att systemet skulle kunna beräkna framtida 
underhållskostnader och användas i beräkningen av årsavgiften. Avsikten blir att upprätthålla 
byggnaden status och byggnaden borde då anses vara i nyskick under hela nyttjandetiden. Om 
bostadsrättsföreningen följer underhållsplanen så försvinner även problematiken med att 
föreningen skulle behöva låna ytterligare pengar för att utföra underhåll.  

4.3 Dokument 

4.3.1 Swedbank och Sparbankerna: Aktuell analys 30/6-2014: 

I dokumentet framgår det att bostadsrättsföreningar sannolikt kan komma att behöva höja sina 
avgifter. Höjningen är till följd av BFNs uttalande om att bostadsrättsföreningar behöver 
avsätta medel för framtida underhåll som motsvarar det verkliga behovet. Enligt Swedbank 
och Sparbankerna innebär det sannolikt att bostadsrättsföreningar kommer att behöva höja 
sina avgifter med omkring 2000 kr per månad.  
 
Effekten av att bostadsrättsföreningar använder sig av progressiv avskrivningsmetod blir 
enligt Swedbank och Sparbankerna att framtida medlemmar får betala för dagens 
medlemmars förslitning. Med tanke på att medlemmar flyttar in och ut är det därför viktigt att 
slitaget fördelas rättvist över tiden. Linjär avskrivningsmetod innebär att kostnaderna fördelas 
lika över tid. Övergången från progressiv- till linjär avskrivningsmetod kommer sannolikt att 
leda till att bostadsrättsföreningars kostnader ökar. Enligt Swedbank och Sparbankerna 
behöver den som står inför ett köp av en bostadsrätt måste sätta sig in i 
bostadsrättsföreningens ekonomi. Den som redan är medlem i en bostadsrättsförening som 
kommer att behöva höja sin årsavgift förbereda sin hushållsekonomi för det. 

4.3.2 Rättsutlåtande avseende underskott i bostadsrättsföreningar, m.m. 

Rättsutlåtandet är resultatet av ett uppdrag som begärdes av HSB, Bostadsrätterna, Sveriges 
bostadsrättscentrum, Riksbyggen och FAR Akademi AB. Utlåtandet genomfördes av Daniel 
Stattin som är professor på Uppsala universitet samt Carl Svernlöv som är advokat och 
adjungerad professor vid Uppsala universitet. Uppdragets syfte var att undersöka de 
konsekvenser bostadsrättsföreningar kan få som redovisar underskott samt en ansamlad 
förlust i det egna kapitalet. Vidare skulle styrelsens ansvar vid samma situation belysas samt 
ifall ansvaret påverkades av huruvida styrelsen kan påvisa en plan för när ett överskott kan 
presenteras. Bostadsrättsföreningars revisionsuttalande om ansvarsfrihet ligger inom ramen 
för uppdraget. 
 
Stattin och Svernlöv konstaterade i uttalandet att styrelseledamöterna inte bedöms vara 
ansvariga för underskott i resultaträkningen eller vid en ansamlad förlust i det egna kapitalet. 
Det förutsätts dock avsättningar till underhåll samt att de likvida medlen är tillräckliga. 
Styrelsemedlemmar kan anses vara skadeståndsskyldiga om underskottet kan hota 
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bostadsrättsföreningars existens och inte åtgärder vidtas. Vidare konstaterar Stattin och 
Svernlöv att lagarna inte hindrar negativa resultat men att bostadsrättsföreningars stadgar kan 
tvinga föreningar att täcka avskrivningskostnaderna. Till följd menar Stattin och Svernlöv att 
bostadsrättsföreningar behöver se över sina stadgar, för att möjliggöra att föreningarna kan gå 
med negativa resultat. Det är revisorers ansvar att göra anmärkningar på eventuellt 
skadeståndsgrundande underlåtenhet vid denna typ av situationer.  
 
Stattin och Svernlöv påpekar i sitt uttalande att regleringen inte anpassats för 
bostadsrättsföreningars redovisning. Skillnaden är stor mellan det redovisade värdet och 
marknadsvärdet för byggnader, vilket kan medföra att bostadsrättsföreningar till synes har ett 
negativt eget kapital. Stattin och Svernlöv anser att bilden av bostadsrättsföreningars ekonomi 
inte är rättvisande och att problematiken kan hanteras genom att skifta fokus från resultat till 
likviditet. 

4.3.3 Vägledning och underlag till allmänna råd enligt 7-9 §§ 
bostadsrättsförordningen (1991:630); nu fråga om avskrivningar. 

Dokumentet förtydligar hur Boverket, med stöd i lagen anser att ekonomiska planer ska 
upprättas. Enligt 3 kap. 1 § BRL, så ska en ekonomisk plan upprättas innan upplåtelse av 
lägenheter och bostadsrätter får ske.  
 
Utformningen av den ekonomiska planen beskrivs i Bostadsrättsförordningen, BRF.  
Två oberoende och opartiska intygsgivare ska granska att förutsättningarna för registrering 
uppfylls enligt 1 kap. 5 § BRL. De granskar även att uppgifterna i den ekonomiska planen är 
riktiga, att beräkningarna är tillförlitliga, att planen är ekonomiskt hållbar samt att 
informationen i planen stämmer överens med tillgängliga handlingar. Boverket anser att 
intygsgivare är det viktigaste inslaget i det skyddssystem som finns för att förhindra osunda 
bostadsprojekt. Intygsgivares oberoende och opartiskhet är avgörande för kvaliteten av 
granskningen, varav intygsgivare är under skadeståndsansvar enligt 10 kap. 1a § BRL. 
 
I förhandsavtal för avseende av upplåtelse av framtida bostadsrätter ska en kostnadskalkyl 
upprättas enligt 5 kap. 3 § BRL. Boverket beskriver kostnadskalkylen som en preliminär och 
mer kortfattad ekonomisk plan.  
 
Boverkets uppgift är att utöva tillsyn över intygsgivarna enligt 9§ (SFS 1991:630) samt att 
lämna allmänna råd för utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler enligt 7-8 
§§ BRF (SFS 1991:630).  De allmänna råden är inte tvingande regler utan är Boverkets 
tolkning av hur någon kan eller bör göra.  
 
Byggnader är en tillgång med begränsad livslängd, därav skrivs tillgången av enligt 4 kap. 4§, 
ÅRL. Frågor kring vilken avskrivningsmetod och avskrivningstakt som 
bostadsrättsföreningen kan välja att tillämpa faller utanför Boverkets tillsynsområde. Enligt 
BFNs förtydligande 28 april 2014 anses inte progressiv avskrivningsmetod längre kunna 
tillämpas.  
 
Enligt 4a § BRF (SFS 1991:630) så ska den ekonomiska prognosen, i den ekonomiska planen, 
avse de sex första av bostadsrättsföreningens verksamhetsår samt det elfte året.  Enligt 
Boverket ska planen vara utformad och uppställd så att den blir läsbar, gripbar samt förståelig 
då bostadsrättsföreningens intressenter ska kunna ta del av planen.  
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En ekonomisk plan ska innehålla uppgifter om bostadsrättsföreningens löpande kostnader och 
intäkter enligt 1 § (SFS 1991:630). Enligt 4 § BRF (SFS 1991:630) framgår det att 
kapitalkostnader ska anges under de tre första åren, under löpande kostnader. Boverket anser 
att avskrivningar är en kapitalkostnad. Till följd av detta bör det framgå i den ekonomiska 
planen vad avskrivningarna är, vilken avskrivningsmetod som tillämpas samt effekten det får 
på bostadsrättsföreningens ekonomi. Enligt 4a § BRF (SFS 1991:630) ska kapitalkostnader 
även tas upp i den ekonomiska prognosen. Det betyder att prognosen även bör redovisa 
avskrivningarna. Det samma gäller kostnadskalkylen då den ska innehålla den omfattning 
som behövs för att beräkna årsavgifterna enligt 8 § BRF (SFS 1991:630).  
 
Boverket anser att avskrivningar i likhet med avsättning till underhållsfond är viktiga för det 
framtida underhållet. Boverket lämnar dock över frågan till bostadsrättsföreningarna om 
föreningen borde undvika underskott genom att täcka avskrivningar med årsavgiften.  

4.3.4 Allmänna råd 

Enligt Boverkets allmänna råd ska avskrivningar tas upp som en kapitalkostnad. Övriga 
avskrivningar som utförs av skattemässiga skäl bör redovisas under övriga kostnader. Vidare 
visas ett exempel på en beräkning av årsavgiften i de allmänna råden där linjära 
avskrivningskostnader inkluderas. Den ekonomiska prognosen visar avskrivningens inverkan 
de kommande 11 verksamhetsåren. Boverket gör ingen skillnad på hanteringen av 
avskrivningarna i en ekonomisk plan eller en kostnadskalkyl i de allmänna råden.  

4.3.5 Exempel på ekonomiska planer 

Den första ekonomiska planen vi empiriserar är för Brf Matrosen och är upprättad 2010 för en 
nybildad bostadsrättsförening, där JM AB står för uppförandet av byggnaden. 
Avskrivningsmetoden som används för byggnaden framgår inte ordagrant i planen. Det 
framgår däremot i beräkningarna att det är progressiv avskrivningsmetod som används. 
Amorteringstakt som används är även den progressiv. Amortering och avskrivning har 
skrivits ihop som en post i den ekonomiska prognosen. Posten för avskrivning/amortering 
ligger under kapitalkostnader och är grunden för årsavgiften i bostadsrättsföreningen. 
Belåning per kvadratmeter framgår inte i planen, men kan beräknas till ca 7 964 
kr/kvadratmeter. 
 
Den andra ekonomiska planen vi empiriserar är för Brf Pärllöken och är upprättad år 2015 för 
en nybildad bostadsrättsförening, där NCC Boende AB står för uppförandet av byggnaden.  
 
Det framgår enligt Brf Pärllökens ekonomiska plan att avskrivningen av byggnaden kommer 
att ske linjärt över 100 år vilket kommer att leda till ett redovisningsmässigt underskott om ca 
2,4 miljoner kronor första året. Informationen återfinns i en not till finansieringsplanen men är 
inte knuten till någon specifik del i beräkningen. Brf Pärllöken skriver i den ekonomiska 
planen: 

”Avskrivningar för löpande räkenskapsår sker enligt 100-årig linjär plan. Det 

innebär att föreningen kommer att redovisa ett redovisningsmässigt underskott 

om 2 441 313 kr. Detta påverkar ej medlemmarnas årsavgift i ekonomisk plan 

då de beräknas till att täcka löpande verksamhet enligt 

självkostnadsprincipen…”(Utdrag ur Ekonomisk plan för 

Bostadsrättsföreningen Pärllöken, s. 7) 

 
I den ekonomiska prognosen beräknas årsavgiften med samtliga likvidpåverkande kostnader. 
Därav presenteras inte de negativa resultaten som kommer att uppstå i en framtida 
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årsredovisningar i planens ekonomiska prognos. Den ekonomiska prognosen är beräknad med 
en räntenivå på 3,18 % och en inflationstakt på 2 %. Den årliga ökningen av årsavgiften är 
inte procentuellt grundad utan varierar för de kommande 6 åren. I finansieringsplanen 
presenteras amorteringen av bostadsrättsföreningens lån. Amorteringsnivån planeras vara 
densamma de första 5 åren och därefter övergå till en 45 årig serieplan. Serieplanen 
presenteras inte i den ekonomiska planen. Belåningen per kvadratmeter presenteras att uppgå 
till 11 801 kr/kvadratmeter. Vidare presenteras kostnaden för avsättning till underhållsfond. 
Första året uppgår denna till 206 000 kr och är beräknad efter minst 30 kr/kvadratmeter 
boarea plus lokal area. 
 
Brf Pärllökens känslighetsanalys beräknar kostnaden utifrån olika scenarier de kommande 6 
verksamhetsåren samt det 11:e året. Först presenteras kostnaderna med dagens inflation- och 
räntenivå. Sedan presenteras hur kostnaderna påverkas vid en ökning av räntan med 1 
procentenhet och sist en ökning av inflationen med 1 procentenhet. Beräkningarna baseras på 
hur förändringen påverkar årsavgiften. 

4.3.6 Bokföringsnämndens svar på FARs brev 2013-01-22  

I brevet framgår det att FAR har haft synpunkter på att meningen ”Progressiv 
avskrivningsmetod är tänkbar för anläggningar med lång livslängd och obetydlig teknisk 
utveckling”. Taget ur sitt sammanhang kan det uppfattas som att avskrivningsmetoden kan 
vara tillämpbar på byggnader. BFN tog med sig FARs synpunkt i det pågående projektet K2 
samt skulle se över vägledningarna till Årsredovisning i mindre aktiebolag och 
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. 

4.3.7 Förtydligandet i Bokföringsnämndens vägledning 2014-04-28 

I vägledningen publicerad för årsredovisningar i mindre ekonomiska föreningar har BFN år 
2014 förtydligat vilka avskrivningsmetoder som kan tillämpas på byggnader och mark.  BFN 
förtydligade vilka metoder som var tillämpbara med ett tillägg i kommentarerna till kapitel 10 
i vägledningen. Metoderna som BFN anser vara tillämpbara på byggnader och mark är linjär-, 
degressiv- och produktionsberoende avskrivningsmetod. Den metod som bäst speglar hur det 
ekonomiska värdet förbrukas ska tillämpas. I tillägget framgår även att linjär 
avskrivningsmetod är den som vanligtvis tillämpas. 
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5 Analys 
 

I kapitlet analyserar vi vårt empiriska material med hjälp av den teoretiska referensramen. Kapitlet är 

strukturerat efter intressenterna och analyseras utefter deras förhållande till bostadsrättsföreningar. 

Kapitlet avslutas med en sammanställning av intressenternas gemensamma och skilda åsikter inom 

ämnesområdet. 

 

5.1 Myndigheter 
BFN kan direkt påverka alla bostadsrättsföreningar, eftersom deras beslut om hur 
redovisningen bör utformas påverkar föreningars rapportering. Freeman (1984) beskriver i sin 
studie den typ av relation som BFN har till bostadsrättsföreningar. 
Avskrivningsproblematiken blev uppmärksammad av BFN på grund av att FAR efterfrågade 
ett förtydligande av vad BFN ansåg vara god redovisningssed. FAR ifrågasatte 
bostadsrättsmarknadenens tillämpande av progressiv avskrivningsmetod som praxis. Enligt 
BFN hade motivet till att använda progressiv avskrivningsmetod tagits ur sitt sammanhang 
och felaktigt tillämpats. I ett förtydligande beskriver BFN tre möjliga metoder som kan 
användas för avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar: linjär-, degressiv-, samt 
produktionsberoende avskrivningsmetod. Enligt Waddock (2010) kan vissa intressenter bli en 
styrande part, det blir tydligt att BFN är en styrande part då besluten som BFN fattar förändrar 
arbetssättet för bostadsrättsföreningar. Enligt ÅRL kan en avvikelse från rekommenderade 
avskrivningsmetoder göras för att uppnå en rättvisande bild. En upplysning kring valet att 
göra avvikelsen måste då lämnas i en not.  
 
Radu och Marius (2011) studie visar att den produktionsberoende avskrivningsmetoden är den 
metod med högst relevans av de tre avskrivningsmetoderna. De olika avskrivningsmetoderna 
presenteras i den internationella standarden IAS 16. Standarden reglerar avskrivning av 
byggnader och har varit till grund för BFNs uppförande av det svenska regelverket K3. 
Studien av Radu och Marius (2011) beaktar däremot endast organisationer som drivs i 
vinstsyfte, vilket kan antas påverka relevansen och den rättvisande bilden av metodvalet. 
Vidare visar Blake et al. (1998) i sin studie att kravet på rättvisande bild kan skada 
harmoniseringen av redovisningsprinciper. Det blir tydligt då de internationella standarderna 
ska appliceras på en individuell marknad, som den svenska bostadsrättsmarknaden. Den 
internationella harmoniseringen påverkar bostadsrättsföreningar, då den påverkar grunden till 
K3 regelverket. Problematiken ligger i att avståndet mellan det internationella beslutsorganet 
och bostadsrättsföreningar är stort. 
 
Boverket är en myndighet som initialt har en stor påverkan på bostadsrättsföreningars 
ekonomiska upplägg. Boverket påverkar på så vis den ekonomiska planen som nybildade 
bostadsrättsföreningar måste uppföra, vilken ligger till grund för hur ekonomin i föreningen 
ska skötas i framtiden. Boverket är även den myndighet som ska godkänna den ekonomiska 
planen. Enligt Waddocks (2010) studie kan Boverket i detta skede ses som en primär 
intressent. Enligt Boverkets representant har myndigheten diskuterat kring avskrivningar som 
helhet och huruvida de är likvidpåverkande samt om de ska inkluderas i den ekonomiska 
planen eller inte. Enligt Boverkets vägledning anses avskrivningar vara en kapitalkostnad, 
vilka ska redovisas i den ekonomiska planen. Kapitalkostnader ska även redovisas i den 
ekonomiska planens prognos för framtiden. Enligt Boverkets representant tar myndigheten 
däremot inte ställning till om avskrivningskostnaden ska inkluderas i de boendes årsavgift. I 
de allmänna råd som Boverket utfärdat så redovisas hela avskrivningen med linjär 
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avskrivningsmetod. I det exempel som Boverket presenteras används avskrivningskostnaden i 
uträkningen för årsavgiften. Den linjära avskrivningsmetoden har kritiserats för att inte vara 
tillräcklig (Smith, 2004). Forskaren menar att det finns ytterligare faktorer som måste beaktas 
för att det bokförda värdet ska vara relevant. Enligt Waddock (2010) kan en intressentrelation 
förändras över tiden, mellan att anses vara en primär eller sekundär intressent. Boverket blir 
enligt synsättet en sekundär intressent med tiden, då de har större inflytande över nybildade 
bostadsrättsföreningar. 
 
ÅRL reglerar bostadsrättsföreningars årsredovisning, i 3 Kap framgår det att rapporterna ska 
ge en rättvisande bild över företagets ställning och resultat. Enligt Grosanu et al. (2012) är 
konceptet med rättvisande bild relativt, då varje läsare har en individuell uppfattning om 
begreppets innebörd. BFNs förtydligande av vilka avskrivningsmetoder som kan tillämpas för 
byggnader grundade sig i att de ville göra användandet av avskrivningsmetoder enhetligt. 
Radu och Marius (2011) anser att en ökad harmonisering mellan internationella och nationella 
redovisningsregler krävs för att uppnå en rättvisande bild. I motsättning anser Blake et al. 
(1998) att konceptet med rättvisande bild motverkar harmoniseringen av redovisningen, då 
begreppet inte är tillräckligt väldefinierat. Innan BFNs förtydligande använde sig nybildade 
bostadsrättsföreningar i stor utsträckning av progressiv avskrivningsmetod.  Avskrivningarna 
var då initialt lägre vilket gjorde att bostadsrättsföreningarna kunde ta ut lägre årsavgifter för 
att täcka kostnaderna. Pallisserry (2012) kommer fram till att organisationer ofta ger en 
overklig bild av sin finansiella ställning i syfte att attrahera och bibehålla investerare. Enligt 
Enyinna (2013) kan rapporterna användas som instrument för att hantera relationen till 
intressenterna. Harmonisering av den rättvisande bilden är en pågående process som 
internationella standardsättare arbetar med. Utfallet av harmoniseringen kommer att påverka 
den svenska redovisningsstandarden och därav bostadsrättsföreningar. Myndigheter som 
intressent blir därav av stor vikt för bostadsrättsföreningar. Brown och Forster (2013) 
förklarar i sin studie att det är viktigt att organisationer engagerar sig för att alla primära 
intressenter ska tillfredsställas på ett rättvist sätt.  
 
Enligt 3 kap BRL ska intygsgivare försäkra att innehållet i en ekonomisk plan är riktigt samt 
att beräkningarna är vederhäftiga och hållbara. Enligt Boverkets representant berör de 
felanmälningar oftast att driftskostnaderna i den ekonomiska planen är underskattade. Callen 
et al. (2008) visar i sin studie att ju större negativa resultat som en organisation har, desto mer 
benägna är organisationen att tänja på regelverken. Enligt Boverkets representant är det 
intygsgivarens funktion att förhindra ohållbara bostadsprojekt. Hen kan dock inte svara på om 
negativa resultat i bostadsrättsföreningar kan anses vara hållbart. Eftersom 
hållbarhetsperspektivet saknar exakt definition enligt Boverkets representant. Enligt hens 
egen uppfattning av hållbar ekonomi, som grundar sig i förarbeten till lagen, så betyder det att 
ekonomin ska gå runt. Joos och Plesko (2005) fastslår i sin studie att ett negativt resultat inte 
behöver betyda ett negativt kassaflöde i framtiden. Enligt Boverkets representant är det 
däremot inte myndighetens uppgift att göra bedömningen av hållbarheten. 

5.2 Långivare 
Waddock (2010) beskriver att intresset hos vissa intressenter kan vara sammansatt med någon 
form av risk eller investering. Långivarnas relation till bostadsrättsföreningar är av denna 
karaktär. Långivarna är avgörande för att bostadsrättsföreningen ska existera och anses därav 
vara en primär intressent enligt intressentteorin. Båda långivarna som intervjuades uppfattar 
avskrivningar i bostadsrättsföreningar lika. Långivarna ansåg att avskrivningar saknade 
relevans eftersom de inte är likvidpåverkande. För att bedöma risken i investeringen var 
långivarna istället intresserade av hur kassaflödet i bostadsrättsföreningen såg ut. Långivare A 
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anser dock att det är av viss vikt att granska hur bostadsrättsföreningen beräknat 
avskrivningarna. Dock endast för att kontrollera att den beräknade avskrivningstiden är skälig 
och att beräkningarna över lag inte skiljer sig från normen. Långivare B menar däremot att 
bokföringsmässiga avskrivningar inte är viktiga för riskbedömningen medan 
amorteringsnivån och räntenivån är relevant. Vidare menar långivare B att avsättning till 
underhållsfond tillsammans med avskrivningar saknar viss relevans. Enligt Collier (2012) är 
det svårt att presentera den ekonomiska situationen i organisationer när praktiken och 
redovisningsstandarden skiljer sig åt. Det är tydligt då IAS-standarden påverkar K3 
regelverket, som inte är anpassat för föreningar som saknar vinstsyfte. Beräkningen av risken 
skiljer sig minimalt åt mellan långivarna, men som helhet har de samma förhållningssätt. I ett 
tidigt skede lämnade Swedbank ett utlåtande om problemet med avskrivningar och menade att 
bostadsrättsföreningar kommer att behöva höja sina avgifter för att undgå att redovisa 
negativa resultat. Uttalandet visar på att Swedbank tydligt hade för avsikt att påvisa 
avskrivningsproblematiken för andra intressenter på marknaden och gör ett etiska 
övervägande. Enligt Greenwood och Van Buren (2010) ses trovärdighet som en viktig 
komponent i intressentteorin. Forskarna menar att det är viktigt med den moraliska faktorn 
eftersom sårbarheten hos intressenterna ökat de senaste åren. Swedbank ansåg inte att 
progressiv avskrivningsmetod delade upp slitaget rättvist över tiden. Detta till följd av att 
bostadsrättsföreningar ofta får nya medlemmar med åren. Effekten av den progressiva 
avskrivningsmetoden blir att de framtida medlemmarna betalar för de tidigare medlemmars 
slitage av byggnaden. Den linjära avskrivningsmetoden fördelar kostnaderna över tiden så att 
de sprids ut jämnt.  
 
Långivare A och B anser båda att avskrivningar är en bokföringsmässig del som inte beaktas 
nämnvärt i deras riskbedömning eller återger en rättvis bild av bostadsrättsföreningars 
ekonomi. De ekonomiska planerna innehåller sällan information kring bostadsrättsföreningars 
kassaflöde. Långivarnas resonemang kring den ekonomiska planen stämmer överens med 
Joos och Pleskos (2005) resonemang, som visar att ett negativ resultat inte nödvändigtvis ger 
ett negativt kassaflöde. Grosanu et al. (2012) betonar vikten av att investerare får tillgång till 
rätt information. Eftersom långivarna efterfrågar information som inte finns tillgänglig kan 
det ifrågasättas om rätt information kommuniceras. Enligt Pallisserry (2012) finns det krav på 
att offentliggöra en omfattande mängd redovisningsinformation i vissa delar av världen, för 
att öka transparensen och skapa en rättvisande bild. I de fall omfattande 
redovisningsinformation skulle offentliggöras skulle investerare genom den ökade 
informationstillgången få möjligheten att själva avgöra vilken information som är av intresse.  
Greenwood och Van Buren (2010) menar att rapporter oftast utformas för viktiga intressenter, 
vilket kan återfinnas i de ekonomiska planerna som granskats i vår uppsats. Den ekonomiska 
planen för Brf Matrosen, som är upprättad innan förtydligandet kring avskrivningar, baserade 
årsavgiften på bokföringsmässiga kostnader. Den ekonomiska planen för Brf Pärllöken, som 
är upprättad efter förtydligandet kring avskrivningar, baserar endast årsavgiften på det 
faktiska kassaflödet. Trenden tyder på att utvecklingen av de ekonomiska planernas 
informationsinnehåll är i den riktningen som långivarna efterfrågar. Waddock (2010) visar att 
jämställdhet inte är en självklarhet mellan intressenterna. Mitchell et al. (1997) har skapat en 
modell för att visa på vilka intressenter som får mer uppmärksamhet än andra. Enligt 
modellen är Långivarna en intressent som får stor uppmärksamhet genom hela 
bostadsrättsföreningars livslängd.  
 
Långivare A anser att långivaren bör se över krediten hos en bostadsrättsförening som 
medvetet går med negativa resultat för att kunna sänka årsavgiften. Långivare As syn på 
negativa resultat är i samklang med Pinnuck och Shekhars (2013) studie som visar att 
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långivare ser en ökad risk i organisationer med dåliga resultat. Enligt Choi (2007) föredrar 
långivare ofta organisationer som är återhållsamma i sin resultaträkning. Långivare A anser 
att det är viktigt att se på krediten med nya ögon för att skapa sig en ny bild över 
bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning och motivet bakom valet. Långivare B 
rekommenderar ingen bostadsrättsförening att gå med negativa resultat. Om en 
bostadsrättsförening som är kund till långivare B väljer att bokföringsmässigt gå med 
underskott så anser långivaren att det är viktigt att se på föreningens historik. Om 
bostadsrättsföreningen tidigare haft god ekonomi så är det viktigt att undersöka anledningen 
till det. God ekonomi skulle kunna bero på att räntenivån i dag är låg. Långivare B 
rekommenderar att amortera mer med tanke på dagens räntenivåer, istället för att sänka 
årsavgiften i bostadsrättsföreningarna. Långivare B menar vidare att marknadsutvecklingen i 
dagsläget har möjliggjort att bostadsrättsföreningar utan att amortera kan minska sin 
belåningsgrad, genom marknadsvärdering av byggnaden. Till följd har det medfört att 
bostadsrättsföreningar inte har gjort tillräckliga avsättningar för underhåll, då de kan belåna 
byggnaden när underhållsbehov uppstår. Långivare B påpekar att det kan leda till framtida 
problem ifall prisutvecklingen på bostadsrätter avtar. Den rådande prisutvecklingen motsäger 
Smiths (2004) antagande att byggnader förväntas minska i värde till följd av föråldring, om 
allt annat lika. 

5.3 Byggherrar 
Byggherrar är den intressent som kan upprätta bostadsrättsföreningar och har på så vis även 
stor inverkan på nybildade föreningar. Waddock (2010) kan inte den traditionella ekonomiska 
teorin tillämpas för intressenter. När ett nybyggnationsprojekt startar så börjar byggherrar 
med att registrera en ny bostadsrättsförening och fastslå stadgarna. Waddock (2010) menar att 
de val som ekonomiskt kan motiveras kanske inte kan motiveras enligt intressentteorin. Enligt 
representant för byggherre A är det bra för nybildade bostadsrättsföreningar med linjär 
avskrivningsmetod till en början men att det kan bli bättre att gå över till 
komponentavskrivning, när omfattande underhåll behöver utföras. Stárová och Čermákovás 
(2010) forskning visar att komponentavskrivning under vissa omständigheter kan ge en 
rättvisare bild över tillgångens förslitning jämfört med linjär avskrivningsmetod. Enligt 
representanten för byggherre A är det enklare att gå från linjär avskrivningsmetod till 
komponentavskrivning. Vilket är orsaken till varför byggherre A väljer linjär 
avskrivningsmetod för de nybildade bostadsrättsföreningar som byggherren upprättar. 
 
Ingen av de två byggherrarna inkluderade hela avskrivningarna för sin beräkning av 
årsavgiften. Representanterna för Byggherre B anser att samtliga drifts- och kapitalkostnader 
ska räknas in i bostadsrättsföreningens årsavgift i den ekonomiska planen. Båda presenterar i 
en not i den ekonomiska planen att bostadsrättsföreningen kommer att få ett 
bokföringsmässigt negativt resultat i slutet av året. Enligt representanterna för byggherre B är 
skillnaden från förr att insatserna för bostadsrätter i dagsläget är högre. Det leder till att 
belåningen och amorteringen blir lägre i förhållande till avskrivningarna. Därav hade 
bostadsrättsföreningar enligt representanterna fått ett överskott av likvida medel om 
föreningen inkluderat avskrivningar i årsavgiften. Hillier och Willett (2006) visar i sin studie 
att avskrivningar inte ändrar organisationers aktiviteter, vilket gör att kostnaderna är de 
samma. I de två ekonomiska planerna ses en tydlig skillnad på beräkningen av årsavgiften. 
Innan förtydligandet från BFN använde byggherrarna progressiv avskrivningsmetod som 
praxis och beräknade årsavgiften med avskrivningen som en kostnad. Efter förtydligandet så 
beräknas årsavgiften utan avskrivningskostnaden, vilket kan ses i Brf Pärllöken. Byggherrens 
påverkan på bostadsrättsföreningarna är avgörande för föreningars ekonomiska framtid. 
Byggherrarna är företag som generellt styrs av aktieägare i vinstsyfte vilket skiljer sig från 
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bostadsrättsföreningar. Harrison och Wicks (2013) beskriver att det är kritiskt för 
företagsledningen att sköta sina intressenter och deras intressen väl. Forskarna menar att 
ekonomisk avkastning inte är det bästa sättet för att mäta värde. Studien av Greenwood och 
Van Buren (2010) visar även att mäktiga intressenter kan påverka utformningen av 
organisationers rapporter. 
 
Representant 1 för Byggherre B anser att byggnader generellt har en ekonomisk livslängd på 
100 år. Fisher et al. (2005) resonerade kring inflationens påverkan på livslängd och menar att 
den bör variera med inflationsnivån. Byggherrarnas beräkning av livslängden följer praxis och 
resonemang kring inflationen saknas. Zuca et al. (2009) menar att beräkningar av livslängden 
är avgörande. I verkligheten antas bostadsrättsföreningen däremot leva för evigt enligt 
representanterna för byggherre B vilket kan ses som ett gap mellan bokföringen och 
verkligheten. Representanterna för byggherre B anser att det sätt som årsavgifterna beräknas 
på ger en rättvisande bild av bostadsrättsföreningars faktiska kostnader. För att säkerställa 
riktigheten i de ekonomiska planerna eller kostnadskalkylerna som byggherrarna producerar 
så granskas dessa av externa intygsgivare. Representanten för byggherre A förlitar sig helt på 
intygsgivarnas bedömning av hållbarheten av den ekonomiska planen. Både representanten 
för byggherrarna A och representanterna för byggherre B använder sig oftast av samma 
intygsgivare till olika projekt. Vidare anser representanterna för byggherre B att det saknas en 
rad i årsredovisningen som hade varit användbar för intressenterna, raden skulle redogöra för 
resultat efter likvida poster. Representanterna för Byggherre B efterfrågar mer 
redovisningsinformation vilket ligger i linje med kraven på ökad information som Pallisserry 
(2012) ställer i sin studie. Ett enklare sätt att presentera redovisningsinformationen på skulle 
även underlätta för övriga intressenter. 
 
Byggherrarnas upprättande av bostadsrättsföreningar har stor inverkan på föreningars framtid 
och de framtida medlemmarna. Representanten för byggherre A anser att 
bostadsrättsföreningar endast bör beakta föreningens likviditet och inte bry sig om de negativa 
resultaten. Epley (2010) påpekar i sin studie att avskrivningar inte påverkar kassaflödet på 
något sätt. Byggherren tror inte att marknaden kommer att reagera på resultaten som 
presenteras i årsredovisningarna. Anledningen är att de flesta inte tittar i boksluten och att det 
går att förklara varför, för de som undrar. Representanten 1 för byggherre B instämmer med 
representanten från byggherre A och tror inte marknaden kommer att reagera nämnvärt på 
resultaten. Representant 1 för byggherre B menar att det beror på att läsaren inte är intresserad 
eller förstår årsredovisningar. Representant 2 för byggherre B samtycker men medger att hen 
själv har svårt att förstå hur årsredovisningar hänger ihop ibland. Representant 2 för 
byggherre B ställer sig samtidigt förstående till en potentiell köpare som avskräcks från 
bostadsrättsföreningar med negativa resultat. Pakdel et al. (2012) visar i sin studie att 
relevansen i resultaträkningen har minskat de senaste 30 åren och används inte på samma sätt 
som tidigare vid värdering av investeringar. Det blir tydligt i den ekonomiska planen för Brf 
Pärllöken, som är upprättad efter förtydligandet från BFN, där underskottet första året uppgår 
till 2,4 miljoner kronor utan att påverka bostadsrättsföreningens årsavgifter. I den ekonomiska 
planen presenteras underskottet i en not men inte i den ekonomiska prognosen. Greenwood 
och Van Buren (2010) menar att det är viktigt att en organisation är trovärdig för att hantera 
problem med orättvisor mellan intressenter. Den ekonomiska planen för Brf Matrosen, som är 
upprättad innan förtydligandet från BFN, inkluderas avskrivningarna som en kapitalkostnad i 
den ekonomiska prognosen som är till grund för årsavgiften. 
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5.4 Ansvariga i bostadsrättsföreningar 
Crosby et al. (2011) finner att organisationer kan ha olika avskrivningar inom samma nation. 
Skillnad syns tydligt mellan de två intervjuade respondenterna för bostadsrättsföreningarna. 
Båda bostadsrättsföreningarna tillämpade tidigare progressiv avskrivningsmetod innan BFNs 
förtydligande och har efter förtydligandet valt att gå över till olika avskrivningsmetoder. Den 
större bostadsrättsföreningen B har valt att tillämpa komponentavskrivning. Medan den 
mindre bostadsrättsföreningen A har gått över till linjär avskrivningsmetod och förlängt 
byggnadens livslängd. Ansvarig inom bostadsrättsförening A har tittat på hur byggherrar 
hanterat övergången från progressiv- till linjär avskrivningsmetod och har sedan gjort 
likadant. Medan bostadsrättsförening B har gjort sina egna överväganden och beslutat att 
tillämpa komponentavskrivning. Enligt ansvarig inom bostadsrättsförening B kan det bero på 
att deras förening har mer resurser för att ta fram en egen avskrivningsplan.  
 
Ansvarig inom bostadsrättsförening B sitter i en förening som valt att lämna progressiv 
avskrivningsmetod och övergå till K3-regelverket, vilket innebar att föreningen tillämpar 
komponentavskrivning. Enligt respondenten har det medfört att föreningen kan se byggnadens 
värde och förändringen av värdet tydligare, vilket även har gjort att det blivit enklare att 
beräkna framtida underhållskostnader. Med komponentavskrivning kan föreningen presentera 
information som tydligare speglar tillgångens skick. Ansvarig inom bostadsrättsförening A 
sitter i styrelsen i den mindre föreningen som har valt att gå över till linjär avskrivningsmetod, 
då de studerade hur bland annat HSB hanterade BFN:s förtydligande. Smith (2004) påpekar 
att det finns ett flertal brister med att tillämpa den linjära avskrivningsmetoden på byggnader. 
Det är enligt ansvarig inom bostadsrättsförening B både dyrare och svårare att applicera K3 
vilket hen tror är anledningen till varför inte fler föreningar använder metoden. 
Bostadsrättsförening B implementerade komponentavskrivning för att styrelsen ansåg att 
metoden kommer att vara ett krav inom ett par år, på grund av föreningens storlek. 
 
Enligt Enyinna (2013) kan ekonomiska rapporter användas som instrument för att behandla 
relationen till intressenterna. Det blir tydligt i bostadsrättsförening A, som enligt den 
ansvariga aktivt arbetar med att föreningen ska upplevas attraktiv. Föreningen har under året 
beslutat att sänka årsavgiften, för att spegla kostnaderna på ett bättre sätt. I dagsläget kommer 
bostadsrättsförening A, som valt linjär avskrivningsmetod, att gå med negativa resultat likt de 
nybildade föreningar som byggherrar i dag upprättar. Bostadsrättsförening B som valt 
komponentavskrivning kommer även likt bostadsrättsförening A att gå med negativa resultat. 
I rättsutlåtandet av Stattin och Svernlöv konstaterades att ingen bostadsrättsföreningsmedlem 
kan dömas till skadestånd, så länge de negativa resultaten inte hotar föreningens existens. 
Ansvarig inom bostadsrättsförening B anser trots det negativa resultatet att avskrivningarna 
har blivit mer relevanta och föreningen har fått bättre överblick över underhållsbehovet till 
följd av övergång till komponentavskrivningen. Däremot ser respondenten det som ett 
problem att föreningen inte får möjligheten att värdera byggnaden till marknadsvärde, då det 
ofta är betydligt högre än det bokförda värdet. Ansvarig inom bostadsrättsförening Bs 
resonemang är i linje med Kang och Zhaos (2010) resultat, om att byggnader har lägre bokfört 
värde än marknadsvärdet. Barker (2003) menar däremot att det är riskabelt att värdera 
tillgångar till marknadsvärde, eftersom värdeförändringen av enskilda poster kan bli så stora 
att det blir svårt att bedöma organisationens prestation utifrån resultaträkningen. Valet av 
avskrivningsmetod grundas i dess inverkan på resultatet och är därav avgörande för 
resultaträkningens relevans. 
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5.5 Potentiell köpare 
Wicks (2014) visar i sin studie att grunden till intressentteorin är att organisationen ska 
prestera bättre genom att engagera sig i sina intressenter. Potentiella köpare är en primär 
intressent för en nybildad bostadsrättsförening, då de är avgörande för föreningens fortlevnad. 
På så vis är det viktigt för nybildade bostadsrättsföreningar att arbeta aktivt med sin relation 
till potentiella köpare. Greenwood och Van Buren (2010) menar att investerare är beroende av 
den information som organisationer förmedlar. Det visar på ett tvåsidigt intresse mellan 
organisationer och dess investerare. Potentiell köpare A anser att det är svårt att skapa sig en 
bild över hur ekonomin kommer att se ut för en blivande bostadsrättsförening. Grosanu et al. 
(2012) betonar vikten av att investerare får tillgång till rätt information. Vidare anser 
forskarna att de finansiella aktiviteterna ska vara så objektiva som möjligt för att bidra till en 
rättvisande bild. Potentiell köpare A beaktar att det kommer bli förändringar för 
bostadsrättsföreningars ekonomiska rapporter efter BFNs förtydligande. Potentiell köpare A 
poängterar att det är viktigt att det finns föreningsmedlemmar som har kompentens att ta bra 
ekonomiska beslut för bostadsrättsföreningen.  
 
Enligt Choi (2007) är resultaträkningen en funktion av organisationens 
skuldfinansieringsbeslut. När köpare B tittar på nybyggnationer granskar hen själv inte 
bostadsrättsföreningens ekonomi. Hen känner sig trygg med att det är en bank som ligger 
bakom finansieringen. Det viktigaste för potentiell köpare B är endast att månadsavgiften inte 
är för hög, så att hens framtida pension täcker kostnaderna.  

5.6 Intygsgivare 
Intygsgivarna är av samma initiala betydelse för bostadsrättsföreningar som Boverket och 
byggherrarna. Relationerna mellan intressenterna påverkar därav bostadsrättsföreningen i stor 
utsträckning. När bostadsrättsföreningen etablerats tappar intygsgivaren sitt inflytande över 
föreningens fortlevnad och anses därav inte längre vara en intressent. Intygsgivaren har som 
uppgift att intyga att den ekonomiska planen eller kostnadskalkylen följer lagar och regler. 
Intygsgivarens roll som intressent får hög prioritet, enligt Mitchell et al. (1997) modell över 
intressenters påverkan. Intygsgivare A lägger fokus vid att relationen mellan avskrivning och 
avsättning till underhåll ofta är bristfällig. Intygsgivaren anser att värdeminskningen i form av 
avskrivningar ska täckas av avsättningar för underhåll. Likt intygsgivare A anser Zuca et al. 
(2009) att avskrivningar ska ligga till grund för hur stora avsättningar för underhåll är. En 
felbedömning av hur en tillgång skrivs av kan enligt forskarna leda till att avsättningarna för 
underhåll inte stämmer överens med det faktiska underhållsbehovet. Intygsgivare A menar att 
övergången från progressiv- till linjär avskrivningsmetod har ökat gapet mellan de två 
posterna vilket har resulterat i att relevansen av resultatet har minskat. Intygsgivarens 
resonemang stämmer överens med Pakdel et al. (2012) studie som visar att relevansen i 
resultaträkningen har minskat de senaste 30 åren.  
 
Intygsgivare B anser att byggnadens marknadsvärde kan variera mycket beroende på dess 
geografiska läge. Intygsgivaren anser att marknadsvärderingen borde påverka 
avskrivningarna. Enligt French (2004) är det viktigt att valet av metod ska spegla 
marknadsvärdet så bra som möjligt. Vidare tycker intygsgivare B att bostadsrättsföreningar 
som genom en välutformad underhållsplan bevarar byggnadernas skick borde få andra 
avskrivningsmöjligheter. Howe (2004) delar en liknande syn som intygsgivare B, att 
avskrivningarna ska spegla tillgångens servicenivå. Howe (2004) menar att en fastställd 
aktivitetsplan med serviceåtgärder för en tillgång med en förutsägbar livscykel ska ligga till 
grund för dess avskrivningar.  
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Dean och Clarke (2005) visar i sin studie att rättvisande bild i de finansiella rapporterna är av 
stor vikt. Intygsgivare A anser att rättvisande bild inte är detsamma för en 
bostadsrättsförening som för ett företag. Blake et al. (1998) påpekar att kravet på rättvisande 
bild är en koppling mellan organisationers bokföring och beskattning. Till följd är rättvisande 
bild av annan betydelse för organisationer som inte drivs i vinstsyfte. Informationen 
intressenterna efterfrågar skiljer sig mellan företag och bostadsrättsföreningar. Intygsgivare A 
menar att skillnaden borde påverka hur bostadsrättsföreningar redovisar sin finansiella 
ställning.  
 
Intygsgivare A anser att underhållsplanen är den viktigaste delen i en ekonomisk plan samt att 
planen återger förslitningen av byggnaden på ett välgrundat sätt. Beräkningen ska enligt 
Intygsgivare A grundas på förväntad livslängd av diverse komponenter i fastigheten. Zuca et 
al. (2009) visar i sin studie att beräkningarna av en tillgångs ekonomiska livslängd blir 
avgörande för organisationers resultat. Vidare behöver beräkningarna, enligt forskarna, vara 
ekonomiskt accepterade för att anses som hållbara. Vid bedömning av den ekonomiska 
planens hållbarhet anser intygsgivare B att det är viktigt att bedömningen beaktar hela 
livslängden, eftersom en kortare tidshorisont skulle medföra risker för framtiden. Vidare 
menar intygsgivare B att årsavgiften måste täcka samtliga löpande kostnader för att anses vara 
hållbar. Intygsgivare A påstår att läsaren av en ekonomisk plan måste besitta en viss kunskap. 
Intygsgivare A menar att Boverket genom att observera användandet av planen kunnat 
åtgärda problemen med tydligheten. Waddock (2010) kommer fram till att jämställdheten 
mellan intressenterna är viktig. Kravet som ställs på kunskapen för att förstå rapporterna 
skapar asymmetri i relationen mellan intressenterna, vilket påverkar jämställdheten. 
Intygsgivare B anser att byggnader i bostadsrättföreningar oftast inte återges på ett 
representativt sätt i rapporter. Skillnaden i värde bör vara liten mellan bokfört värde och 
marknadsvärde, för att återge en rättvis bild av tillgångens värde i balansräkningen. Vidare 
anser Harding et al. (2007) att inflationen ska inkluderas i beräkningen av värdet för att återge 
den verkliga värdeförändringen. 
 
Intygsgivare A tror inte att bostadsrättsföreningar med negativa resultat kommer att bli ett 
problem för marknaden, så länge bostadsrättsföreningarna har likvida medel. I Brf Pärllökens 
ekonomiska plan planerar bostadsrättsföreningen att gå med negativa resultat och är reviderad 
av två oberoende intygsgivare. Intygsgivare A anser att avskrivningsproblematiken kring 
ekonomin i bostadsrättsföreningar beror på att EU-rätten inte är anpassad för boendeformen. 
Enligt Pakdel et al. (2012) beror den minskade relevansen av resultaträkningar på bland annat 
globaliseringen. Intygsgivare A är inte nöjd med den handledning som Boverket 
tillhandahåller samt att myndighetens allmänna råd inte är tillräckligt specificerade. Vidare 
ser intygsgivare B det som att Boverket inte sköter sin uppgift, då det pågår ett antal rättsfall 
mot intygsgivare. 

5.7 Sammanställning 
Enligt Moriarty (2014) är det viktigt att det råder intressentdemokrati. Waddock (2010) menar 
att relationen ska vara jämställd. Nedan presenteras därav tolkningen av intressenternas svar 
gentemot varandra. 
 
Enligt BFNs riktlinjer har bostadsrättsföreningar möjlighet att tillämpa fyra olika 
avskrivningsmetoder för byggnader. Enligt representanten för byggherre A är det bra att 
tillämpa den linjära avskrivningsmetoden för nybildade bostadsrättsföreningar. 
Representanten menar däremot att det kan bli fördelaktigt längre fram i tiden att gå över till 
komponentavskrivning, då mer underhållsbehov uppkommer. Enligt ansvarig inom 
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bostadsrättsförening B, som är en förening som har gått över till komponentavskrivning, så 
har föreningen fått en bättre överblick av underhållsbehovet efter metodbytet. Genom att 
tydligare spegla tillgångens värde anser hen även att en tydligare bild av tillgången 
presenteras. Resonemanget som representanten för är i linje med intygsgivare Bs efterfrågan 
om ett automatiserat underhållssystem som beaktar fastighetens alla komponenter. Ansvarig 
inom bostadsrättsförening A som har övergått till linjär avskrivningsmetod har gjort det på 
grund av att de större byggherrarna har övergått till linjär avskrivningsmetod i sina 
bostadsrättsföreningar. Enligt representanten för byggherre A var dock ett av motiven bakom 
valet av linjär avskrivningsmetod för nybildade bostadsrättsföreningar att lämna över beslutet 
om avskrivningsmetod till föreningarna själva. Enligt representanten för byggherre A är det 
lättare att gå från linjär avskrivningsmetod till en annan. Enligt ansvarig inom 
bostadsrättsförening B kan kostnaden vara en av anledningarna till varför fler 
bostadsrättsföreningar inte går över till komponentavskrivning. Potentiell köpare A som tittar 
på nyproduktioner beaktar i sin beslutsprocess ändringen av avskrivningsmetod.  
 
Intygsgivare A anser att underhållsplanen är den viktigaste delen i en ekonomisk plan. 
Intygsgivare B anser att en bostadsrättsförening genom en välutformad underhållsplan borde 
få ytterligare avskrivningsmöjligheter, eftersom hen tycker att marknadsvärdet borde påverka 
avskrivningar för att skapa en rättvis bild av tillgången. Ansvarig inom bostadsrättsföreningar 
B efterfrågar möjligheten att redovisa byggnaden till marknadsvärde, eftersom det är betydligt 
högre än det bokförda värdet. Både intygsgivare A och B samt ansvarig inom 
bostadsrättsförening B ifrågasätter om bokföringen ger en rättvis bild av byggnadens värde. 
 
Enligt representanterna för byggherre B ska samtliga drifts- och kapitalkostnader inkluderas i 
årsavgiften.  Boverket anser att avskrivningar är en kapitalkostnad och ska därav redovisas i 
den ekonomiska planen samt den ekonomiska prognosen. Brf matrosens ekonomiska plan, 
som är upprättad innan BFNs förtydligande gällande tillämpning av avskrivningar, använder 
sig utav progressiv avskrivningsmetod och inkluderar kostnaden för avskrivningar i 
årsavgiften. Varken byggherre A eller B inkluderar avskrivningskostnaden i beräkningen av 
årsavgiften i sina ekonomiska planer efter övergången från progressiv avskrivningsmetod, 
eftersom kostnaden har blivit betydligt högre.  Enligt Boverkets representant tar Boverket 
däremot inte ställning till om avskrivningskostnaden ska inkluderas i årsavgiften. Enligt 
representanterna för byggherre B hade bostadsrättsföreningar fått ett överskott av likvida 
medel om de inkluderat avskrivningskostnaden i årsavgiften. Brf Pärllökens ekonomiska plan, 
som är upprättad efter BFNs förtydligande, räknar likt byggherre A och B inte in 
avskrivningskostnaderna i årsavgifterna. En låg årsavgift är viktig för potentiell köpare B när 
hen tittar på bostadsrätter. Enligt ansvarig inom bostadsrättsförening B arbetar föreningen 
aktivt med sin årsavgift, då hen anser det är viktigt för att vara konkurrenskraftiga på 
marknaden. Intygsgivare A anser att avsättningarna för underhåll ska motsvara kostnaden för 
avskrivningarna. Representanterna för Byggherre B anser att genom att bortse från de 
avskrivningar som inte är likvidpåverkande, ges en rättvisare bild över bostadsrättsföreningars 
faktiska kostnader. Intygsgivare A betonar att gapet har blivit större mellan avskrivningar och 
avsättningar för underhåll till följd av de ökade avskrivningskostnader, som övergången från 
progressiv- till linjär avskrivningsmetod medfört. Intygsgivare A anser att avskrivningarna 
och därav resultatets relevans har minskat. Även Långivare B menar att relationen mellan 
avskrivningar och avsättningarna för underhåll saknar viss relevans.  
 
Varken långivare A eller B använder sig nämnvärt av avskrivningar i sin riskbedömning och 
tycker att posten saknar relevans och bidrar därmed inte till en rättvis bild av 
bostadsrättsföreningens ekonomi. Långivare B menar att amorterings- och räntenivån är viktig 
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för riskbedömningen. Både långivare A och B är främst intresserade av kassaflödet i 
bostadsrättsföreningar. Representanterna för byggherre B ser en avsaknad av resultat efter 
likvida poster i årsredovisningar då representanterna anser att informationen hade varit viktig 
för bostadsrättsföreningars intressenter. Vidare anser representanten för byggherre A att 
bostadsrättsföreningar endast bör beakta föreningens likviditet.  
 
Både bostadsrättsförening A och B kommer att presentera negativa resultat som en följd av 
förändrad avskrivningsmetod. Representanten för byggherre A tror inte att marknaden 
kommer att påverkas av att bostadsrättsföreningar presenterar negativa resultat. Intygsgivare 
A tror inte heller att de negativa resultaten kommer att bli ett problem för marknaden så länge 
bostadsrättsföreningar har likvida medel. Om en bostadsrättsförening som inte påverkats av 
förtydligandet kring avskrivningar väljer att gå med negativa resultat för att kunna sänka 
årsavgiften så hade både långivare A och B gjort en ny riskbedömning. I rättsutlåtandet från 
Stattin och Svernlöv konstaterades det att så länge de negativa resultaten inte hotar 
bostadsrättsföreningarnas existens, så kommer ingen i föreningarna att dömas till skadestånd. 
Byggherrarna A och B tror att de flesta på marknaden inte läser eller förstår rapporterna. 
Potentiell köpare B tittar inte på den ekonomiska planen eftersom hen är trygg i att långivarna 
granskat och investerat i projektet. Intygsgivare A påstår att läsaren av en ekonomisk plan 
behöver besitta en viss kunskap för att förstå planen. Potentiell köpare A menar att det är svårt 
att skapa sig en bild av hur ekonomin kommer att se ut i en nybildad bostadsrättsförening. 
Intygsgivare A menar att Boverket genom att observera användandet av en ekonomisk plan 
hade kunnat åtgärda problemen i rapporterna.  
 
Enligt 3 kap BRL ska intygsgivare försäkra att innehållet i en ekonomisk plan är riktigt samt 
att beräkningarna är vederhäftiga och hållbara. Boverkets representant kan inte svara på om 
negativa resultat kan anses vara hållbart, eftersom hen menar att hållbarhetsperspektivet 
saknar exakt definition. För att skapa sin egen uppfattning av begreppet granskade 
representanten förarbeten till lagen. Intygsgivare B menar att årsavgiften ska täcka alla 
löpande kostnader för att anses vara hållbar. Representanten för byggherre A förlitar sig helt 
på intygsgivarens hållbarhetsbedömning. Vidare anser intygsgivare B att hela 
bostadsrättsföreningars livslängd måste ses över vid bedömningen av hållbarheten, då en 
kortare tidshorisont kan medföra risker för framtiden. Enligt representanterna för byggherre B 
antas dock en bostadsrättsförening leva för evigt i verkligheten. Intygsgivare A är inte nöjd 
med handledningen som ges av Boverket samt tycker att Boverkets allmänna råd inte är 
tillräckligt specificerade. Vidare tycker hen att de rättsfall som pågår mot intygsgivare kan ses 
som ett tecken på att Boverket inte sköter sin uppgift. Enligt Boverkets representant är det inte 
myndighetens uppgift att göra bedömningen av hållbarheten i de ekonomiska planerna. 



 

 - 45 -

6 Slutsats 
 

I kapitel besvaras studiens forskningsfråga.  

 
 
Syftet med studien är att undersöka de icke likvidpåverkande posternas relevans för 
bostadsrättsföreningars intressenter, med fokus på avskrivningar. Vår forskningsfråga är: 

• Hur använder sig bostadsrättsföreningars intressenter av icke likvidpåverkande poster i 
sina beslut? 

 
Vi gör bedömningen att avskrivningar är av låg relevans för långivare och byggherrars beslut. 
Vid riskbedömning av nya projekt utgår långivarna endast från aktiviteter som påverkar 
likviditeten. Sedan övergången till linjär avskrivningsmetod exkluderar byggherrarna 
avskrivningskostnader sina beräkningar av årsavgiften, vid upprättandet av ekonomiska 
planer. Vidare anser vi att underhållsplanen är den viktigaste delen för intygsgivare att 
granska i ekonomiska planer. Vår empiri tyder på att gapet mellan avskrivningar och 
avsättningar för underhåll har blivit större till följd av övergången till linjär 
avskrivningsmetod. Vidare tyder empirin på att byggnaders värdeminskning bör speglas av 
avsättningar till underhåll.  
 
Vår empiri tyder på att insatserna i dagens bostadsrätter är större än tidigare samt att 
amorteringsnivån har blivit lägre, vilket skapar negativa resultat. Vi anser att de negativa 
resultaten inte påverkar långivare, byggherrar, ansvariga inom bostadsrättsföreningar samt 
intygsgivares beslut. Byggherrar efterfrågade ett rättsutlåtande som undersökte 
konsekvenserna för en bostadsrättsförening som redovisar underskott samt en ansamlad 
förlust i det egna kapitalet. Vi anser att rättsutlåtandet har legat till grund för att nybildade 
bostadsrättsföreningar planerat att redovisa negativa resultat. Vår empiri tyder på att 
uppfattningen av negativa resultat inte behöver innebära dålig ekonomi. Vi ser att 
intygsgivare godkänner ekonomiska planer som planenligt presenterar negativa resultat. Vi 
uppfattar även att negativa resultat inte påverkar långivarnas riskbedömning av 
bostadsrättsföreningar. 
 
Med stöd av empirin gör vi gör bedömningen att bostadsrättsmarknaden inte kommer att 
påverkas nämnvärt av de negativa resultaten. Vidare tyder empirin på att det finns en 
kunskapsbrist hos de potentiella köparna. Vi anser även att de ekonomiska rapporterna som 
bostadsrättsföreningar presenterar inte är tydliga nog för att de potentiella köparna ska kunna 
göra bra investeringsbeslut. Vi identifierar ett behov av att tydligare presentera 
bostadsrättsföreningars ekonomi. 
 
Med stöd av vår analys anser vi att bostadsrättsföreningar inte kan skapa en helt rättvisande 
bild av byggnaders värde med hjälp av de tillåtna redovisningsmetoderna. Vidare anser vi att 
relevansen av resultatet har minskat till följd av övergången till linjär avskrivningsmetod. Vi 
anser att dagens redovisningsregler inte är tillräckligt anpassade för bostadsrättsföreningar. 
Empirin tyder på att det finns skilda uppfattningar om inkludering av avskrivningar i 
årsavgiften bidrar till en rättvisande bild. Vi ser att potentiella köpare fortfarande har svårt att 
skapa sig en uppfattning om bostadsrättsföreningars framtida ekonomi. 
 
Vi ser att hela hållbarhetsbedömningen av bostadsrättsföreningens ekonomi lämnas över till 
intygsgivarna. Intygsgivarna är enligt lag bundna att utföra hållbarhetsbedömningen. Boverket 
och byggherrarna förlitar sig på att intygsgivarnas hållbarhetsbedömning är korrekt. Vi anser 
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att Boverkets allmänna råd inte är tillräckligt specificerade. Med stöd av empirin drar vi 
slutsatsen att intygsgivarna saknar tillräcklig handledning för att på ett tillförlitligt sätt 
granska ekonomiska planer.  
 

7 Diskussion och framtida forskning 
 

I kapitel diskuterar vi den del av avskrivningsproblematiken som inte direkt är kopplad till 

forskningsfrågan samt ger förslag på vidare forskning. 

 
 
Innan progressiv avskrivningsmetod blev praxis användes linjär avskrivningsmetod. 
Bostadsrättsföreningar som använde metoden inkluderade avskrivningskostnaderna i 
beräkningen av årsavgiften utan att redovisa underskott. Representant 2 för byggherre B 
menar att det i dag inte är möjligt då amorteringsnivån är lägre i förhållande till de stora 
avskrivningskostnaderna. Vi ställer oss frågan varför bostadsrättsföreningar i dag planerar att 
gå med negativa resultat när det tidigare inte behövdes. Vi får uppfattningen att 
bostadsrättsföreningar i dag har en högre belåning samt att de inte gör tillräckligt med 
avsättningar för underhåll. Enligt intygsgivare A är en belåning på över 10 000 
kr/kvadratmeter ett tecken på att belåningen är för hög. Enligt Borevisions nyckeltal ska en 
sund bostadsrättsförening ha så pass höga årsavgifter att föreningen efter driftskostnader och 
räntor har ett utrymme på 100 – 250 kr/kvadratmeter för att täcka förbrukningen av 
byggnaden (Hellekant, 2014b). Vi har studerat Brf Pärllökens ekonomiska plan som använder 
linjär avskrivningsmetod men exkluderar avskrivningskostnaden från beräkningen av 
årsavgiften. Brf Pärllökens belåningsgrad är 11 801 kr/kvadratmeter och avsättningen för 
underhåll uppgår till 30 kr/kvadratmeter. Vi anser därav att Brf Pärllöken inte presenterar en 
hållbar plan för bostadsrättsföreningens ekonomi. 
 
Vi upplever att Brf Pärllökens känslighetsanalys inte beaktar en representativ räntenivå. I 
känslighetsanalysen presenteras årsavgiftsberäkningen med dagens ränte- och inflationsnivåer 
de kommande sex åren. Därefter presenteras hur årsavgiften påverkas av att räntan stiger med 
en procentenhet samt hur årsavgiften påverkas av att inflationen stiger med en procentenhet. 
Långivare A diskuterar om hur långivaren beräknar bolån för privatpersoner och att kravet på 
låntagarna är att de ska klara en ränteökning på fem procentenheter. Långivaren menar att det 
är tydligt att känslighetsanalyserna inte beaktar en reell räntenivå. Långivaren menar att det 
inte är försvarbart då en analys av räntenivån de senaste 20 - 30 åren visar att räntan fluktuerar 
mer än en procentenhet. Vi ser även att Boverket har fått in flera anmälningar om innehållet i 
känslighetsanalysen. 
 
Det finns fyra avskrivningsmetoder som bostadsrättsföreningar kan tillämpa på sina 
byggnader i dagsläget. Tanken är att den metod som väljs ska vara den som bäst avspeglar 
tillgångens förslitning. Metoderna är olika svåra att tillämpa och kräver därav olika mycket 
resurser. Enligt ansvarig inom bostadsrättsförening B så kan svårigheterna med att tillämpa en 
komplex metod för avskrivningar vara en av anledningarna till varför föreningar i stor 
utsträckning väljer den metod som är enklast att tillämpa. En dyrare metod är svår att 
motivera för bostadsrättsföreningar eftersom de inte drivs med vinstsyfte, utan endast för att 
tillhandahålla bostadsrätter samt täcka de löpande kostnaderna. Vi uppfattar därav att valet av 
avskrivningsmetod grundas i hur stor kostnaden är istället för vilken metod som bäst speglar 
tillgångens förslitning.  
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Det är tydligt att intygsgivarna anser att bostadsrättsföreningar inte kan behandlas som ett 
vanligt företag. Intygsgivarna som intervjuats framhäver att regelverket för redovisning inte är 
anpassat för bostadsrättsföreningar, eftersom de inte drivs i vinstsyfte. Vi ifrågasätter att 
bostadsrättsföreningar likställs med företag för ekonomisk rapportering. 
 
En av de faktiska förslag på förändring som framkommit är efterfrågan av ett automatiserat 
underhållssystem som bevarar byggnadens skick och genom att bevara byggnadens värde 
eliminerar behovet av avskrivningar. Vi ser att flertalet av intressenterna känner till 
problematiken med avskrivningarna, men de saknar ett gemensamt lösningsförslag. Vidare ser 
vi att bostadsrättsförening B har implementerat komponentavskrivning har ökat relevansen av 
föreningens avskrivningar. Bostadsrättsföreningen har även fått en bättre överblick av 
underhållsbehovet. Representanterna för byggherre B menar istället att det finns ett behov att 
ändra god redovisningssed, så att föreningen tydligare kan presentera kassalikviditeten i 
årsredovisningen. 
 
Vidare forskning behövs om hur organisationer som inte är vinstdrivande, med syftet att 
endast tillhandahålla bostäder för sina medlemmar, bör presentera förslitning av byggnader. 
Långivare B identifierar ett möjligt problem i framtiden då bostadsrättsföreningarna i dag 
förlitar sig på prisutvecklingen för att kunna utföra underhåll, vilket vi anser behöver 
undersökas ytterligare. Vi identifierar en avsaknad av ekonomisk kunskap hos de potentiella 
köparna, denna kunskapsbrist återfinns vidare i bostadsrättsföreningarna och vi efterfrågar 
vidare forskning om dess inverkan. 
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8 Bilagor  

8.1 Bilaga 1 
Intervjuregister: 
Boverket: 2015-04-08 
Långivare A: 2015-03-24 
Långivare B: 2015-03-25 
Intygsgivare A: 2015-04-07 
Intygsgivare B: 2015-04-08 
Byggherre A: 2015-03-31 
Byggherre B: 2015-04-08 
Ansvarig inom Bostadsrättsförening A: 2015-04-08 
Ansvarig inom Bostadsrättsförening B: 2015-04-09 
Potentiell köpare A: 2015-03-29 
Potentiell köpare B: 2015-03-29 
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8.2 Bilaga 2 
Intervjufrågor Boverket: 

• Finns det några typiska fel som är återkommande vid felanmälan av ekonomiska 
planer? 

• Vad är det som är viktigt att inkludera när man beräknar vad avgiften ska bli för 
bostadsrätterna? 

o avskrivningar, fondering, amortering? 
o Varför ska avskrivningar vara med? (i allmänna råd är de med) 

• Anser du att en förening som beräknar framtida negativa resultat i den ekonomiska 
planen, uppfyller definition av hållbar ekonomi 

• Anser du att det finns tillfällen då progressiv avskrivningsmetod fortfarande bör 
användas på byggnader? 

o Om ja, vilka tillfällen kan progressiv avskrivningsmetod tillämpas? 
• Finns det någon utbildning man måste genomgå för att bli certifierad intygsgivare? 

o om inte: vad ska man ha för utbildning? 
• Vad är intygsgivarens funktion vid nybyggnationen? 

o Anser du i dagsläget att intygsgivarna ger den funktionen? 
o Anser du att intygsgivare besitter alla kunskaper för att bedöma hållbarheten i 

en ekonomisk plan? 
• Ser ni oberoende som ett problem för intygsgivare? 

o Finns det en diskussion kring förändring? 
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8.3 Bilaga 3 
Intervjufrågor Intygsgivare: 

• Bistår Boverket med någon standard(mall) för hur en bedömning av en ekonomisk 
plan ska gå till?  

• När ni bedömer hur hållbar en plan är på sikt, vilket tidsaspekt har ni då? 
• Vad är det som är viktigt att inkludera när man beräknar avgiften för bostadsrätterna? 

o avskrivningar, fondering, amortering? 
• Hur ser ni på att det finns en skillnad på kraven vad man planerar att göra i en 

ekonomisk kalkyl enligt Boverkets direktiv och vad man måste göra i 
årsredovisningen? 

o Anser ni att ett sätt är fel och ett är rätt? 
  



 

 - 51 -

8.4 Bilaga 4 
Intervjufrågor Långivare: 

• Hur ser ni på risken vid bedömning av den ekonomiska planen? 
o Om intygsgivare är av vikt, varför? 

• Hur ser ni på risken vid bedömning av årsredovisningen av en brf som är ny, med 
negativa resultat? 

• Hur ser ni på risken vid bedömning av årsredovisningen av en brf som är gammal, 
men valt att släppa avskrivningar vid beräkning av intäkter och går lite minus? (Ex. 10 
år gammal förening, god ekonomi = amortering/fondering osv. Sänker avgiften och 
går med negativa resultat) 

• Problem med marknaden, konkurrens. Planer, paragraf - långsiktig 11 år? 2 %? SBAB 
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8.5 Bilaga 5 
Intervjufrågor ansvariga inom bostadsrättsföreningar:  

• Hur går ni tillväga när ni beräknar avgiften årligen? 
• Vilken avskrivningsmetod tillämpar ni i dagsläget? 

o Vilken påverkan har övergången från progressiv- till linjär eller komponent 
avskrivningsmetod haft i er förening? 

o Anlitade ni någon extern part för att hantera problematiken med avskrivningar? 
o om ja: Anser ni att informationen ni fick var tillräcklig? 

• Arbetar ni aktivt att få Er förening att se attraktiv ut på bostadsmarknaden. 
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8.6 Bilaga 6 
Intervjufrågor Köpare: 

• Namn: 
• Ålder: 
• Yrke: 
• Tel.nummer: 
• Hur kommer det sig att ni tittar på bostadsrätt, istället för hyresrätt? 
• Hur många visningar har ni varit på? 
• Kollar ni på både nybyggnationer och äldre bostadsrätter? 
• Är föreningens ekonomi viktig för er? 
• Är månadsavgiften för bostadsrätten avgörande för det pris du är villig att betala för 

bostadsrätten? 
• Känner ni att mäklaren bistod med tillräcklig information? 
• Har ni tittat på den finansiella planen för föreningen? 

o om ja: Fick ni ett positivt eller negativt intryck av föreningens ekonomi? 
� oavsett svar: be att utveckla, 
� Känner du att informationen som finns i en ekonomisk plan är 

förståelig? 
o om nej: Vad är anledningen till att ni valde att inte titta? 

• Hur resonerar ni kring att vara medlemmar i en ekonomisk förening? Ansvar, styrelse, 
skilda meningar? 
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8.7 Bilaga 7 
Intervjufrågor Byggherrar: 

• Hur beräknar ni en byggnads livslängd? 
o praxis 100år? 

• Hur väljer ni ut vilka som ska intyga den ekonomiska planen för era 
bostadsrättsföreningar? 

• Hur hanterar ni framtida negativa bokföringsresultat i den ekonomiska planen? 
• Tror ni att marknaden kommer påverkas av att bostadsrättsföreningar kommer 

presentera negativa resultat i årsredovisningen? 
o Ja: Vad tror ni kommer att hända? 
o Nej: Vad beror det på? 

• Tycker ni att riktlinjerna kring upprättandet av den ekonomiska planen är tillräckligt 
tydliga med avseende på hållbarhet? 

  



 

 - 55 -

9 Referenslista 
Barker, R. (2003). The revolution ahead in financial reporting: reporting financial 

performance (Vol. 11, pp. 19-23). Bradford: MCB UP Ltd. 
Blake, J., Amat, O., Gowthorpe, C., & Pilkington, C. (1998). International accounting 

harmonisation - a comparison of Spain, Sweden and Austria. European Business 

Review, 98(3), 144-150. doi: 10.1108/09555349810213195 
Bokföringsnämnden. (2013). Bostadsrättsföreningar.   Retrieved 2015-03-15, 2015, from 

http://www.bfn.se/kategori/bostadsratt.aspx 
Bolmeson, J. (2014, 2014-06-22). Läsarfråga: hyra eller äga sitt boende? 

En genomgång av för- och nackdelar samt ett sätt att räkna på det.   Retrieved 06-01, 2014, 
from http://www.rikatillsammans.se/2014/06/22/lasarfraga-hyra-eller-aga-sitt-boende/ 

Brown, J. A., & Forster, W. R. (2013). CSR and stakeholder theory: a tale of Adam Smith. 
Journal of Business Ethics, 112(2), 301-312. doi: 10.1007/s10551-012-1251-4 

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Business research methods. Oxford: Oxford University Press. 
Bursell, J. (2014, 2014-03-11). Nya mejl avslöjar byggbolagens lobbykampanj. Svenska 

Dagbladet, p. 2.  
Callen, J. L., Robb, S. W. G., & Segal, D. (2008). Revenue manipulation and restatements by 

loss firms. Auditing, 27(2), 1-29. doi: 10.2308/aud.2008.27.2.1 
Choi, W. (2007). Bank relationships and the value relevance of the income statement: 

evidence from income-statement conservatism. Journal of business finance & 

accounting, 34(7/8), 1051-1072. doi: 10.1111/j.1468-5957.2007.02023.x 
Collier, D. M. (2012). A contextual analysis of the development and diffusion of depreciation 

accounting at the Bell system, 1910 - 37. Accounting history review, 22(1), 23-45. doi: 
10.1080/21552851.2012.653133 

Crosby, N., Devaney, S., & Law, V. (2011). Benchmarking and valuation issues in measuring 
depreciation for European office markets. Journal of European Real Estate Research, 

4(1), 7-28. doi: 10.1108/17539261111129443 
Dean, G., & Clarke, F. (2005). True and fair' and `fair value'-accounting and legal will-o'-the-

wisps. Abacus, 41(2), i-viii. doi: 10.1111/j.1467-6281.2005.00174.x 
Enyinna, O. (2013). Is stakeholder theory really ethical? African Journal of Business Ethics, 

7(2), 79. doi: 10.4103/1817-7417.123083 
Epley, D. R. (2010). Value is lower when depreciation is an operating expense: a current 

issue. Real Estate Issues, 35(1), 20.  
Fisher, J. D., Smith, B. C., Stern, J. J., & Webb, R. B. (2005). Analysis of economic 

depreciation for multi-family property. The journal of real estate research, 27(4), 355-
369.  

Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach: Cambridge 
University Press. 

French, N. (2004). PRACTICE BRIEFING: The valuation of specialised property: A review 
of valuation methods. Journal of Property Investment & Finance, 22(6), 533.  

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for 

qualitative research. New York: Aldine de Gruyter. 
Greenwood, M., & Van Buren, H. J. (2010). Trust and stakeholder theory: trustworthiness in 

the organisation-stakeholder relationship. Journal of Business Ethics, 95(3), 425-438. 
doi: 10.1007/s10551-010-0414-4 

Grosanu, A., Rachisan, P. R., & Berinde, S. R. (2012). CREATIVE ACCOUNTING, AN 
EXPRESSION OF THE DISCONNECTION BETWEEN ACCOUNTING AND 
TAXATION. Annales Universitatis Apulensis : Series Oeconomica, 14(1), 66.  



 

 - 56 -

Harding, J. P., Rosenthal, S. S., & Sirmans, C. F. (2007). Depreciation of housing capital, 
maintenance, and house price inflation: estimates from a repeat sales model. Journal 

of Urban Economics, 61(2), 193-217. doi: 10.1016/j.jue.2006.07.007 
Harrison, J. S., & Wicks, A. C. (2013). Stakeholder theory, value, and firm performance. 

Business ethics quarterly, 23(1), 97-124. doi: 10.5840/beq20132314 
Hellekant, J. (2014a, 2014-04-30). "Beslutet skapar osäkerhet". Svenska Dagbladet, p. 3.  
Hellekant, J. (2014b, 2014-02-18). Borevision: Det är rent bedrägeri. Svenska Dagbladet, p. 

3.  
Hellekant, J. (2014c, 2014-03-21). Juridisk örfil mot byggbolagens uppskjutna avskrivningar. 

Svenska Dagbladet, p. 3.  
Hellekant, J. (2014d, 2014-02-12). "Kommer slå hårt mot bostadsrättsföreningarna". Svenska 

Dagbladet, p. 2.  
Hillier, J. R., & Willett, R. J. (2006). The impact of depreciation-type adjustments on the 

distribution of accounting earnings. Accounting and business research, 36(4), 309-
335. doi: 10.1080/00014788.2006.9730030 

Hjalmarsson, E., & Hjalmarsson, R. (2009). Efficiency in housing markets: which home 
buyers know how to discount? Journal of banking & finance, 33(11), 2150-2163. doi: 
10.1016/j.jbankfin.2009.05.014 

Howe, S. (2004). Condition-based depreciation - the engineering perspective. Australian 

Accounting Review, 14(3), 48.  
Jackson, S. B., Rodgers, T. C., & Tuttle, B. (2010). The effect of depreciation method choice 

on asset selling prices. Accounting, organizations and society, 35(8), 757-774. doi: 
10.1016/j.aos.2010.09.004 

Joos, P., & Plesko, G. A. (2005). Valuing Loss Firms. The Accounting Review, 80(3), 847-
870. doi: 10.2308/accr.2005.80.3.847 

Kang, S.-h., & Zhao, Y. (2010). Information content and value relevance of depreciation: a 
cross-industry analysis. The Accounting Review, 85(1), 227-260. doi: 
10.2308/accr.2010.85.1.227 

Lincoln, Y. S., Guba, E. G., & Pilotta, J. J. (1985). Naturalistic inquiry (Vol. 9, pp. 438-439): 
Elsevier Ltd. 

Lindvall, M. (2014). Privatbostäder omsatte 274 miljarder under 2013.   Retrieved 2015-03-
11, 2015, from http://www.fastighetstidningen.se/privatbostader-omsatte-274-
miljarder-under-2013/ 

Lundén, B. (2013). Redovisning i bostadsrättsföreningar. Näsveiken : b Björn Lundén 
Information. 

Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a Theory of Stakeholder 
Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. 
The Academy of Management Review, 22(4), 853-886.  

Moriarty, J. (2014). The connection between stakeholder theory and stakeholder democracy: 
an excavation and defense. Business and society, 53(6), 820-852.  

Nyberg, R., & Tidström, A. (2012). Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och 

avhandlingar. Lund: Studentlitteratur. 
Olofsson, V. (2015). Fakta om bostadsrättsföreningar.   Retrieved 2015-03-19, 2015, from 

http://hittabrf.se/Fakta.asp 
Pakdel, A., Sadeghi, P., Mohammadi, M., & Hamedi, Y. (2012). FINANCIAL REPORTS 

AND FIRMS STOCKHOLDERS. Interdisciplinary Journal of Contemporary 

Research In Business, 4(1), 735.  
Pallisserry, F. (2012). True and fair financial reporting: a tool for better corporate governance. 

Journal of Financial Crime, 19(4), 332-342. doi: 10.1108/13590791211266331 



 

 - 57 -

Pinnuck, M., & Shekhar, C. (2013). The profit versus loss heuristic and firm financing 
decisions. Accounting, organizations and society, 38(6/7), 420-439. doi: 
10.1016/j.aos.2013.09.003 

Radu, D., & Marius, D. (2011). ISSUES RELATED TO THE ACCOUNTING 
TREATMENT OF THE TANGIBLE AND INTANGIBLE ASSETS 
DEPRECIATION. Annals of the University of Oradea : Economic Science, 20, 498-
502.  

Rienecker, L., Stray Jörgensen, P., & Hedelund, L. (2014). Att skriva en bra uppsats. Lund: 
Liber. 

Smith, B. C. (2004). Economic depreciation of residential real estate: microlevel space and 
time analysis. Real estate economics, 32(1), 161-180. doi: 10.1111/j.1080-
8620.2004.00087.x 

Stárová, M., & Čermáková, H. (2010). Method of Component Depreciation of Fixed Assetsts 
and Its Comparision with Traditional Methods. AGRIS on-line Papers in Economics 

and Informatics, 2, 37-46.  
Waddock, S. (2010). Stakeholder Theory (pp. 422-426). 
Wicks, A. (2014). Stakeholder theory and spirituality. Journal of Management, Spirituality & 

Religion, 11(4), 294-306. doi: 10.1080/14766086.2014.917984 
Zuca, M., Tânta, A., & Trica, S. A. (2009). PASSING FROM ACCOUNTING TO FISCAL 

DEPRECIATION. Annales Universitatis Apulensis : Series Oeconomica, 11(1), 296.  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


