
 

Nya Redovisningsregler & 
Resultatmanipulering i Svenska 
Bostadsrättsföreningar 
En kvantitativ studie av de effekter K-regleverket 
givit upphov till 

Författare: Gustav Ahlqvist 
 Oscar Sundén 

Handledare: Rickard Olsson 
 

  

Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2017 
Examensarbete, 30 hp 



 II 

  



 III 

Sammanfattning 
 
Studien utgår från övergången till K-regelverket för bostadsrättsföreningar och förbudet 
mot progressiva avskrivningar. Övergången uppmärksammades i media och en 
diskussion kring hur bostadsrättsföreningar utnyttjat det tidigare 
redovisningsregelverket blossade upp. Det ledde till spekulationer om hur ekonomin i 
föreningarna skulle påverkas och många blev oroliga för eventuella höjningar i 
årsavgifter. Denna boendeform ökar ständigt i popularitet och har gått från att erbjuda 
billigt boende som alla skulle ha råd med till en spekulativ marknad med priser som når 
nya toppnivåer. Den enskilde bostadsrättsägarens exponering mot 
bostadsrättsmarknaden ökar därför. Denna studie ämnar därför att undersöka vad som 
har hänt med den ekonomiska redovisningen för bostadsrättsföreningar. Det nya 
regelverket är inte anpassat till bostadsrättsföreningar. Avgränsningen som gjorts är till 
svenska, aktiva privatbostadsföretag, så kallade äkta bostadsrättsföreningar.  
 
Syftet med studien är att kartlägga hur redovisningen i föreningarna har påverkats samt 
att undersöka förekomsten av resultatmanipulering i resultatförbättrande syfte. Studien 
avser även att se ifall en koppling föreligger mellan resultatet och årsavgiften. 
 
En kvantitativ forskningsstrategi har tillämpats där urvalet består av 200 
bostadsrättsföreningar. Data har samlats in i form av publicerade årsredovisningar.  K-
regleverket blev obligatoriskt år 2014. Data för dessa föreningar samlades därför in för 
åren 2013 och 2015 och hypotestester utfördes för att utröna huruvida skillnader förelåg 
mellan åren. Den teoretiska referensramen bygger på teorier rörande positive accounting 
theory, accounting choice, resultatmanipulering, institutional theory samt 
redovisningsteori.  
 
Utifrån kartläggningen står det klart att nya föreningar, bildade under 2000-talet är de 
föreningar som utnyttjat resultatförbättrande redovisningsmetoder. Denna grupp delades 
upp i ombildade och icke ombildade föreningar. Där kunde det fastslås att det var de 
icke ombildade föreningarna som använt sig av resultatmanipulering till störst 
utsträckning. Gruppen nya, icke ombildade föreningar innehåller byggmästarbildade 
föreningar, en grupp med incitament att förbättra det redovisade resultatet. Det är även 
dessa föreningar som har den största negativa resultatpåverkan som ett resultat av 
förbudet mot progressiva avskrivningar. Föreningar i vårt urval som påverkats i mindre 
utsträckning av regeländringen är gamla föreningar. De har tidigare inte haft incitament 
att skapa en positiv resultatpåverkande effekt. Detta eftersom de generellt sett har låga 
anskaffningsvärden på de byggnader föreningen äger vilket ger upphov till små 
avskrivningskostnader.  
 
En koppling mellan resultat och årsavgift kunde inte observeras i denna studie. 
Tydligast kunde detta observeras för icke ombildade föreningar bildade under 2000-talet 
som uppvisade en negativ resultatpåverkan på 129 kr/m2 men höjde endast avgiften med 
8 kr/m2. 
 
Nyckelord: Bostadsrättsförening, Bostadsrättsmarknaden, Privatbostadsföretag, 
Intressenters informationsbehov, Institutional theory, Redovisning, Redovisning för icke 
vinstdrivande organisationer, Resultatmanipulering, Positive accounting theory, 
Accounting choice, Progressiv avskrivning, K-regelverket.  
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1. Inledning 
Kapitlet inleds med att läsaren sätts in i ämnet och själva problemet som utgör grunden 
för studien vilket sedan mynnar ut i studiens syfte. Det teoretiska och praktiska bidrag 
som studien ämnar bidra med presenteras varvid avgränsningar redogörs för. Kapitlet 
avslutas med att ämnesvalet diskuteras. Där förklaras varför vi anser ämnet vara 
intressant att studera.  
 
Räkenskapsåret 2014 var turbulent och nya regelverk gällande avskrivningsmetod 
medförde stora ekonomiska förändringar för många bostadsrättsföreningar. De 
avskrivningsmetoder som tidigare var tillåtna förbjöds under våren och många ställde 
sig frågande till vad som skulle hända med bostadsrättsmarknaden i och med 
övergången från progressiv till linjär avskrivning. Nu tre år senare har den första 
årsredovisningen som inte påverkats av implementeringskostnader och där föreningarna 
haft möjlighet att reagera på förändringen släppts. Det är därför hög tid att studera vad 
som faktiskt har hänt för olika typer av bostadsrättsföreningar samt undersöka vilken 
koppling resultatet har med årsavgiften i föreningen. 

1.1 Problembakgrund 
Sedan slutet av 1800-talet har det funnits kooperativa ägandeformer av bostäder i 
Sverige (Ruonavaara, 2005, s. 217). Bostadsrätter har sitt ursprung i den bostadskris 
som rådde under slutet på 1800-talet där invånare i behov av boende gick ihop för att 
bygga eller köpa sig boende (Ruonavaara, 2005, s. 218). Det dröjde dock till åren efter 
första världskriget innan denna boendeform verkligen tog fart (Ruonavaara, 2005, s. 
218). År 1923 grundades HSB som en kooperativ bostadsrörelse (HSB, 2016, s. 27). 
Populariteten för denna bostadstyp fortsatte att öka och 1940 bildades Riksbyggen som 
Sveriges andra kooperativa bostadsrörelse (Riksbyggen, 2016, s. 5). Det ökade intresset 
för den kooperativa ägandeformen drev upp priserna på bostadsrätter, något som gick 
emot grundtanken med boendeformen. 1942 infördes därför en reglering som skulle 
förebygga spekulationer på bostadsmarknaden (Ruonavaara, 2005, s. 221). Regleringen 
innebar att ägare av kooperativa bostadsrätter förbjöds att sälja sin bostadsrätt för en 
högre summa än taxeringsvärdet på sin del av byggnaden (Ruonavaara, 2005, s. 221). I 
de fall köpeskillingen vid en försäljning översteg det taxerade värdet förklarades 
överlåtelsen ogiltig (Ruonavaara, 2005, s. 221).  
 
Både HSB och Riksbyggen hade ytterligare restriktioner för vilket överlåtelsepris som 
var tillåtet att ta ut. Grunden för överlåtelsepriset inom de båda bostadsorganisationerna 
var anskaffningspriset (Statens Offentliga Utredningar [SOU] 1969:4, s. 159). HSB 
tillät att amortering till föreningens amorteringsfond adderades till överlåtelsepriset 
(SOU 1969:4, s. 159). Riksbyggen tillät även att överlåtelsepriser fick ökas med de 
standardförbättringar som utförts på lägenheten (SOU 1969:4, s. 159). 
  
Det faktum att både HSB och Riksbyggen satt upp hårdare regler i sina stadgar 
angående köpeskillingen vid en överlåtelse än vad som var lagstiftat ledde till en het 
debatt (Victorin, 1987, s. 226). Knäckfrågan i diskussionen handlade om att ägarna till 
bostadsrätterna gjorde förluster på grund av att inflationen minskat penningvärdet 
(Ruonavaara, 2005, s. 222-223). Enligt Svensson (1998, refererad i Ruonavaara, 2005, 
s. 223) var det enligt lag tillåtet att använda nuvärdet av den ursprungliga 
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köpeskillingen, något som hade kompenserat för det lägre penningvärdet, dock förbjöd 
både HSB och riksbyggen detta i sina stadgar. Lagen som reglerade köpeskillingen vid 
en överlåtelse slopades år 1968 (Ruonavaara, 2005, s. 223). I samband med detta lättade 
även Riksbyggen på sina stadgar och tillät att priserna fick styras av marknaden 
(Ruonavaara, 2005, s. 223). HSB däremot var mer restriktiva än Riksbyggen, 
förändringen ledde till att nuvärdesberäkning av köpeskillingen tilläts men några 
marknadspriser var fortfarande inte tillåtna (Ruonavaara, 2005, s. 223). Detta lyckades 
HSB endast hålla på ett fåtal år, 1972 lättade även de på sina stadgar och tillät 
marknadsmässiga priser (Ruonavaara, 2005, s. 223). Det ansågs orättvist att frivilligt 
hålla kvar vid dessa restriktioner eftersom ägaren saknade uppsida för investeringen 
samtidigt som risken alltid finns för att priser ska sjunka (Victorin, 1987, s. 227). 
  
De lättnader som infördes på bostadsrättsmarknaden under 70-talet medförde kraftiga 
prisökningar på bostadsrätter, något som inleddes under 1980-talet eftersom det nu var 
marknaden som bestämde prisnivån (Victorin, 1987, s. 227). Både HSB och 
Riksbyggen försökte införa restriktioner igen efter att priserna hade börjat stiga, dessa 
åtgärder gjordes dock ogiltiga från lagstiftarens sida genom tillägg i lagtexten (Victorin, 
1987, s. 228). Dessa lagförändringar ledde enligt Svensson (1998, refererad i 
Ruonavaara, 2005, s. 223) till att bostadsrätten som boendeform skiftade fokus från 
arrende till ägande. Bostadsrättsinnehavarens äganderätt stärktes i och med detta. Vilket 
medförde att bostadsrätten förlorade sin roll som ett boende tillgängligt för de med 
begränsad ekonomi, något som var själva grundtanken med bostadsrättsföreningen vid 
dess uppkomst (Ruonavaara, 2005, s. 223). 
  
Det var vid detta tillfälle som bostadsrättsföreningen blev till den boende- och 
ägandeform som den är idag. Populariteten har sedan dess bara fortsatt att växa. Mellan 
åren 1990 och 2014 har antalet bostadsrätter ökat med 53% till skillnad från hyresrätter 
som under samma period endast ökat med 8% (Fastighetsägarna, 2015, s. 2). Idag ses 
bostadsrätter som en investering och den spekulativa handeln som tidigare motverkades 
är nu ett vanligt inslag på marknaden. Den ständigt ökande prisnivån gör köpet av en 
bostadsrätt till den största affär många gör i sitt liv. Bostadsrätten, både som investering 
och där årsavgiften utgör en betydande del av privatekonomin gör att föreningens 
ekonomi är av stor vikt för den enskilde bostadsrättsägaren. 
  
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och är därför i likhet med ett 
vinstdrivande bolag skyldig att följa årsredovisningslagen, något som innebär att de 
varje år ska upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen är bostadsrättsföreningens 
möjlighet att kommunicera föreningens ekonomiska situation till dess intressenter. 
  
År 2004 inledde Bokföringsnämnden K-projektet som skulle få stor påverkan på landets 
bostadsrättsföreningar. Bokföringsnämnden är en statlig myndighet med uppgift att 
utveckla god redovisningssed. Bokföringsnämnden publicerar allmänna råd och 
vägledning för hur bokföringslagen och årsredovisningslagen ska tolkas. Det tidigare 
regelverket ansågs vara onödigt svårt för mindre företag att använda. Man påbörjade 
därför arbetet med att göra regelverket enklare och tydligare (Broberg, 2010, s. 10). 
Företag och föreningar kategoriseras efter storlek. Från K1 för de allra minsta och K4 
för stora bolag som frivilligt valt att redovisa enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS). För Sveriges 
bostadsrättsföreningar innebär det att man inför räkenskapsåret 2014 var tvungen att 
välja mellan regelverken K2 och K3. K2 är ett enklare regelbaserat regelverk med låg 
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flexibilitet. Uppställningsformen för resultat- och balansräkning är fast och det finns 
förenklingar där man till viss del kan använda schablonlösningar. K3 är ett mer 
omfattande principbaserat regelverk där föreningen lämnas mer utrymme för egna 
tolkningar och bedömningar. Detta är något som kan ge ökad transparens i 
redovisningen men också något som ställer högre krav på administrationen (Ernst & 
Young, 2013). En viktig skillnad för bostadsrättsföreningar är att K3-regelverket 
tillämpar komponentavskrivning. Det innebär att byggnaden delas upp i komponenter 
där livslängden anses vara väsentligt skilda. Byggnaden kan delas upp i tak, fasad, 
stomme, stammar, portar etcetera. Komponentuppdelningen kan dock vara komplicerad 
att utföra. Varje enskild komponent ska värderas och den kvarvarande ekonomiska 
livslängden på komponenten ska fastställas (BFNAR 2012:1 s. 151). Detta ger 
möjlighet till en mer rättvisande bild av byggnadens faktiska förbrukning eftersom 
komponenterna skrivs av separat (BFNAR 2012:1 s. 154). Om styrelsen själv inte 
besitter kunskapen att utföra komponentuppdelningen kan det bli kostsamt att 
implementera eftersom föreningen då måste anlita en extern part för detta. 
  
Enligt tidigare normgivning från Bokföringsnämnden och årsredovisningslagen var 
progressiva avskrivningar tillåtna för anläggningstillgångar med lång ekonomisk 
livslängd och låg teknisk utveckling, såsom fastigheter (Lennartsson, 2014). En 
progressiv avskrivning innebär att storleken på den årliga avskrivningen ökar i takt med 
att slutet på avskrivningsperioden närmar sig. När K-regelverken sedan blev tvingande 
togs möjligheten för progressiva avskrivningar helt bort för föreningar som valde K3. I 
K2-regelverket fanns det till en början tolkningsutrymme kvar för progressiv 
avskrivning (Lennartsson, 2014). Några månader efter införandet av K-regelverken 
uppdaterade Bokföringsnämnden de allmänna råden för redovisning enligt K2, gjorde 
formuleringen tydligare och satte därmed stopp för progressiva avskrivningar (Eriksson, 
2014). 
  
Hellekant (2014b) menar på att både byggföretagen och föreningar själva tidigare har 
utnyttjat användandet av progressiv avskrivning och därmed fått resultaträkningen att se 
bättre ut än vad den faktiskt är. Något Hellekant (2014b) menar driver upp 
marknadsvärdet på fastigheten. Boverket kräver endast 11-åriga ekonomiska planer, den 
progressiva effekten som ger kraftigt höjda avskrivningar på längre sikt syns därför inte 
(Hellekant, 2014b). Föreningarna har då kunnat skjuta kostnader på framtida 
medlemmar (Swedbank och Sparbankerna [Swedbank], 2016). 

1.2 Problemdiskussion 
Avskrivningar har till uppgift att spegla de faktiska kostnader som föreningen haft under 
året. Övergång från progressiv till linjär avskrivning medför normalt sett en ökning av 
den årliga avskrivningskostnaden. För många föreningar innebär det att de kommer 
uppvisa negativa resultat givet en oförändrad årsavgift. Redovisningsmässigt blir dessa 
föreningar allt fattigare även fast ekonomin är god (Bostadsrätterna, 2011). Det medför 
att redovisningen förlorar sitt värde och blir missvisande menar branschorganisationen 
Bostadsrätterna (2011). Bostadsrätterna fortsätter i en artikel från 2015 där de återigen 
belyser problemet med bostadsrättsföreningars årsredovisningar som inte speglar 
verkligheten då föreningar med god ekonomi tvingas uppvisa negativa resultat 
(Bostadsrätterna, 2015). 
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Innan regeländringen trädde i kraft rekommenderade HSB bostadsrättsspekulanter att 
titta på resultatet och anförde att det var viktigt att resultatet inte var negativt (HSB, u.å., 
s. 3). Ett år efter K-regelverken blev tvingande har HSB ändrat sin rekommendation 
något. Nu råder man spekulanter att fokusera på eget kapital och det balanserade 
resultatet istället (HSB, 2015). Även 2015 ses positiva resultat som ett tecken på en 
välmående förening och ansamlad förlust som något illavarslande (HSB, 2015). HSB 
(2015) skriver även att många föreningar som tillämpat progressiva avskrivningar 
tidigare nu uppvisar ett negativt resultat, vilket medför att man som intressent måste 
skilja på det bokföringsmässiga resultatet och föreningens verkliga ekonomi. 
 
Detta är något som kan förvirra både köpare och föreningens medlemmar samt göra det 
svårt att bilda sig en uppfattning om föreningens ekonomiska situation. De visar också 
på den förändring som håller på att ske gällande redovisning för bostadsrättsföreningar 
och hur denna skall tydas. I de fall föreningen uppvisar negativa resultat 
rekommenderar HSB (2015) att föreningens likviditet ska kontrolleras. Även Lundén 
(2014, s. 108) menar på att kassaflödet är det intressanta när man ser till redovisningen 
för en bostadsrättsförening. Att bilda sig en uppfattning om föreningens likviditet är 
dock inte alltid lätt eftersom många föreningar inte publicerar någon kassaflödesanalys. 
 
Under 2000-talet var det många nybildade föreningar i nyproducerade fastigheter som 
började utnyttja möjligheten att skriva av byggnaderna progressivt (Hellekant, 2014b). 
Detta förfarande ger låga avskrivningar under de första åren och att kostnader skjuts på 
framtiden (Hellekant, 2014a). Byggföretagen kunde sätta låga årsavgifter och ändå 
uppvisa positiva resultat i föreningens ekonomiska plan (Hellekant, 2014b). En låg 
avgift är något som vanligen höjer värdet på bostadsrätterna i föreningen (Hellekant, 
2014b; Lago & Lilja, 2017; Swedbank, 2016). Vid korrekt redovisning ska 
avskrivningens storlek motsvara de slitagekostnader som uppstår på byggnaden 
(Swedbank, 2016). Byggnadskomponenternas genomsnittliga livslängd uppgår normalt 
till omkring 50-85 år vilket motsvarar 1,2 till 2 procent av byggnadens värde 
(Swedbank, 2016). Enligt ett exempel av Lundström & Nordlund (2014) där en 100 m2 
stor bostadsrätt skrivs av på 50 år, resulterar detta i att med progressiv 
avskrivningsmetod skrivs 2 000 kr av i månaden inledningsvis och 17 500 kr i månaden 
i slutet av perioden. Detta kan jämföras med linjär avskrivning som utifrån samma 
förutsättningar gör avskrivningar på 6 700 kr i månaden under hela perioden 
(Lundström & Nordlund, 2014). Med progressiv avskrivning skjuts kostnaderna på 
framtiden och läggs på framtida ägare och bidrar därmed med en mindre belastning av 
resultatet i det inledande skedet. 
 
När detta uppmärksammades av Svenska Dagbladets näringslivsreporter Johan 
Hellekant under våren 2014 inleddes en debatt kring hur bostadsrättsföreningar och de 
boende skulle påverkas av de nya reglerna. Många köpare av nybildade bostadsrätter 
hade använt sig av den ekonomiska planen för att bilda sig en uppfattning om 
föreningens ekonomi och förbudet mot progressiva avskrivningar förändrade resultatet 
helt och hållet i många av dessa föreningar. 
  
Detta ledde till att bostadsrättsköpare kände sig lurade och fruktade att dessa 
förändringar skulle leda till kraftigt höjda avgifter i vissa bostadsrättsföreningar och 
även sjunkande fastighetspriser. Byggföretaget Skanska intervjuades i Svenska 
Dagbladet och menade på att de redovisat avskrivningsplanerna för sina fastigheter 
korrekt och att situationen uppstod tack vare Föreningen Auktoriserade Revisorer 
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(FAR) ändring av policyn (Hellekant, 2014c). Den ekonomiska plan som byggföretagen 
presenterar sträcker sig enligt lag 11 år framåt i tiden och det är normalt sett inte 
tillräckligt för att ökningen av avskrivningarna ska blir påtagliga (Hellekant, 2014c). 
  
Branschorganisationen Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) menade att detta skulle 
leda till höjda hyror på uppemot 40 procent (Pettersson, 2014). Helena Gustavsson 
chefsekonom på SBC menar att alternativet för att hålla hyrorna nere är att redovisa 
negativt resultat (Pettersson, 2014). Effekten av detta kommer bli en mer svårtolkad 
årsredovisning där spekulanten riskerar att bli avskräckt av det negativa resultatet 
(Pettersson, 2014). 
  
Vid det här läget i början av 2014 råder nu ovisshet kring hur föreningarna ska hantera 
regeländringen och då framförallt de nybildade föreningarna som valt att använda sig av 
progressiva avskrivningar. Ett rättsutlåtande gjordes därför i september 2014, 6 månader 
efter de progressiva avskrivningarna förbjudits. Där undersöktes möjligheten för 
styrelsens ansvarsfrihet när föreningen redovisar balanserat underskott (Stattin & 
Svernlöv, 2014 s. 3). Enligt Stattin & Svernlöv (2014 s. 7) finns det inte några hinder 
för ansvarsfriheten så länge likviditeten i föreningen är tillfredsställande och att man gör 
de fonderingar för framtida underhåll som krävs. Föreningens stadgar kan dock 
förhindra ett balanserat underskott, något som i så fall måste ändras innan man 
budgeterar en balanserad förlust (Stattin & Svernlöv, 2014 s. 11). 
  
Diskussionen har till stor del handlat om nya föreningar och hur de påverkas av de nya 
regelverken. Utifrån de regeländringar som skett och de farhågor som uppkommit är det 
intressant att studera vad som faktiskt hänt och hur det påverkat olika typer av 
föreningar.  

1.3 Problemformulering 
I vilken utsträckning har övergången till K-regelverket och förbudet mot progressiva 
avskrivningar påverkat redovisningen i svenska bostadsrättsföreningar med hänsyn till 
avskrivningar, resultat och årsavgift? 

1.4 Syfte 
Studiens huvudsyfte är att utifrån teori undersöka och kartlägga de redovisningsmässiga 
effekter som uppstått i bostadsrättsföreningars ekonomiska rapporter i samband med K-
regelverkets införande. Genom att besvara följande fråga ämnar vi att besvara syftet: 
 
Vilka skillnader föreligger beträffande hur olika typer av föreningar har påverkats av 
införandet och kan resultatmanipulering vara en bakomliggande faktor till dessa 
skillnader? 
 
Studien ämnar även att besvara följande delsyfte: 
 
Att undersöka kopplingen mellan resultatförändringar och eventuella 
årsavgiftsförändringar för bostadsrättsföreningar. 
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1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Det förväntade praktiska bidraget med denna studie är att öka förståelsen för hur 
bostadsrättsföreningar påverkats av införandet av de nya regelverken. Det faktum att 
regelverken inte är anpassade till bostadsrättsföreningar gör det intressant att undersöka 
hur dessa påverkats och hur de varit tvungna att anpassa sin ekonomiska redovisning till 
nu gällande regelverk. Vi önskar öka medvetenheten bland bostadsrättsföreningars 
intressenter och bidra till en ökad förståelse när en bedömning av en 
bostadsrättsförenings ekonomi ska göras. Till de normgivande organ vill vi belysa de 
brister som finns med avskrivningar som ett mått på förslitning av en 
bostadsrättsförenings byggnad samt de svårigheter som föreligger rörande tolkning av 
den ekonomiska rapporteringen. 
  
Det teoretiska bidraget denna studie kan bidra med är att genom en kartläggning av 
bostadsrättsmarknaden öka kunskapen om hur bostadsrättsföreningar väljer att redovisa 
idag. Samt undersöka huruvida det finns tecken på resultatmanipulering på 
bostadsrättsmarknaden. På grund av den brist av tidigare forskning kan denna studie ses 
som en språngbräda för framtida forskning inom området. Slutligen ämnar studien även 
att bidra med insikter i resultatets koppling till årsavgiften och om detta påverkar 
boendekostnaden för dess medlemmar. 

1.6 Avgränsningar 
Denna studie ämnar behandla privatbostadsföretag, så kallade äkta 
bostadsrättsföreningar. Oäkta föreningar beskattas till skillnad från äkta 
bostadsrättsföreningar. Det leder till att de påverkas på ett annat sätt av 
redovisningsreglerna. Jämförelsen blir därför svår och de oäkta föreningarna utgör en 
försvinnande liten del av det totala antalet föreningar. Fokus ligger därför uteslutande på 
äkta bostadsrättsföreningar. 
  
Av de cirka 32 000 stycken bostadsrättsföreningar som finns i Sverige är det ungefär 26 
000 av dem som är aktiva. Studien kommer exkludera bostadsrättsföreningar som varit 
inaktiva under åren 2013 till och med 2015. 
  
Studien är begränsad till Sverige och svenska bostadsrättsföreningar. Ägarstrukturen där 
medlemmen är delägare i fastigheten och innehar nyttjanderätt i föreningens 
gemensamma byggnad är till stor del ett svenskt fenomen och är inte utbrett på samma 
sätt någon annanstans i världen. Utomlands är normen snarare ägarlägenheter där man 
äger sin lägenhet i byggnaden. Förfarandet blir speciellt då det är föreningen som äger 
alla tillgångar vilket skapar stora tillgångsposter som föreningens styrelse har att ta 
ställning till hur dessa ska behandlas. Eftersom det absoluta talet är viktigare än det 
relativa (Bryman, 2011, s. 191). Anser vi att den geografiska täckningen som erhålls när 
hela Sverige utgör populationen överväger en potentiell minskning i förklaringsgrad 
jämfört med att välja en mindre del av landet. 
  
Ytterligare en avgränsning som görs är tidsperioden. Eftersom studien ämnar studera 
effekter av övergången till K-regelverket är det just under den tidsperioden som är 
intressant att studera. Denna studie ämnar studera året innan K-regelverket blev 
tvingande, år 2013 samt 2015, första året efter som inte påverkats av 
implementeringskostnader och där bostadsrättsföreningarna haft ett år på sig att reagera 
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på förändringen. Slutligen valdes föreningar som redan för räkenskapsåret 2013 
implementerat K-regelverket bort. Övergången har redan påverkat dem, något som gör 
att vi med denna studie inte kan observera detta. 

1.7 Ämnesval 
Bostadsrättsmarknaden fortsätter att växa och priset per kvadratmeter som köpare 
betalar för bostadsrätter når nya rekordnivåer. Varje år ombildas hyresrätter till 
bostadsrätter och byggandet av nya bostadsrätter fortsätter. Andelen boende i 
bostadsrätt ökar för varje år som går, särskilt i storstadsregioner. Antalet bostadsrätter 
ökade med 6,7 procent mellan åren 2013 till 2016, motsvarande ökning för hyresrätter 
var endast 2,9 procent (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2017a). Även i reella tal var 
ökningen större för bostadsrätter. 
  
Varken de regelverk som gällde tidigare eller de regelverk som finns idag är speciellt 
anpassade till bostadsrättsföreningar. Övergången till K-regelverket har förändrat den 
ekonomiska redovisningen för bostadsrättsföreningar och jämförbarheten har därför 
påverkats. Hur den redovisningsmässiga ekonomin ser ut idag är därför intressant att 
jämföra med hur det såg ut innan regeländringen. Genom att kartlägga de förändringar 
som skett och hur de påverkat olika typer av föreningar kan studien vara till hjälp för 
användaren vid tolkning av redovisningen idag. 
  
K-regelverkens införande har medfört att jämförbarheten över tid begränsats. Det skapar 
svårigheter när den ekonomiska ställningen för föreningen ska bedömas. 
Kartläggningen från denna studie kan bidra med en ökad förståelse för hur liknande 
föreningar har påverkats. Utifrån data som tagits fram till studien kan jämförelser göras 
mot denna för att underlätta en bedömning av föreningens nuvarande ställning. Köparen 
av en bostadsrätt är exponerad mot en stor real tillgång i och med den investering som 
köp av en bostadsrätt utgör. Att därför kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt 
är därför av stor betydelse. 
  
Regeländringar inom redovisningen sker med jämna mellanrum. Det är dock ovanligt 
att de påverkar redovisningen i den utsträckning som förbudet mot progressiva 
avskrivningar gjorde. Det är därför intressant att studera den påverkan som en 
regeländring kan få på redovisningen samt undersöka hur föreningar anpassat sig till 
förändringen. 
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2. Metodologi 

Detta kapitel ämnar ge förståelse kring de bakomliggande synsätt som genomsyrar 
studien. Det inleds med att författarnas förförståelse redogörs för, den verklighets- och 
kunskapssyn som tillämpats. Efter detta redogörs för angreppssätt, val av teori samt 
litteratursökningsprocessen för att avslutas med etiska överväganden och källkritik mot 
de källor som använts. 

2.1 Förförståelse 
Det är viktigt för forskaren att delge sina tidigare erfarenheter och kunskap inom ämnet 
till läsaren eftersom det kommer att påverka studiens process (Bryman, 2011, s. 43-44). 
Tidigare upplevelser och erfarenheter är något som kan påverka forskarens objektivitet. 
Johansson-Lindfors (1993, s. 76) beskriver att förförståelse är uppdelat i två delar. Det 
som härstammar från tidigare upplevelser kallas förstahandsförståelse och det 
teoretiska, hämtat från bland annat universitetsstudier kallas andrahandsförståelse 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). 
  
Grunden till vår förförståelse kommer ifrån vår civilekonomutbildning vid Umeå 
Universitet. Under utbildningen har vi läst samma fördjupningskurser, Redovisning C 
och Finansiering D. Studien grundar sig i redovisning och våra förkunskaper har varit 
till stor hjälp under arbetets gång. Dock behandlade dessa kurser främst vinstdrivande 
bolag vilka förvaltas på ett annat sätt jämfört med bostadsrättsföreningar. Våra 
förkunskaper är därför mer djupgående vad gäller vinstdrivande bolag och nödvändiga 
kunskaper gällande bostadsrättsföreningar och dess ekonomi var vi därför tvungna att 
förvärva. En brist på insikt i detta ämne kan medföra att viktiga aspekter förbises. 
  
Denna studie kräver grundläggande kunskap inom statistik, något som ingår i 
civilekonomprogrammet. Detta möjliggör genomförande och tolkningar av statistiska 
tester och borgar för korrekta slutsatser beträffande dessa. Eventuellt hade det varit 
möjligt att med mer avancerade statistiska metoder kontrollera för felaktigheter i data 
och därmed producera mer tillförlitliga slutsatser. Vår medvetenhet kring detta gör att vi 
har valt metoder och tester vi behärskar. 
 
Båda författarna innehar varsin bostadsrätt vilket bidraget till ökad allmän förförståelse 
kring boendeformen. Den största delen av denna förförståelse grundas i den 
efterforskning som utfördes inför bostadsköpen. Förförståelsen har även växt fram 
genom vårt gemensamma intresse i att ta del av hur våra föreningars ekonomi sköts. 
Detta har i största utsträckning skett via årsredovisningen. Dock innebär det faktum att 
vi innehar varsin bostadsrätt att vi har ett ekonomiskt intresse, något som kan göra att 
resultaten inte tolkas objektivt. Dessa bostadsrättsföreningar är båda gamla föreningar. 
Något som kan ge incitament till att med studien ge en förskönande bild av denna 
föreningstyp. 
 
Det faktum att vi är medvetna om dessa implikationer ökar chansen att bibehålla ett 
objektiv synsätt. 
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2.2 Verklighetssyn 
Det finns två huvudsakliga ståndpunkter när det kommer till ontologi inom 
samhällsvetenskaplig forskning, dessa är objektivism och konstruktionism (Saunders et 
al., 2012, s. 131). En objektivistisk ståndpunkt utgår ifrån att vi människor inte kan 
påverkas av händelser omkring oss (Saunders et al., 2012, s. 131). Verkligheten skapas 
av yttre faktorer och existerar oberoende av de ingående sociala enheterna enligt 
objektivismen (Saunders et al., 2012, s. 131). Bryman (2011, s. 36) beskriver det som 
att människor får olika positioner inom organisationen och formas av de mål och 
uppdrag som finns inom den. Organisationen bildar ett ramverk med värderingar där 
människorna inom det har detta att förhålla sig till (Bryman, 2011, s. 36). De ingående 
parterna blir på så vis begränsade eller inskränkta genom att införliva dessa 
uppfattningar och värderingar (Bryman, 2011, s. 36). Detta skiljer sig mot 
konstruktionismens syn som menar att företeelser skapas genom de ingående parterna 
(Saunders et al., 2012, s. 131). De normer och den sociala världen som bildas mellan de 
ingående parterna är inte densamma över tid utan något som är i ständig förändring 
(Bryman, 2011, s. 39). 
 
Denna studies problemformulering vill ge svar på regeländringens inverkan på olika 
typer av bostadsrättsföreningar, förekomsten av resultatmanipulering samt hur resultatet 
påverkar avgiften i föreningen. De regler föreningen har att förhålla sig till är konkreta 
riktlinjer. Regelverken och de beslutande organ tillhörande dessa är något yttre i 
förhållande till föreningarna. Det genererade resultat skall därför finnas oberoende av 
dessa sociala enheter som föreningarna utgör. Det gör att det objektivistiska synsättet är 
det som bäst överensstämmer med verkligheten som studeras. För 
bostadsrättsföreningarna själva är dessa regelverk inte något som de kan förändra. Det 
införs kontinuerligt nya regler och riktlinjer men det är inte de ingående föreningarna 
som skapar dessa utan det är den utomstående normgivningen som står för detta. 

 
Figur 1: Valda vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser. 

2.3 Kunskapssyn 
Kunskapsteori eller epistemologi beskriver Bryman (2011, s. 29) är vad som skall anses 
vara kunskap inom ett ämnesområde (Bryman 2011, s. 29). Studeras en fråga utifrån 
samma principer som tillämpas inom naturvetenskapen görs detta utifrån den 
positivistiska kunskapssynen. För att betraktas som kunskap inom positivismen måste 
företeelsen vara möjlig att observera (Saunders et al., 2012, s. 134). Forskarna agerar 
åskådare till dessa observationer och har inte för avsikt att få fram deras förståelse av 
verkligheten utan att undersöka det som går att observera (Johannessen & Tufte, 2002, 
s. 19). Tolkning av dessa observationer skall ske fritt från värderingar och forskningen 
skall vara objektiv för att inte påverka resultatet. Motsatsen till detta är en 
interpretativistisk kunskapssyn som bygger på att forskaren ska sätta sig in i ämnet och 
skapa sig en förståelse. Forskare inom detta synsätt menar på att naturvetenskaplig 
forskning studerar materia utan medvetande och är därför inte applicerbart när man 
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studerar socialt liv (May, 2011, s. 24). Detta då bestämda orsaker inte kan talas om vid 
undersökningar av socialt liv där människor reflekterar, handlar och tolkar sin miljö 
(May, 2011, s. 24). 
  
Då denna studie syftar till att besvara problemformuleringen hur nya redovisningsregler 
påverkat bostadsrättsföreningar passar en positivistisk kunskapssyn då data samlas in 
och observeras för att mäta en eventuell skillnad mellan åren. Data är inte subjektiv och 
baseras inte på hur individer tolkar företeelser. Denna studie som fokuserar på att 
observera och mäta istället för ett försök att få djupare förståelse av data och tolka den 
vilket stämmer bättre in på ett positivistiskt synsätt. Ett interpretativistiskt synsätt 
lämpar sig enligt Saunders et al. (2012, s. 140) bättre för kvalitativa studier med ett 
mindre stickprov och en mer djupgående utredning, något som inte stämmer överens 
med denna studie. 

2.4 Angreppssätt och forskningsstrategi 
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns två huvudsakliga angreppssätt, deduktiv och 
induktiv teori (Bryman 2011, s. 26). Deduktion hör normalt sett ihop med en objektiv 
verklighetsuppfattning och induktion hör ihop med den subjektiva 
verklighetsuppfattningen (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55). Deduktiv ansats är den 
vanligast förekommande och utgår ifrån vad man redan vet inom området, såsom 
tidigare teorier. Utifrån den teoretiska modellen bestäms vilka variabler som ska ingå 
och hur mätningen ska utföras. Vilka mätmetoder och statistiska tester som ska utföras 
på det empiriska materialet bestäms även det baserat på den teoretiska modell som tagits 
fram (Johansson-Lindfors, 1993, s. 56). De utifrån teorin framtagna hypoteser testas 
därefter med det empiriska material för att visa på under vilka förutsättningar en 
hypotes är falsk. Detta utmynnar i att resultaten slutligen kopplas tillbaka till de teorier 
denna studie utgått från. 
  
Det induktiva angreppssättet är i det närmaste en motsats till det deduktiva. Utifrån de 
observationer och resultat studien genererat dras generaliserbara slutsatser (Bryman 
2011, s. 28). Teorin är då resultatet av forskningsstudien. För att den genererade teorin 
inte ska färgas av befintliga teorier är det viktigt att empirin närmas med så få teoretiska 
förföreställningar som möjligt (Johansson-Lindfors, 1993, s. 58). Fokus vid det 
induktiva angreppssättet ligger i insamlingen och behandlingen av den empiriska data 
som samlas in. Urval och hur materialet tolkas pågår ständigt under arbetets gång och 
datainsamling samt tolkning av detta fortsätter tills dess att forskaren anser att en teori 
har genererats (Johansson-Lindfors, 1993, s. 58). Det induktiva angreppssättet hör 
därför ihop med den hermeneutiska kunskapssynen och den kvalitativa metoden. 
Eftersom denna studie ämnar att utgår från etablerade teorier som finns på området för 
att besvara frågeställningen har denna studie en deduktiv ansats. 
 
Det finns två olika forskningsstrategier, vilket är den kvantitativa och den kvalitativa 
forskningen (Bryman & Bell, 2005, s. 39). Skillnaderna mellan dessa har flera nivåer 
även om vissa menar på att skillnaderna mellan metoderna enbart är att den kvantitativa 
metoden tar fram och undersöker mätbara data, något som inte är en del av den 
kvalitativa metoden (Bryman & Bell, 2005, s. 40). Den kvantitativa forskningen har sin 
utgångspunkt i de naturvetenskapliga normerna som bygger på objektivitet och 
positivism (Bryman & Bell, 2005, s. 40). Bryman & Bell (2005, s. 39) menar att valet 
av forskningsstrategi bygger på de val som görs inom de ontologiska utgångspunkterna 
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samt även kunskapssynen. Detta leder oss naturligt till valet av att använda oss av en 
kvantitativ metod, då vi ämnar studera data och utgå ifrån hypoteser som ämnas att 
besvaras. 

2.5 Studiens perspektiv 
För att minska risken för missförstånd är det av stor vikt att författaren informerar om 
studiens perspektiv (Bjereld et al., 2002, s. 17). Om läsaren inte är insatt i studiens 
perspektiv kan det resultera i egna tolkningar som inte överensstämmer med författarens 
(Bjereld et al., 2002, s. 17). Det är användaren som ska läsa och tolka informationen i 
årsredovisningen. De är även bostadsrättsföreningens närmaste intressent och även de 
som påverkas mest. Perspektivet denna studie har valt att utgå från är därför användaren 
av bostadsrättsföreningens finansiella rapport. De huvudsakliga användarna är följande 
intressenter; presumtiva köpare, kreditinstitut, bostadsrättsföreningens medlemmar samt 
mäklare. 

2.6 Val av teori och litteratursökning 
Bryman (2011, s. 97) beskriver den mest uppenbara anledningen till varför en 
litteratursökning utförs som att ta reda på vilka kunskaper som finns inom området. 
Utöver det syftar det även till att förse författarna med argument som kan ge stöd åt 
studiens forskningsområde (Bryman, 2011, s. 97). Sökandet efter lämpliga teorier 
började med en genomgång av facklitteratur. Här gjordes ett urval av lämplig litteratur 
som passade studiens inriktning. I facklitteraturen förklaras teorier och modeller på ett 
tydligare och mer sammanfattande sätt vilket möjliggör ett effektivt sätt hitta teorier 
som berör denna studie. Utifrån denna litteratur samt litteraturgenomgångar kunde 
sedan ett flertal vetenskapliga artiklar studeras och användas som grund för ytterligare 
litteratursökning. Dessa studier som sedan har använts berör främst ämnena icke 
vinstdrivande företag och redovisningsteori. 
  
Vidare har litteratursökningen främst utförts via databasen EBSCO Business Source 
Premier men även via SAGE Reference samt Umeå Universitetsbiblioteks söktjänst där 
ytterligare databaser genomsöks. En stor fördel vid användandet av en elektronisk 
databas vid litteraturgenomgången är det stort utbud av artiklar och tidskrifter som 
enkelt blir tillgängligt (Bryman, 2011, s. 113). För att upprätthålla hög kvalitet på de 
relevanta artiklarna har hänsyn tagits till om dessa har blivit citerade av andra författare 
samt ifall de är peer rewied. Detta för att säkerställa en tillfredsställande kvalitet på 
litteratur och artiklar som används i studien. Inledningsvis användes ett smalt urval av 
sökord kopplade till studiens syfte. Detta förfarande är något som rekommenderas av 
Bryman (2011, s. 117). Då teorier runt bostadsrättsföreningar är relativt begränsade 
innebar det att sökningen sedan vidgades för att innefatta fler teorier som är relevanta 
för denna studie.  
 
Utöver de teorier som tillämpats har olika typer av litteratur använts som stöd till 
teorierna och för att skapa förståelse på området. Inom området redovisningsteori är 
böckerna en bra informationskälla. Dessa samlar nödvändig information rörande 
redovisning från olika platser och ger tolkningar på hur det ska implementeras i 
redovisningen.  
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Till sist har vi även använt oss av dagspress. Dessa ligger inte till grund för slutsatser 
utan fungerar som ett sätt att påvisa aktualiteten i ämnet samtidigt som det ger läsaren 
en bild av den rådande situationen. Dessa fungerade även initialt som en fingervisning 
till vilken riktning som studien skulle ta.  
 
I litteratursökningen användes olika kombinationer av sökord för att hitta de valda 
teorier och studier som sedan använts. Några av dessa sökord är: non-profit, accounting, 
financial statements, apartment, Sweden, tenant-ownership, cooperative apartment, 
condominium, associations, performance, depreciation, housing, earnings management, 
positive accounting theory, K2, K3, bostadsrättsföreningar, årsredovisning, redovisning 
och redovisningsteori. 
  
Enligt Bryman (2011, s. 117) är litteratursökningen en pågående process som fortgår 
under hela arbetet. Att fortsätta att eftersöka ny intressant litteratur har därför pågått 
kontinuerligt under arbetets gång.  

2.7 Källkritik 
När ett teorival genomförs bör forskaren kritiskt granska de teorier som väljs 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 87). Detta blir än mer aktuellt då en begränsad tillgång på 
tidigare teorier föreligger (Johansson-Lindfors, 1993, s. 87). Denna studie behandlar ett 
forskningsområde som till stor del saknar tidigare teorier rörande ämnet. Dock har 
teorier där paralleller möjliggjort användande inkluderats på grund av det värde de 
tillför studien. Som stöd till de valda teorierna har kurslitteratur använts. 
Kurslitteraturen används i utbildningssyfte vid universitet i Sverige vilket gör att denna 
kan anses ha en akademisk acceptans. På grund av detta anser vi att den kan anses som 
en pålitlig källa och fungera som stöd till teorierna. 
 
Björn Lundén som författare till ett flertal böcker inom ämnet bostadsrättsföreningar 
och dess ekonomi är att anse som expert på området. Den breda kunskap som finns att 
hämta från dessa publikationer gör att de används genomgående under studien. 
Resonemanget Lundén för har främst använts för att koppla teorier genererade på andra 
områden såsom aktiebolag med bostadsrättsföreningar som denna studie har för avsikt 
att undersöka. Böcker Lundén skrivit används även för att beskriva 
bostadsrättsföreningen i stort och ge läsaren en mer nyanserad bild av boendeformen. 
Utifrån detta anser vi inte att användandet av en källa och därmed en persons tankar och 
föreställningar genomgående i studien medför några större implikationer för denna 
studies trovärdighet. Det utgör ändå en begränsning och något som bör tas upp. 
 
Ursprung samt aktualitet är två punkter vi tagit hänsyn till när en bedömning av 
källornas trovärdighet gjorts. Ursprunget beskriver varifrån informationen kommer och 
hur en andrahandskälla behandlas (Johansson-Lindfors, 1993, s. 88–89). Aktualiteten 
berör åldern på de tillämpade teorierna (Johansson-Lindfors, 1993, s. 89-90). 
  
Användandet av andrahandskällor kan leda till att den ursprungliga ståndpunkten 
förvrängs och är därför något som ska undvikas i största möjliga mån (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 89). Tillämpning av förstahandskällor har skett i så stor utsträckning 
som möjligt för att undvika detta. Vid ett tillfälle i studien har en andrahandskälla 
använts då ursprungskällan inte var tillgänglig. Denna andrahandskälla behandlade 
bakgrundsfakta för att sätta in läsaren i ämnet och ge förståelse till hur bostadsrätten 
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som boendeform utvecklats. På grund av detta ansågs denna källa tillföra något till 
studien samtidigt som den teoretiska grunden inte byggs på denna fakta. De utvalda 
artiklarna är främst hämtade från databaser som Umeå universitets bibliotek 
tillhandahåller såsom EBSCO Business Source Premier och SAGE Reference. De källor 
som använts är i huvudsak vetenskapligt granskade enligt peer review-modellen. Detta 
bidrar med en kvalitetsstämpel på den forskning som använts. Två av de vetenskapliga 
artiklarna fann vi ingen granskning på. Anthony (1980) var den ena. Den är publicerad i 
Harvard Business Review och har använts i kombination med Torres & Pina (2003) 
vilken har granskats enligt peer review-modellen. Den andra artikeln är skriven av 
Victorin (1987) och behandlar bakgrund och historia kring bostadsrätten i Sverige. 
Något vi anser inte förvränger studiens resultat. 
 
Åldern hos de artiklar och andra publikationer som bildar den teoretiska referensramen 
varierar. Många av teorierna skapades för en längre tid sedan, vilket medfört att 
publikationer från ett bredare åldersspann använts. Då täcks även utvecklingen av 
teorier in och behandlar en större vidd som teorin täcker in. Det begränsade utbudet av 
applicerbar forskning har medfört att god aktualitet inte alltid kunnat uppfyllas helt och 
hållet. Johansson-Lindfors (1993, s. 89) belyser dock att ett verk inte behöver vara 
inaktuellt bara för att det publicerades för en tid sedan.  

2.8 Etik 
Bryman (2011, s. 131-132) menar på att det är viktigt att ta hänsyn till de etiska 
principer som föreligger vid vetenskaplig forskning. Dessa etiska principer kan ibland 
vara svåra att läsa då det skiljer sig mellan olika forskare både hur etik beskrivs och 
vilka aspekter som berörs (Bryman, 2011, s. 127). De grundläggande etiska frågorna rör 
enligt Bryman (2011, s. 131) frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för 
studiens deltagare. Detta för att skydda deltagarna som i denna studie utgörs av 200 
bostadsrättsföreningar i Sverige. Fyra viktiga etiska aspekter är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131–
132). Informationskravet handlar om att forskaren ska informera deltagarna om studiens 
syfte samt informera om att det är ett frivilligt deltagande som kan avslutas när 
deltagaren önskar (Bryman, 2011, s. 131). Samtyckeskravet säger att deltagarna i en 
studie har rätt att själva bestämma över dess medverkan i studien (Bryman, 201, s. 132). 
Konfidentialitetskravet belyser att uppgifter om deltagarna i studien ska behandlas med 
försiktighet och konfidentialitet så att inte obehöriga inte kan få åtkomst till data. Sist är 
nyttjandekravet som klargör att insamlad data rörande enskilda individer endast får 
användas till den specifika studien (Bryman, 2011, s. 132). 
 
Data som behandlats i denna studie är endast en sammanställning av deltagarnas 
årsredovisningar vilka är offentliga handlingar. Det gör att de är enkelt att kontrollera 
den data som använts vid behov samt att ingen konfidentiell data som skulle kunna vara 
skadlig om den spreds har använts. Det medför att det inte krävs lika stor försiktighet 
rörande etik i studien. 
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3. Bostadsrätten som boendeform 
Detta kapitel avser att ge läsaren ytterligare förståelse för hur en bostadsrättsförening 
fungerar samt redogöra för de krav som ska uppfyllas för att räknas som en äkta 
bostadsrättsförening. Det fortsätter med en utblick beträffande bostadsrättsföreningen 
ur ett internationellt perspektiv samt ger en genomgång av stadgar, syftet med och den 
funktion underhållsfonden har och avslutas med en redogörelse för en 
kassaflödesanalys i studiens sammanhang. 

3.1 Den svenska bostadsrättsmodellen 
Denna studie fokuserar på privatbostadsföretag, ofta benämnd äkta bostadsrättsförening. 
Vad som klassas som ett privatbostadsföretag regleras i 17§, kap. 2 i Inkomstskattelagen 
(SFS 1999:1229). Kortfattat så ska merparten av föreningens inkomster komma från 
årsavgifter från medlemmarna (17§, kap. 2, Inkomstskattelag, SFS 1999:1229). I de fall 
intäkter från exempelvis hyror från andra än medlemmar överstiger 40% av 
omsättningen kan föreningen bli klassificerad som en oäkta bostadsrättsförening och 
medlemmarna blir beskattade för den kapitalvinst som eventuell utdelning, 
bostadsförmån och vinst vid försäljning utgör (Skatteverket, 2017c). 
  
Vidare beskrivs vad en bostadsrättsförening är enligt 1§ & 3§, kap. 1 i Bostadsrättslagen 
(SFS 1991:614). En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med ändamål att 
upplåta bostadsrätter i föreningens lägenheter till dess medlemmar. Som medlem i 
föreningen har man på grund av upplåtelsen bostadsrätt i föreningens byggnad utan 
tidsbegränsning (3§ & 4§, kap. 1, Bostadsrättslag, SFS 1991:614). En 
bostadsrättsförening måste minst bestå av tre fysiska eller juridiska personer, 
föreningens lägenhetsantal upplåtna med bostadsrätt måste även det minst bestå av tre 
vid bildandet (2§ & 5§, kap. 1, Bostadsrättslag, SFS 1991:614).  Själva föreningen blir 
vid bildandet en självständig juridisk person (Bolagsverket, 2016). En juridisk person 
har egen rättskapacitet vilket innebär att den både kan äga tillgångar och ta på sig 
skulder (Björn Lundén Information [BLI], u.å.). 
 
Att bo i en bostadsrättsförening kräver att en nyttjanderätt förvärvas. Det är även denna 
nyttjanderätt som sedan överlåts vid avyttring. Nyttjanderätten säljs för första gången av 
föreningen och bildar posten medlemsinsatser under bundet eget kapital. Förutom denna 
initiala insats tar i regel föreningen ut en årsavgift för att täcka de löpande kostnaderna 
(Lundén, 2014, s. 40-41). Som medlem i bostadsföreningen går det att utöva sitt 
inflytande genom att vid en årlig stämma rösta där bland annat styrelsen utses (Öhrlings 
Pricewaterhouse Coopers [PwC], 2009, s. 15). Den enskilde medlemmen ansvarar för 
och ska på egen bekostnad se till att lägenheten upprätthålls i gott skick (12§, kap. 7 
Bostadsrättslag, SFS 1991:614). För det yttre underhållet däremot är det föreningen som 
har det övergripande ansvaret (BLI, 2017). För att klara av framtida underhållskostnader 
utan att föreningen tvingas ta upp nya lån sätts medel av till den yttre underhållsfonden 
varje år enligt stadgarna föreningen satt upp (BLI, 2017). Att det finns medel i 
underhållsfonden är dock inte en garanti för att det finns likvida medel tillgängliga för 
underhåll, det är endast en bokföringsmässig överföring från årets resultat (BLI, 2017). 
Avsättningar kan därför göras även fast föreningen haft ett negativt kassaflöde. 
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3.2 Bostadsrättsföreningar ur ett internationellt perspektiv 
Bostadsrätt i flerbostadshus utgör 22% av det totala bostadsbeståndet i Sverige (SCB, 
2016). Sett ur ett internationellt perspektiv är den siffran väldigt hög. Många länder har 
olika typer av kooperativ som äger eller förvaltar fastigheten gemensamt (Ruonavaara, 
2005, s. 213). Det är dock sällan den andelen av det totala bostadsbeståndet överstiger 
mer än några få procent (Ruonavaara, 2005, s. 213). För Sverige är det dessutom en 
siffra som ökar för varje år som går när lägenheter med hyresrätt ombildas till 
bostadsrätter och nya bostadsrätter uppförs (SCB, 2016). 
  
Hur kooperativet är konstruerat är även det något som skiljer sig åt mellan länder. I de 
flesta länder är det någon form av ägarlägenhet det dominerande. I dessa äger 
innehavaren en materiell tillgång i form av den del i fastigheten man disponerar över 
och det är endast de gemensamma ytorna som förvaltas gemensamt i föreningen. 
Ägandeformen har större likheter med att äga en villa eller radhus än med en bostadsrätt 
eftersom innehavaren av en ägarlägenhet innehar lagfart och disponerar fullt över 
lägenheten (Lantmäteriet, 2011, s. 2). Denna typ av ägandeform har endast varit tillåten 
i Sverige sedan 2009 (Lantmäteriet, 2011, s. 2) och den sista december 2012 utgjorde 
den endast 0,01% av det totala bostadsbeståndet (SCB, 2013). Detta är något som gör 
jämförelser mellan Sverige och andra länder svåra att göra. I Kanada till exempel, har 
staten subventionerat byggandet av lägenheter med obegränsad nyttjandeperiod till 
självkostnadspris för medlemmarna (Co-operative Housing International, u.å.). Där 
ligger fokus på att skapa prisvärt boende med statliga lån som låginkomsttagare har 
tillgång till. 30-50% av de boende i dessa kooperativ har försörjningsstöd från staten 
(Co-operative Housing International, u.å.). Denna boendeform utgör dock mindre än 1% 
av det totala bostadsbeståndet (Co-operative Housing International, u.å.). 

3.3 Stadgarna 
I stadgarna beskrivs den verksamhet som bostadsrättsföreningen skall bedriva (PwC, 
2009, s. 16). Stadgarna får aldrig innehålla anpassningar som strider mot 
bostadsrättslagen (SFS 1991:614) eller någon annan lagstiftning (PwC, 2009, s. 17). Vid 
föreningens stämma skall stadgarna antas och när detta har skett skall de skickas in till 
Bolagsverket för registrering. Dessa blir sedan publika handlingar. Att i efterhand ändra 
stadgarna kräver att det beslutas på två efterföljande stämmor, antingen ordinarie eller 
extra insatta (PwC, 2009, s. 17). Denna procedur är till för att stadgarna inte skall ändras 
utan en specifik anledning då de har en central betydelse för föreningen (Nelson-Bülow 
& Lennung, 2005, s. 31). Efter förbudet mot progressiva avskrivningar finns det främst 
två sätt för bostadsrättsföreningar som utnyttjat detta att hantera den nya situationen. 
Höja årsavgiften eller redovisa ett negativt resultat. Att budgetera för ett balanserat 
underskott kan vara förbjudet enligt föreningens stadgar (Stattin & Svernlöv, 2014 s. 
11). Detta är i så fall något som måste ändras innan föreningen kan göra detta (Stattin & 
Svernlöv, 2014 s. 11). 

3.4 Underhållsfond 
Syftet med den yttre underhållsfonden är att se till att det finns utrymme för framtida 
underhåll på föreningens fastighet (BLI, 2017). Underhållsfonden ska inte bara täcka det 
yttre underhållet utan allt underhåll som föreningen ansvarar för, såväl yttre som inre 
och på dess markanläggningar (Lundén & Bokelund Svensson, 2013 s. 234). Det är 
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normalt föreningens stadgar som reglerar hur stora avsättningar som ska göras varje år 
(Lundén & Bokelund Svensson, 2013 s. 233). Innehållet i stadgarna kan ses som en 
rekommendation för avsättningens storlek (BLI, 2017). Vid den årliga 
föreningsstämman tas det slutgiltiga beslutet om hur mycket som ska överföras till 
fonden, det kan både vara större och mindre avsättningar än vad som beskrivs i 
stadgarna (BLI, 2017). 
  
Fonderingen görs från årets resultat, alltså från föreningens fria egna kapital över till 
bundet eget kapital (BLI, 2017). Där har föreningen en egen post för detta, ofta kallad 
yttre underhåll men även andra liknande benämningar förekommer (BLI, 2017). 
Bostadsrättslagen reglerar inte hur stora avsättningar som ska göras och inte heller är det 
ett krav att det ska finnas en underhållsfond överhuvudtaget (Lundén & Bokelund 
Svensson, 2013 s. 233). Grunden som avsättningen baseras på ser därför olika ut mellan 
olika föreningar. Många äldre föreningar har stadgar som anför att minst 0,3% av 
fastighetens taxeringsvärde ska avsättas till underhållsfonden (Lundén & Bokelund 
Svensson, 2013 s. 233). Andra föreningar väljer att använda anskaffningsvärdet som 
beräkningsbas. Det finns även de föreningar som utgår från en underhållsplan för att 
fastställa det belopp som ska överföras (Lundén, 2014, s. 11). Rimligtvis bör denna 
metod vara den som bäst speglar den faktiska underhållskostnaden. Detta eftersom den 
utgår från en underhållsplan som ofta tas fram med hjälp av en expert på området där 
denne bedömer underhållsbehovet de nästkommande åren. Kostnaden för detta 
underhåll divideras sedan på antalet år och denna summa sätts sedan av årligen. 
 
Att använda sig av taxerings- eller anskaffningsvärdet kan ge en något missvisande bild 
av underhållsbehovet. Detta beror på att både taxerings- och anskaffningsvärdet skiljer 
sig mycket var i landet föreningen befinner sig, allt annat lika. Det får till resultat att 
avsättningarna blir mindre i de delar av landet där fastighetspriserna är lägre. 
Underhållsbehov och kostnader associerade till dessa bör däremot inte skilja sig i 
samma utsträckning. Två aspekter som gör anskaffningsvärdet olämpligt som 
utgångspunkt för avskrivningens storlek anser vi vara inflation och den prisökning som 
skett på bostäder och fastigheter i landet. En äldre förening med ett lågt 
anskaffningsvärde på byggnaden är i regel i stort behov av underhåll men avsättningarna 
är små i förhållande till behovet. Inflation gör även detta mått missvisande. Sedan 1930 
har konsumentprisindex stigit med 2780% (SCB, 2017b). Det innebär att en byggnad 
som år 1930 kostade 1 miljon kronor att uppföra skulle kosta närmare 29 miljoner 
kronor idag (SCB, 2017b). Utifrån detta är taxeringsvärde ett bättre mått då det justeras 
eftersom priset på marknaden förändras, dock är även den metoden inte felfri då den 
baseras på marknadspriser. Avsättningar till en underhållsfond är som tidigare nämnt 
inte något lagkrav.  
 
Vad som dock är viktigt att beakta är att oavsett storlek på underhållsfonden så innebär 
det inte att det finns några faktiska pengar avsatta på ett speciellt konto (Lundén & 
Bokelund Svensson, 2013 s. 233). Det är endast en bokföringsmässig överföring. Även 
om föreningen både har negativt kassaflöde och resultat är det fullt möjligt att göra 
avsättningar till den yttre underhållsfonden. Vad som sker är att det balanserade 
resultatet sjunker motsvarande avsättningen. Rättsutlåtandet från Stattin & Svernlöv 
(2014) visar på att ansvarsfriheten inte påverkas av ett negativt balanserat resultat. Det 
faktum att en förening kan öka på den balanserade förlusten samtidigt som det görs 
bokföringsmässiga avsättningar gör det hela väldigt svårt för en intressent att bena ut 
hur den ekonomiska situationen faktiskt ser ut för bostadsrättsföreningen. 
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3.5 Kassaflödesanalys 
Gröjer (2002, s. 51) beskriver hur resultatbegreppet sett ut för kommuner, landsting och 
andra offentliga organisationer. Där menar Gröjer (2002, s. 51) att resultatredovisningen 
mer liknar en kassaflödesanalys. Något som vi anser visar på att kassaflödet är av stor 
vikt för en icke vinstdrivande organisation. På grund av de likheter som finns mellan 
bostadsrättsföreningar, kommuner och andra offentliga organisationer gör att paralleller 
kan dras till vad som är av vikt i en bostadsrättsförenings redovisning. Detta styrks av 
Lundén (2014, s. 11) som menar att kassaflödet är det centrala för en 
bostadsrättsförening. Det redovisade resultatet är därför inte det viktigaste (Lundén, 
2014, s. 11). Föreningen måste ha likvida medel att betala löpande utgifter för 
exempelvis drift, underhåll och kapitalkostnader, idag och på längre sikt (Lundén, s. 
108-109). Lundén (2014, s. 11) menar på att det redovisade resultatet är viktigare för ett 
aktiebolag. Det ställer krav på att intressenten är medveten om kassaflödets betydelse 
för en bostadsrättsförening, något vi inte anser är självklart. 
  
Genom att använda sig av kassaflödet kan föreningen se till att hålla avgiften på rätt 
nivå, utan att vissa, nuvarande eller framtida medlemmar gynnas eller missgynnas 
(Lundén, 2014, s. 10-11). Den ekonomiska ställningen i föreningen är inte 
nödvändigtvis god endast för att föreningen redovisar ett positivt resultat. Vi anser 
därför att en kassaflödesanalys är något som underlättar för intressenten när dennes ska 
göra en bedömning av en förenings ekonomiska ställning. Visst går det att upprätta en 
kassaflödesanalys i efterhand ifall föreningen inte publicerat någon. Detta kräver dock 
kunskap inom redovisning, något vi tror långt ifrån alla intressenter besitter. Lago & 
Lilja (2017) menar på att årsredovisningen i sig är svår att förstå sig på för många. Att 
då förvänta sig att den genomsnittlige bostadsrättsköparen ska kunna upprätta en 
kassaflödesanalys ser vi inte som troligt. Det faktum att majoriteten av landets 
föreningar redovisar enligt K2, vilket är regelbaserat och innehåller förenklingar gör det 
ännu svårare att skapa sig en korrekt bild av kassaflödet. 
  
Ännu har det inte publicerats några årsredovisningar när en kassaflödesanalys varit 
tillåten att inkludera för majoriteten av Sveriges bostadsrättsföreningar. Fram till och 
med november 2016 var det inte tillåtet att inkludera detta för föreningar som redovisar 
enligt K2-regelverket (BFNAR 2009:1). Det har dock i vårt urval förekommit att 
föreningar inkluderat en kassaflödesanalys även fast de redovisat enligt K2. Föreningar 
som redovisar enligt K3 däremot har ända sedan införande haft möjlighet att inkludera 
en frivillig kassaflödesanalys i årsredovisningen (Bokföringsnämnden, 2012, s. 7). 
Sedan Bokföringsnämnden antog det nya allmänna rådet (BFNAR 2016:10) för 
årsredovisning i mindre företag är det nu valbart att inkludera en kassaflödesanalys för 
föreningar som upprättar årsredovisningen enligt K2 (Bokföringsnämnden, 2016, s. 
121). Det blir en ökad arbetsinsats och kostnad och ifall styrelsen inte finner det värt 
merarbetet riskerar den att fattas i många föreningars årsredovisningar. 
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4. Studiens teoretiska referensram 
Detta kapitel ämnar beskriva de teorier som bildar studiens teoretiska referensram. 
Kapitlet inleds med att beskriva de teorier som ämnar besvara 
bostadsrättsföreningarnas handlande, innan och efter K-regelverkets införande. 
Avslutningsvis beskrivs redovisningens egenskaper och de principer som finns. 
 
En brist på direkt applicerbara teorier medför att paralleller till forskning på både 
aktiebolag och andra icke vinstdrivande organisationer har gjorts. Genom att ha detta i 
åtanke och beskriva skillnader och likheter mellan bostadsrättsföreningar och det 
närliggande området torde det öka våra möjligheter att finna relevanta teorier som kan 
hjälpa till att förklara forskningsfrågan.  
 
En organisationsform som besitter en del likheter med bostadsrättsföreningar är icke 
vinstdrivande organisationer. Här finns det en del forskning som vi anser vara relevant 
för denna studie. Ett exempel på en icke vinstdrivande organisation är kommuner som 
liksom en bostadsrättsförening saknar vinstmaximerande syfte. Denna skall istället 
drivas enligt en självkostnadsprincip och erbjuda så mycket värde som möjligt för dess 
invånare både idag och i framtiden till en så låg kostnad som möjligt. Det kommunala 
självstyret innebär att den folkvalde kommunfullmäktige bland annat ska ta beslut i 
frågan om hur mycket skatt som skall tas ut av kommunens medborgare 
(Nationalencyklopedin, u.å. a). Det kommunala självstyret bygger på att kommunen 
självständigt får stor handlingsfrihet och att skatten skall spegla detta behov och täcka 
verksamhetens kostnader (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2017). Detta kan 
liknas med en bostadsrättsförening där föreningens mål är att ge dess medlemmar 
boende till en så låg kostnad som är möjlig och samtidigt säkerställa att föreningens 
ekonomi är stabil framöver. 
  
Sett ur ett längre perspektiv innebär detta att årsavgiften skall vara rättvis i avseende till 
föreningens nuvarande medlemmar men också dess framtida medlemmar (Lundén, 
2014, s. 108). Årsavgiften påverkar inte bara den enskilde medlemmens boendekostnad, 
även värdet på bostadsrätten förändras med årsavgiftens storlek (Lundén, 2014, s. 108; 
Swedbank, 2016). En bostadsrätt med en lägre årsavgift betingar vanligtvis ett högre 
pris vid en försäljning, allt annat lika (Lago & Lilja, 2017; Lundén, 2014, s. 108; 
Swedbank, 2016). Beslut om årsavgiftens storlek tas på föreningsstämman. Där ska en 
styrelse, vald av föreningens medlemmar bestämma om årsavgiften skall förändras eller 
ej. Detta kan liknas med en kommunalfullmäktige som är vald av kommuninvånarna 
och beslutar om hur mycket skatt som kommunens invånare skall betala. Kommunens 
skatt är dess största inkomstkälla liksom årsavgiften är det för bostadsrättsföreningen 
(SKL, 2017; Prop. 1999/2000:2, s. 498). De likheter gällande hur ekonomin skall 
fungera i dessa två organisationer gör att teorier genererade från forskning på kommuner 
går att applicera även på bostadsrättsföreningar. 
  
I ett aktiebolag är ägarna de som investerat i bolaget i form av aktier och då äger en 
andel av företaget. Detta påminner om en bostadsrättsförening där ägarna är de som 
investerat i bostadsrättsföreningen och då blir ägare till en andel av denna. En annan 
likhet är att både aktiebolaget och bostadsrättsföreningen är juridiska personer. Detta 
betyder att båda organisationsformerna har egen rättskapacitet vilket innebär att de kan 
ingå avtal, äga tillgångar och iträda sig skyldigheter, exempelvis lån (BLI, u.å. a). Detta 
begränsar ägarnas ansvar inom både aktiebolag och bostadsrättsföreningar. Vi anser att 
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aktiebolag och bostadsrättsföreningar därmed besitter tillräckligt mycket likheter för att 
paralleller ska kunna göras. 
  
Vidare företräds båda organisationsformerna av en styrelse, vald av organisationens 
medlemmar och ägare. Det skiljer sig dock på den punkten att olika aktier kan ha olika 
antal röster, något som påverkar inflytandet aktieägaren har på aktiebolaget. Även en 
ägare med ett större aktieinnehav får mer inflytande då antalet röster stiger i förhållande 
till hur många aktier som innehas. I en bostadsrättsförening däremot får alla ägare av en 
bostadsrätt en röst. Detta oavsett hur stor lägenheten är. Detta betyder att det inte är 
andelstalet i bostadsrättsföreningen som påverkar inflytandet. Det är alltså antalet 
lägenheter i bostadsrättsföreningen som avgör hur stor andel av rösterna en ägare 
innehar. Större andelsägare i ett aktiebolag har ett större inflytande när styrelsen skall 
väljas vilket skiljer sig mot en bostadsrättsförening där alla bostadsrättsägare oavsett 
storlek har en röst. Val av styrelse sker för aktiebolag på dess årsstämma och för 
bostadsrättsföreningar på deras föreningsstämma. Inom ett aktiebolag utser sedan den 
tillsatta styrelsen en företagsledning som skall leda aktiebolaget. Här skiljer det sig mot 
en bostadsrättsförening där den tillsatta styrelsen även är de som leder 
bostadsrättsföreningen. 
  
Det föreligger en del skillnader mellan organisationsformerna aktiebolag och 
bostadsrättsföreningar som bör beaktas. En stor skillnad är att ett aktiebolag inte kan ha 
negativt eget kapital utan försätts då i konkurs. Detta gäller inte för 
bostadsrättsföreningar, som kan drivas med ett negativt eget kapital (Lundén, 2014, s. 
11). En annan viktig skillnad är syftet till varför de olika organisationerna drivs. Ett 
aktiebolag drivs i ett vinstmaximerande syfte, där investerarna vill få avkastning på sin 
investering. Detta är inte fallet för bostadsrättsföreningar som tidigare nämnts utan dessa 
ska drivas utifrån en självkostnadsprincip. Detta är två stora skillnader som vi måste 
beakta när vi applicerar teorier rörande aktiebolag på bostadsrättsföreningar. Det kan 
exempelvis vara teorier grundade i skattemässiga incitament. Vilka faller helt för vår 
studie eftersom en äkta bostadsrättsförening inte är ett skattesubjekt. 

4.1 Positive Accounting Theory 
Forskning inom positive accounting theory tog fart under 60-talet med införandet av 
empiriska metoder för finansiell redovisning (Watts & Zimmerman, 1990, s. 132). 
Positive accounting theory ämnar förklara organisationens val av redovisningsmetod 
och de bakomliggande anledningarna till valet (Watts & Zimmerman, 1986, s. 2). Under 
åren som forskning inom positive accounting theory bedrivits har många olika 
hypoteser testats för att söka förklaring på vad som avgör val av redovisningsmetod för 
organisationer och dess ledare. 
 
Positive accounting theory är framtagen och anpassad till vinstdrivande företag och 
delar av teorin kan därför inte implementeras rakt av på bostadsrättsföreningar. Dock 
har positive accounting theory använts inom studier av accounting choice forskning där 
icke vinstdrivande organisationer studerats. Chase & Coffman (1994) utförde en studie 
på universitet och college för att se hur dessa motiverar sitt val av redovisningsmetod. 
Då icke vinstdrivande bolag skiljer sig från vinstdrivande hjälper studien av Chase & 
Coffman (1994) oss att dra lämpliga paralleller till denna studie. Ett exempel på detta är 
bonus plan hypothesis behandlar hur en chefs bonusprogram i ett företag kan påverka 
valet av redovisningsmetod men då denna studie handlar om bostadsrättsföreningar 
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existerar inga bonusprogram. Dock kan chefers lön i de icke vinstdrivande företagen 
påverkas om organisationens intäkter ökar. En ökad intäkt över tid gör det lättare att 
rättfärdiga en löneökning och påverkar då chefens egna förmögenhet (Chase & 
Coffman, 1994, s. 237). Likheten mellan hypotesen för det vinstdrivande och det icke 
vinstdrivande företaget blir här om en chefs val av redovisningsmetod påverkas av om 
en möjlighet till att öka sin egen förmögenhet föreligger. Detta går att dra paralleller till 
bostadsrättsföreningar och om det i styrelsen förekommer att val av 
redovisningsmetoder som görs för att undvika att höja årsavgiften och på detta sätt 
förbättra sin egen förmögenhet då styrelsens medlemmar liksom övriga medlemmar 
betalar årsavgift.  
 
Resultatet från denna studie gav en indikation på att valet av redovisningsmetod 
influerades av variabler som kan anknytas till positive accounting theory och bidrar 
därmed till ytterligare bevis för att positive accounting theory kan kopplas till icke 
vinstdrivande organisationer (Chase & Coffman, 1994, s. 241-242). För dessa 
organisationer är målet inte att gå med vinst, de strävar ändå efter att göra det. Det är 
något som överensstämmer med bostadsrättsföreningar. Lundén (2014, s. 17) menar på 
att styrelsen i bostadsrättsföreningar vill gå med vinst även fast det inte finns något 
vinstsyfte i en bostadsrättsförening. Det är egentligen är ganska meningslöst om en 
bostadsrättsförening går med vinst eller förlust, ändå vill styrelsen göra allt som står i 
dess makt för att undvika ett negativt resultat (Lundén, 2014, s. 11 & 17). Då det går att 
se likheter mellan organisationernas mål i den tidigare nämnda studien och 
bostadsrättsföreningar kan paralleller dras rörande bostadsrättsföreningar. Här blir 
cheferna de personer som sitter i styrelsen. Dessa personer skall då agera rationellt och 
för egen vinning. Resultatförbättrande metoder som använts i bostadsrättsföreningar är 
något som vi menar på gynnar de nuvarande medlemmarna och därmed medlemmarna i 
styrelsen. Beslut tas som gynnar en själv och inte vad som är bäst för föreningen på lång 
sikt. Ett sätt att försköna bilden av ekonomin är enligt Smith et al. (2015, s. 225) att 
skriva av en tillgång progressivt. Användning av en förskönande bild anser vi vara ett 
tecken på att styrelsen agerar för egen vinning och inte för inte för en långsiktigt hållbar 
ekonomi. En bostadsrätt byter i genomsnitt ägare var tionde år (Swedbank, 2016). Det 
innebär att effekten av de val som görs inte hinner påverka beslutsfattaren. Inte heller 
hinner den synas i de ekonomiska planer som presenteras vid nyproduktion. Dessa 
planer sträcker sig 11 år fram i tiden (Hellekant, 2014b). Forskning visar att chefer för 
vinstdrivande företag använder opportunistiska redovisningsmetoder för att maximera 
egennyttan (Watts, Zimmerman, 1986, s. 260-261).  
 
Chase & Coffman (1994) studie inom accounting choice har sin grund i positive 
accounting theory och bonus plan hypothesis. Studien var inriktad på non-profit 
organisationer vilket gjorde att vi ville testa denna hypotes på den svenska 
bostadsrättsmarknaden. Bonus plan hypothesis testar sambandet mellan ledningens 
bonus och om detta påverkar deras val av redovisningsmetod (Watts & Zimmerman, 
1986, s. 260-261). För att besvara frågeställningen för denna studie är det bonus plan 
hypothesis som är intressant. Detta eftersom det är ledningens monetära vinning som 
kopplas till valet av avskrivningsmetod. Utifrån denna studies dras paralleller till 
styrelsen och huruvida de är villiga att välja avskrivningsmetoder som ökar deras 
förmögenhet. Teorin mynnar ut i att individer inom organisationen måste fatta beslut 
om hur redovisningen skall läggas upp och vilka effekterna blir utifrån detta. Ett 
antagande inom positive accounting theory är att chefer agerar rationellt och försöker 
maximera sin egennytta (Chase & Coffman, 1994, s. 235). Om chefer är rationella 
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skulle detta betyda att de kommer att välja den redovisningsmetod som ger dem störst 
personlig fördel. Att Chase & Coffman (1994) studerat dessa teorier på annat än 
vinstdrivande företag gör det lättare för oss att applicera dem på bostadsrättsföreningar.  
  
Förbudet mot progressiva avskrivningar gör att många föreningars resultaträkning 
påverkas negativt i och med de ökade avskrivningskostnaderna (Hellekant, 2014b). 
Rättsutlåtandet från Stattin & Svernlöv (2014, s. 7) fann inte några hinder för 
ansvarsfrihet bara för att föreningen går med balanserat underskott. Nu måste styrelsen 
välja mellan höjda boendekostnader för föreningens medlemmar eller att redovisa ett 
negativt resultat (Lundén, 2014, s. 17). Vissa bostadsrättsföreningar hävdar att de inte 
har råd att göra mer än obetydliga avskrivningar på byggnaden för att bibehålla ett 
bättre resultat, något som Lundén (2014, s. 11) menar på är ett felaktigt resonemang. 
Motviljan till att redovisa ett negativt resultat är något som härstammar från 
aktiebolagsvärlden påpekar Lundén (2014, s. 11). Där förknippas negativt eget kapital 
med ekonomiska problem och ett personligt ansvar för styrelsen, i en 
bostadsrättsförening existerar inget kapitalkrav vilket medför att ett negativt eget kapital 
i sig inte utgör ett problem (Lundén, 2014, s. 11). Bostadsrättsföreningar kan alltså trots 
upprepade negativa resultat leva i välmåga år efter år (Lundén, 2014, s. 11). 
  
Beslutsfattarna i en bostadsrättsförening, alltså styrelsemedlemmarna är också boende i 
föreningen. Det medför att en höjd årsavgift får en negativ effekt på deras egna 
ekonomi. Men ett negativt resultat kan även det bli ett problem som måste förklaras för 
föreningens medlemmar och eventuella spekulanter (Blomqvist et al., 2014). Om 
styrelsen är rationella och nyttomaximerande borde de enligt denna studie välja det 
alternativet som ger dem själva störst personlig vinningen. 
  
Det ska dock tas med i åtanke att positive accounting theory är framtagen för 
vinstdrivande bolag. Vi anser dock att paralleller ändå kan dras med tanke på de 
nämnda strukturella likheterna mellan ett aktiebolag och en bostadsrättsförening och 
framförallt Chase & Coffman (1994) studie där accounting choice forskning på icke 
vinstdrivande organisationer utfördes med variabler som kan kopplas till positive 
accounting theory. 

 4.2 Institutional Theory 
DiMaggio och Powell (1983) är grundarna till institutional theory och menar på att 
beslutsfattare blir påverkade av sin omgivning när ett beslut skall fattas. Teorin grundas 
i antagandet att många organisationer liknar varandra på grund av att de vill uppfylla 
omgivningens förväntningar (Collin et al., 2009, s. 152). 
  
DiMaggio & Powell (1983, s. 150) beskriver i sin studie att de kunde identifiera tre 
olika isomorfismer. Den första isomorfismen var den tvingande isomorfismen 
(DiMaggio & Powell, 1983, s. 150). Denna härrör från politiskt inflytande och 
problemet med legitimiteten som resulterar i att organisationen känner sig pressad att 
agera på ett visst sätt utifrån andra organisationer som denna är beroende av och av de 
kulturella förväntningarna som genomsyrar samhället (DiMaggio & Powell, 1983, s. 
150). Denna press kan till uppstå genom tvingande myndighetsbeslut eller en press från 
samhället agera efter vad de anser vara korrekt (DiMaggio & Powell, 1983, s. 150). 
Bostadsrättsföreningarna som tillämpat progressiva avskrivningar har tvingats till att gå 
över till linjär metod. Studien kommer inte att behandla denna isomorf mer ingående 
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eftersom beslutet från bokföringsnämnden inte är något som är valbart. Den 
bakomliggande tanken med denna isomorf är inte att förklara handlande vid förbud utan 
att när det utövas någon form av påtryckning.  
  
Den andra isomorfismen är den härmande (DiMaggio & Powell, 1983, s. 151). När ett 
företag känner sig osäker är en enkel utväg att ta rygg på andra inom samma bransch 
genom att härma deras agerande i situationen (DiMaggio & Powell, 1983, s. 151). De 
härmade bolagen anses ofta vara framgångsrika inom sin bransch (DiMaggio & Powell, 
1983, s. 152). För bostadsrättsföreningar kan de gamla föreningarna generellt sett anses 
ha ett bra rykte. Gamla hus, anskaffade till ett lågt pris och där amortering på lånen skett 
under lång tid ger upphov till låga avgifter. Något som betingar ett högre värde (Lago & 
Lilja, 2017; Hellekant, 2014b; Swedbank, 2016). De låga kostnaderna hos en gammal 
förening är därför något vi tror att nya föreningar vill efterlikna. Detta kan exempelvis 
göras med valet av avskrivningsmetod. Med progressiva avskrivningar kan de nya 
föreningarna försköna det redovisade resultatet genom att sänka 
avskrivningskostnaderna. Det gör att vi vill testa ifall det finns stöd för den härmande 
isomorfismen även bland bostadsrättsföreningar. 
  
Den tredje isomorfismen är den normativa (DiMaggio & Powell, 1983, s. 152). Denna 
uppkommer när det bildas normer och metoder som härstammar främst från 
professionalisering (DiMaggio & Powell, 1983, s. 152). Professionalisering inom en 
yrkesgrupp leder ofta till att dess legitimering ökar och som tillsammans med fler regler 
om hur yrket skall utövas även möjliggör en högre samhällelig belöning 
(Nationalencyklopedin, u.å. b). Professionalisering brukar oftast framträda när det finns 
en hög grad av specialisering inom ett samhälle (DiMaggio & Powell, 1983, s. 152). 
När dessa metoder och normer sedan sprids inom branschen resulterar det i att företagen 
mer och mer börjar likna varandra (DiMaggio & Powell, 1983, s. 152). Denna aspekt av 
institutional theory är intressant att studera för bostadsrättsföreningar efter K-
regelverket blev obligatoriskt. Kopplingen mellan denna teori och 
bostadsrättsföreningar är aningen diffus. Teorin behandlar vanligen hur normer uppstår 
inom yrkesgrupper och hur det påverkar yrkets status i samhället. Rättsutlåtandet från 
Stattin & Svernlöv (2014) bidrog med ett klartecken till att redovisa balanserat 
underskott år efter år. Detta kan ge upphov till en normbildning bland de föreningar som 
tvingas välja mellan ett negativt resultat eller en avgiftshöjning. Denna teori blir därför 
intressant att testa sett ur en bostadsrättsförenings perspektiv.  
  
Redovisningen för bostadsrättsföreningar anser vi vara varken glasklar eller väl 
anpassad efter behoven. Den osäkerhet som detta kan skapa ger anledning att tro att 
detta bidrar till att bostadsföreningar agerar utefter denna teorin och tar rygg på 
varandra. Det är därför intressant att utifrån institutional theory undersöka hur 
bostadsrättsföreningar har agerat både innan och efter K-regelverket blev obligatoriskt. 
Kan paralleller dras till hur de agerat tidigare och vad som gett upphov till hur de 
påverkats och går det att urskilja ifall det bildats normer efter införandet. 

4.3 Resultatmanipulering 
Resultatmanipulering har vanligtvis sin grund i forskning där aktiebolags agerande 
studeras. Det handlar normalt sett om hur bolag väljer att redovisa intäkter och 
kostnader för att på så vis höja eller sänka det redovisade resultatet. Redovisningsregler 
lämnar visst tolkningsutrymme för företagsledningen (4§, kap. 2, Årsredovisningslag, 
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SFS 1995:1554). Tanken med detta tolkningsutrymme är att bolaget ska ha möjlighet att 
anpassa redovisningen så att den speglar företagets ekonomiska situation på ett så 
rättvisande sätt som möjligt (3§, kap. 2, Årsredovisningslag, SFS 1995:1554). Healy & 
Wahlen (1999, s. 366) beskriver resultatmanipulation som något negativt och där det 
ideala är att intressenter ska kunna ta korrekta beslut om resursallokering samt att bra 
bolag ska kunna särskilja sig från bolag som presterar mindre bra med hjälp av sin 
finansiella rapport. Detta anser vi även är av intresse på bostadsrättsmarknaden. För 
individen är en bostadsrättsaffär betydelsefull. Att ha ett korrekt underlag för 
investeringsbeslutet anser vi vara viktigt för att kunna särskilja föreningar baserat på 
dess ekonomiska ställning. De risker som finns med en förening med sämre ekonomi 
bör diskonteras i priset och göra dessa bostadsrätter billigare. En förening med dålig 
ekonomi anser vi löper större risk att tvingas höja årsavgiften. Årsavgiftens betydelse 
för värderingen gör att detta bör inkluderas i värderingen. Resultatmanipulering anser vi 
försvårar detta.  
 
Teoh et al. (1998, s. 175) beskriver incitament för resultatmanipulering som speciellt 
starka för bolag som närmar sig börsintroduktion. De inblandade på säljsidan har 
incitament för att andelen i bolaget ska säljas till ett så högt pris som möjligt. Även Fan 
(2007, s. 29) beskriver incitamenten för att uppvisa bättre redovisade resultat som starka 
när ett bolag ska börsintroduceras. 
  
En bostadsrättsförening skiljer sig naturligtvis från ett aktiebolag ur flera aspekter, 
vinstsyfte och det faktum att aktiebolag är skattesubjekt för att nämna två. Men som 
tidigare nämnt finns det likheter. Speciellt i de fall där ett bolag säljer andelar i en 
bostadsrättsförening. Oavsett om det är delar av ett bolag, aktier eller delar av en 
bostadsrättsförening, en bostadsrätt handlar det om vinstmaximering för säljaren. Det 
gör att en börsintroduktion kan liknas med att ett byggbolag går ut på bostadsmarknaden 
och säljer nyproducerade bostadsrätter. Ett högt försäljningspris genererar en högre 
vinst till bolaget, oavsett om det är aktier eller andelar i en bostadsrättsförening. 
  
Resultatmanipulering kan gå till på många olika sätt. Olika värderingsmetoder för 
varulager kan användas för att förändra posten ‘kostnad sålda varor’ och därmed 
årsvinsten (Healey & Wahlen, 1999, s. 369). Det kan göras genom faktiska 
affärshändelser som när och hur man väljer att utföra dem (Fan, 2007, s. 28). Val av 
avskrivningsmetod är ett annat och vad som aktiveras eller kostnadsförs direkt är även 
det något som påverkar vinsten i bolaget (Healey & Wahlen, 1999, s. 369). Det här är 
några exempel på de metoder som används av bolag för att justera det redovisade 
resultatet bolaget kommunicerar till dess intressenter. Som nämnt ovan finns dessa 
valmöjligheter för att bolaget ska kunna ge en så korrekt bild som möjligt av företagets 
verksamhet. De stora anläggningstillgångarna bostadsrättsföreningar har i form av sin 
fastighet gör att avskrivningskostnader utgör en stor del av den totala kostnadsmassan 
för föreningen. Detta gör att val av avskrivningsmetod blir speciellt intressant att 
undersöka i fallet med byggföretag och bostadsrättsföreningar eftersom detta innehåller 
både självkostnadsprincipen från bostadsrättsföreningen och vinstmaximering från 
byggbolaget som säljer bostadsrätterna. 
  
Avsikten med resultatmanipulering är antingen att vilseleda intressenter om bolagets 
finansiella ställning eller att påverka utgången av kontrakt som är beroende av det 
redovisade resultatet (Healey & Wahlen, 1999, s. 368). Teoh et al. (1998, s. 177) fann i 
studien de utförde att bolag som ska börsintroduceras i högre utsträckning använder sig 
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av avskrivningsmetoder som ökar vinsten jämfört med liknande bolag som inte ska 
introduceras på börsen. De fann även i studien att eftersom val av avskrivningsmetod är 
väldigt transparent så är det mindre troligt att bolaget ändrar sin avskrivningsmetod 
senare (Teoh et al., 1998, s. 201). Studien av Fan (2007, s. 28-29) fann samband mellan 
bolag med högre risk som ska börsintroduceras och nivån av earnings management samt 
hur stor andel av bolaget som säljs. Dessa bolag säljer ut en större andel av bolaget 
samtidigt som de i högre utsträckning använder sig av resultatmanipulering för att höja 
det redovisade resultatet (Fan, 2007, s. 28-29). En parallell kan dras till när byggbolag 
säljer ut bostadsrätter. Det ligger i sakens natur att sälja av hela beståndet av lägenheter 
på samma gång. Därmed har byggbolaget inte längre någon andel i föreningen och 
påverkas inte av redovisningsmässiga val som gjordes vid bildandet av föreningen. 
  
Grunden till värderingen av ett bolag och en bostadsrätt skiljer sig väldigt mycket åt. 
För ett vinstmaximerande bolag är det just bolagets tillgångar, finansiella prestation och 
möjliga framtida prestationer som värderas. För en bostadsrättsförening och en 
bostadsrätt hamnar ekonomin i andra hand. Där är det i första hand läget, var i landet, 
var i staden den är belägen, storleken och standarden på lägenheten som är de största 
faktorerna som påverkar priset. Men med det sagt så är ekonomin i föreningen inte 
ointressant ur ett värderingsperspektiv. Prisökningen på bostadsrätter som skett, 
framförallt i storstäderna men även i andra delar av landet gör att hushållen är mer 
exponerade nu än någonsin mot bostadsmarknaden. Avgiftshöjningar, speciellt i 
kombination med en högre låneränta skulle påverka hushållens privatekonomi. Skulle 
det gå så långt som en konkurs för en förening skulle det vara förödande för många då 
tillgången som bostadsrätten utgör blir värdelös och de lån associerade med denna finns 
kvar. 

4.4 Avskrivningar 

När en tillgång förs in i balansräkningen för första gången är det till anskaffningsvärdet 
som den tas upp (Lundén, 2014, s. 50). Varje år görs sedan värdeminskningsavdrag på 
tillgången för att dela upp kostnaden över dess livslängd (Lundén, 2014, s. 50). 
Avskrivningar på anläggningstillgångar sker över hela världen, oavsett vilken metod 
som används har den en viktig roll i ekonomin (Zuca et al, 2009, s. 301). Det är viktigt 
att det görs en korrekt bedömning för att skriva av rätt belopp, för låg eller hög 
avskrivning ger en felaktig bild av tillgångens förbrukning (Zuca et al, 2009, s. 301). 
Något som i sin tur ger en felaktig bild av hur det går för företaget (Zuca et al, 2009, s. 
301). Samma resonemang bör gälla för en bostadsrättsförening. Vi anser därför att 
avskrivningen bör vara ett mått på hur mycket tillgången slits för att kunna bedöma 
vilka kostnader som föreligger för detta. För att redovisningsinformationen ska vara 
användbar för användaren är de kvalitativa egenskaperna viktiga att ta hänsyn till. 
 
Enligt Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (BFNAR 
2016:10) och Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och 
koncernredovisning (BFNAR 2012:1) bör avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar ske med linjär avskrivningsmetod. BFN ger exempel på 
ytterligare två metoder som är tänkbara, degressiv och produktionsberoende. Degressiv 
avskrivning innebär att tillgången skrivs av mer i början av nyttjandeperioden (Smith et 
al., 2015, s. 211). Produktionsberoende avskrivning däremot innebär att avskrivningen 
baseras på användning av tillgången (Smith et al., 2015, s. 211). För en fastighet bör 
detta vara närmast jämförbart med linjär avskrivning eftersom användningen och 
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förslitningen inte förändras med tiden. Det första steget i trappan bör rimligtvis värderas 
lika mycket som det sista. Dessutom kan den tekniska utvecklingen inom fastigheter 
anses vara låg vilket även det gör att avskrivningens storlek bör vara oförändrad med 
tiden. 
  
Smith et al. (2015, s. 211) beskriver även en avskrivningsmetod där avskrivningens 
storlek baseras på kostnaden att säkra kapitalets fysiska kapacitet. Att bibehålla den 
fysiska kapaciteten innebär att företaget ska kunna bevara de fysiska resurser som krävs 
för att fortsätta verksamheten på samma nivå som tidigare (Smith et al., 2015, s. 102). 
Det här är en typ av nukostnadsredovisning där avskrivningen baseras på den kostnad 
som motsvarar ersättningsinvesteringar med målet att säkra kapitalets fysiska kapacitet 
(Smith et al., 2015, s. 211-212). Det skulle det innebära att en bostadsrättsförening gör 
avskrivningar stora nog att de täcker underhållskostnader som fastigheten kommer att 
kräva för att säkerställa dess standard under dess livstid. Detta är dock något som skulle 
kräva reglering för att motverka alltför liberala subjektiva bedömningar. 
Underhållsbehovet skulle lätt kunna underskattas för att hålla avgifterna låga i början 
när fastigheten inte kräver så stort underhåll. När större underhåll börjar krävas såsom 
reparation av fasad, stam- och fönsterbyten och låga avskrivningar har underskattat 
underhållsbehovet är det lätt att även sparandet är på en för låg nivå (Swedbank, 2016). 
Föreningen har då två val, antingen ta lån för dessa utgifter eller att kräva kapitaltillskott 
av medlemmarna (Swedbank, 2016).  
 
En bostadsrättsförenings byggnad används rimligtvis lika mycket under hela 
livslängden, något som gör att den produktionsberoende avskrivningsmetoden skulle 
motsvara linjär avskrivning. Att någon förening skulle vilja öka sina redovisade 
kostnader i början och använda degressiv avskrivning förefaller enligt oss orimligt. 
Därför antas att alla bostadsrättsföreningar idag skriver av sina byggnader linjärt. Det 
förekommer dock skillnader gällande avskrivningens metod. Bostadsrättsföreningar 
som redovisar enligt K2 ser byggnaden som en enda enhet, medans i K3 så ska 
byggnaden delas upp i komponenter (Lundén, 2014, s. 38). Komponentavskrivning 
innebär att olika komponenter på en byggnad skrivs av separat (Smith et al., 2015, s. 
223). För var och en av dessa komponenter sätts en avskrivningstid som motsvarar dess 
nyttjandeperiod (Smith et al., 2015, s. 223). Det är accepterat att gruppera komponenter 
med samma avskrivningstid (Smith et al., 2015, s. 223). Komponenter som är lämpliga 
att dela upp är till exempel, stomme, yttertak, ventilation, VA, hissar, värme och 
elsystem (Smith et al., 2015, s. 223). Den resterande delen av byggnaden som inte delas 
upp i komponenter skrivs av över den förväntade genomsnittliga nyttjandeperioden för 
de återstående delarna (Smith et al., 2015, s. 223). 
 
Avskrivningar diskuterades flitigt under debatten, våren 2014. Där var det de 
progressiva avskrivningarna som var i fokus. Progressiva avskrivningar innebär att 
tillgången skrivs av med låga belopp i början för att sedan öka under tillgångens 
livslängd (Smith et al., 2015, s. 211). Användandet av progressiva avskrivningar 
motiverades med en skrivelse i den tidigare vägledningen från bokföringsnämnden. Där 
sades det att “progressiv avskrivningsmetod är tänkbar för anläggningar med lång 
livslängd och obetydlig teknisk utveckling” (BFNAR 2001:3, s. 9). Nu när 
bokföringsnämnden förbjudit ovan nämnda metod finns som diskuterats tidigare ett 
intresse av att undersöka de effekter detta fört med sig.  
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4.5 Redovisning som kommunikationsverktyg 
Definitionen av externredovisning beskrivs enlig Gröjer (2002, s. 23) som något som 
avser att ge en sammanfattande bild av en organisations affärer med sin omgivning. 
Externredovisning innefattar en organisations årsredovisning (Skatteverket, 2017b). 
Bostadsrättsföreningar är enligt årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) tvingade att 
upprätta en årsredovisning och beskriver även hur den ska uppföras. En årsredovisning 
är framtagen för en bostadsrätts intressenter (Lundén, 2014, s.23). Intressenterna ska 
utifrån årsredovisningen kunna bilda sig en uppfattning om bostadsrättsföreningens 
ekonomi något som styrelsen ska ha i åtanke när årsredovisningen framställs (Lundén, 
2014, s.23). Redovisningen ska ge en korrekt bild till organisationens intressenter 
(Lundén, 2014, s. 23). Nedan lyfts några av de främsta intressenterna fram som berörs 
av denna studie. 

4.5.1 Föreningens medlemmar 
Detta är för många den största investeringen som kommer genomföras i deras liv 
(Lundén, 2014, s. 24). Det finns flera aspekter att ta hänsyn till här. En aspekt är 
årsavgiften, medlemmarna vill kunna ta del av hur ekonomin sköts för att kunna 
konstatera hur årsavgiftens utveckling kommer att se ut (Lundén, 2014, s. 24). 
Årsavgiften kan påverka medlemmarna på flera sätt ekonomiskt, det första och 
tydligaste är att årsavgiften påverkar medlemmens disponibla inkomst. Detta är för 
många av medlemmarnas ekonomier en stor post i deras fasta kostnader. Då en 
bostadsrättsförening bedrivs enligt självkostnadsprincipen är det viktigt att kunna se att 
det tas ut en balanserad årsavgift som varken är för hög eller låg. Den skall täcka 
föreningens avgifter men ändå inte vara så stor att pengar läggs på hög (Lundén, 2014, 
s. 11). 
  
En annan aspekt är värdet på investeringen i lägenheten vid en eventuell försäljning. En 
medlem i föreningen vill självklart få så mycket betalt som möjligt vid en överlåtelse 
och en viktig aspekterna för en potentiell köpare är årsavgiften (Lundén, 2014, s. 26). 
En höjning av årsavgiften skulle bidra till att lägenheten som skall säljas blir mindre 
attraktiv och skulle därmed sänka priset (Lundén, 2014, s. 26). Skulle ekonomin i 
föreningen bli väldigt dålig skulle detta även kunna skrämma bort köpare. En sista 
aspekt som är viktig att fundera över är vad som händer om bostadsrättsföreningen 
skulle gå i konkurs. Vid ett sådant tillfälle förlorar medlemmen sin investering vilket 
kan få stora ekonomiska konsekvenser. Det är därför av stor vikt för medlemmen att 
hålla koll på föreningens ekonomi för att undvika att det eventuellt går så långt. 

4.5.2 Potentiella köpare 
Liksom föreningens medlemmar har potentiella köpare ett intresse i föreningens 
ekonomi (Lundén, 2014, s. 25). Dessa står inför investeringen som föreningens 
medlemmar redan gjort. Så de intressanta punkterna här är desamma som för 
föreningens medlemmar. En köpare vill förvissa sig om att bostadsrättsföreningen har 
en stabil ekonomi som inte kommer överraska med en högre framtida boendekostnad i 
form av höjd årsavgift eller rent av en förlust av investerat kapital (Lundén, 2014, s. 26). 
Här kan det dock antas att det råder en viss informationsasymmetri. Donner & Kopsch 
(2016, s. 21) beskriver att välinformerade marknadsaktörer utnyttjar det 
informationsövertag när de får chansen. De fortsätter och skriver att bostadsrättens 
komplexitet är något som förstärker möjligheten till att utnyttja detta (Donner & 
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Kopsch, 2016, s. 21). De studerade ombildningsprocessen från hyresrätt till bostadsrätt 
och hur insiders utnyttjar sin ställning för att exempelvis få en ombildning till stånd 
(Donner & Kopsch, 2016, s. 1). Det är något som gör att vi vill undersöka huruvida den 
informationsasymmetri som kan antas föreligga utnyttjas av beslutsfattare i en 
bostadsrättsförening. Styrelsen i en bostadsrättsförening kan antas ha mer ingående 
information om byggnadens fysiska tillstånd samt underhållsåtgärder som kan komma 
att krävas i framtiden. Denna informationsasymmetri kan tänkas utnyttjas genom att 
med låga avskrivningar påvisa en låg förslitning och därmed rättfärdiga låga årsavgifter. 

4.5.3 Långivare till bostadsrättsföreningen 
Denna grupp består generellt av kreditinstitut såsom banker (Lundén, 2014, s. 31). 
Dessa har lånat ut pengar till föreningen och är därför intresserade av att löpande 
amortering och räntebetalningar kan utföras från bostadsrättsföreningens sida. 
Kompetensen för att göra en bedömning på en bostadsrättsförenings ekonomi genom 
dess årsredovisning är sannolikt större i dessa företag jämfört med den genomsnittlige 
medlemmen eller potentielle köparen. Banker tar även hänsyn till annan information 
som ligger utanför balans- och resultaträkningen, såsom exempelvis hyresförluster 
(Lundén, 2014, s. 31). Professionella långivare som dessa kräver oftast en säkerhet i 
form av ett pantbrev på bostadsrättsföreningens fastighet (Lundén, 2014, s. 31). Det är 
därför av deras intresse att denna säkerhet är korrekt värderad. Vid en korrekt värdering 
uppstår sällan kreditförluster för långivaren (Lundén, 2014, s. 31). 
  
Kreditinstitut utför även utlåning till bostadsrättsköpare. En bedömning av köparens 
betalningsförmåga utförs. Är föreningens ekonomi dåligt skött eller kraftigt belånad kan 
det vara något som banken tar höjd för när ränta och villkor på lånet sätts. Vid utlåning 
till enskilda medlemmar är det inte föreningens fastighet som utgör säkerheten utan det 
är bostadsrätten. Även i detta fall är det av vikt att föreningens ekonomi är under 
kontroll. 

4.6 Redovisningsprinciper 
Vid upprättandet av årsredovisningen finns tre principer som bör strävas efter att följas. 
Dessa är överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild. 

4.6.1 Överskådlighet 
Överskådlighet (2 §, kap. 2 i årsredovisningslagen) syftar till att även en lekman skall 
kunna förstå innehållet i en årsredovisning och att de olika delarna av årsredovisningen 
skall hänga ihop på ett sätt sa att dem går att läsa tillsammans. 

4.6.2 God redovisningssed 
Enligt 2§, kap. 2 i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och 2§, kap. 4 i 
Bokföringslagen (SFS 1999:1078) ska redovisningen upprättas på ett sätt att den 
överensstämmer med god redovisningssed. Innebörden av god redovisningssed beskrivs 
inte mer än så i lagtext. God redovisningssed infördes som begrepp i svensk lag för 
första gången i 1976 års Bokföringslag (SFS 1976:125). Då, från början var det 
förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga som 
styrde innebörden av begreppet (Skatteverket, 2017a). Detta har skiftat till att idag vara 
Bokföringsnämnden (Årsredovisningslag, SFS 1995:1554, 8 kap. 1§) som har det 
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övergripande ansvaret för normgivning och utvecklandet av god redovisningssed. I 
propositionen till den nuvarande bokföringslagen anförs att god redovisningssed ska 
bestämmas genom traditionell tolkning av föreskrifter i lag och andra föreskrifter som 
finns på området sett utifrån dess syfte (Prop. 1998/99:130, s. 187). Det ges även större 
ansvar till det normgivande organet än vad som varit fallet tidigare. Det beskrivs som att 
de uttalanden ett kvalificerat normgivande organ gör ska ges stor betydelse när man tar 
ställning till vad som är god redovisningssed (Prop. 1998/99:139, s. 187-188). Det är då 
så kallad traditionell tolkning av Bokföringsnämndens allmänna råd, vägledningar och 
uttalanden som nu utgör grunden för vad som anses vara god redovisningssed. 
Bokföringsnämnden är lite mer lättrörlig och flexibel hjälper då till att förklara hur de 
mer övergripande reglerna i lagtexten ska tolkas. 

4.6.3 Rättvisande bild 
Rättvisande bild är den tredje huvudprincipen som ska följas vid upprättandet av 
årsredovisningen. Denna härstammar från bolagsrätten i Storbritannien där begreppet 
‘true and fair view’ använts sedan 1947 (Hoffman & Arden, 1983, s. 6). Innebörden av 
detta begrepp är lite oklart och definierades aldrig av en domstol (Hoffman & Arden, 
1983, s. 7). Informationen som presenteras i resultat- och balansräkningen ska ge 
läsaren en så korrekt bild som möjligt av organisationens ekonomiska situation (BLI, 
u.å. b). Rättvisande bild kan ses som att substansen i informationen är viktigare än att 
den är presenterad precis efter hur lagar och normer säger att den ska presenteras. 
  
Vid en alltför formell tolkning av regler kan det ge missvisande resultat. Används 
rättvisande bild som ett instrument för att tolka redovisningsreglerna kan man minska 
denna missvisning i resultatet. Även om det skulle öka den rättvisande bilden är det 
dock inte tillåtet att bryta mot någon konkret paragraf i lagen. Det är däremot tillåtet att 
bryta mot allmänna råd och rekommendationer ifall detta krävs för att redovisningen ska 
ge en rättvisande bild (3§, kap. 2, Årsredovisningslag, SFS 1995:1554). 

4.7 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
Smith et al. (2015, s. 72) diskuterar de grundläggande och förbättrande kvalitativa 
egenskaper som redovisningen har att förhålla sig till. De diskuterar det nya kommande 
föreställningsram ‘Conceptual Framework for Financial Reporting’ som International 
Accounting Standards Board (IASB) och Financial Accounting Standards Board 
(FASB) gemensamt utvecklar (Smith et al., 2015, s. 72). IASB är en internationell 
organisation som ansvarar för den internationella redovisningsstandarden International 
Financial Reporting Standards (IFRS). FASB är den amerikanska motsvarigheten och 
normen de utfärdar kallas Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). 
 De kvalitativa egenskaperna delas upp i grundläggande och förbättrande egenskaper 
(Smith et al., 2015, s. 72). Till grundläggande egenskaper hör relevans och trovärdig 
representation (Smith et al., 2015, s. 72). De förbättrande egenskaperna delas upp i 
verifierbarhet, jämförbarhet, aktualitet samt begriplighet. 
 
Relevans handlar om att redovisningen ska vara användbar för användaren i dess 
beslutsfattande och vad som är relevant har att göra med vem användaren är (Smith et 
al., 2015, s. 73). För att redovisningen ska uppfylla minimikravet för relevans ska 
informationen som presenteras vara av väsentlig betydelse för en bedömning av 
företaget (Smith et al., 2015, s. 72). 
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Den andra grundläggande egenskapen trovärdig representation avser att redovisningens 
förmåga att avbilda den ekonomiska verkligheten (Smith et al., 2015, s. 75). Inom detta 
begrepp finns det ett krav på neutralitet. Ett exempel på bristfällig neutralitet är att 
skriva av en tillgång på längre tid än vad den faktiskt förväntade livslängden är (Smith 
et al., 2015, s. 77). Detta görs då för att uppvisa ett bättre resultat och på så sätt 
snedvrida bilden utåt från hur den faktiskt uppfattas till hur man skulle vilja att den 
uppfattas. Utöver neutralitet förväntas redovisningen även uppfylla kriterierna 
fullständighet och felfrihet för att anses vara en trovärdig representation av den 
ekonomiska verkligheten (Smith et al., 2015, s. 75). 
  
Verifierbarhet är en av de förbättrande egenskaper som redovisningen önskvärt skall 
uppfylla (Smith et al., 2015, s. 72). Detta syftar på att redovisningen måste grundas på 
verifikationer, alltså på bevis (Smith et al., 2015, s. 78). Dessa bevisunderlag påverkas 
emellertid på subjektiva bedömningar (Smith et al., 2015, s. 78). Ett anskaffningsvärde 
på ett lager går enkelt att verifiera genom att kontrollera inköpsfakturor men när vi ser 
till bostadsrättsföreningar och att göra till exempel en bedömning av den ekonomiska 
livslängden på ett tak kan det bli svårare. Ett sätt att stärka verifierbarheten i ett sådant 
fall är om fler oberoende bedömare drar liknande slutsatser (Smith et al., 2015, s. 78). 
  
Jämförbarhet tillhör som sagt de förbättrande egenskaperna och avser jämförbarhet 
mellan företag och jämförbarhet över tid för ett och samma företag (Smith et al., 2015, 
s. 80). Jämförbarhet mellan företag som är omnämnt i litteraturen anses för 
användningen i denna studie vara likvärdigt med jämförbarhet för 
bostadsrättsföreningar. Jämförbarhet mellan olika företag är exempelvis viktigt för en 
investerare för att kunna välja mellan olika investeringar (Smith et al., 2015, s. 81). På 
samma sätt är det viktigt för en spekulant av en lägenhet att kunna jämföra olika 
bostadsrättsföreningars ekonomi för att kunna fatta ett korrekt investeringsbeslut. 
Jämförbarhet över tid låter en spekulant se hur föreningens ekonomi över tid utvecklas. 
Lundén (2014, s. 27) anser att den viktigaste aspekten rörande årsredovisningen när det 
kommer till köpare av en bostadsrätt är jämförbarheten, detta är viktigare än att redovisa 
enligt det 'bästa' regelsystemet. 
 
Av de två sista förbättrande egenskaperna aktualitet och begriplighet är det främst 
begriplighet som är intressant ut denna studies perspektiv. Redovisningen ska vara klart 
och tydligt presenterad (Smith et al., 2015, s. 82). Begreppet innefattar inte begriplighet 
sett till hur lätt det är för användaren att tolka informationen. I och med den begränsade 
kunskapen hos många av användarna för en bostadsrättsförenings redovisning hade det 
underlättat bedömningen för många om informationen presenteras på ett mer lättolkat 
vis. Kravet på aktualitet anser vi vara uppfyllt i och med de regler som finns gällande 
den tidsfrist som finns för att lämna in årsredovisningen efter avslutat räkenskapsår.  

4.8 Negativa resultat 
Informationen som idag finns i årsredovisningarna fyller inte det behovet som 
användaren har. Barker (2012, s. 19) menar på att normgivare ofta beskylls för att göra 
finansiella nyckeltal svårförstådda och volatila. Barker (2012, s 19) uttrycker att 
resultaträkningen är hjärtat av finansiell rapportering och att de är utifrån denna 
analytiker baserar sin värdering av ett aktiebolag. En bostadsrätt värderas inte på samma 
sätt som ett aktiebolag. Eftersom de följer samma regelverk, är ålagda att presentera 
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samma typ av information är det som intressent därför rimligt att utgå från samma 
dokument när den ekonomiska ställningen ska bedömas.  
 
I en studie av Anthony (1980, s. 87) menar författaren att icke-vinstdrivna bolag inte 
borde använda redovisning anpassad för vinstdrivna bolag då resultatet skall vara ett 
mått på lönsamheten. Detta är något som även Torres & Pina (2003, s. 279) fann i sin 
jämförande studie av redovisningsstandarder för icke-vinstdrivande bolag i fyra olika 
länder. Ett icke-vinstdrivande bolag har inte som mål att maximera vinsten utan behålla 
kapital inom verksamheten (Anthony, 1980, s. 87). Detta skulle för en bostadsrätt 
innebära att resultatet ska nå en break-even-nivå. En bostadsrättsförening ska ta ut en 
årsavgift som täcker de löpande kostnader som föreningen har såsom räntor och 
amorteringar på lån, försäkringspremier, kostnader för fastighetens förvaltning, 
underhåll och uppvärmning, för vatten, el, renhållning m.m. samt för avsättning till 
underhållsfond (Prop. 1971:12 s. 140). Målet för bostadsrättsföreningen är alltså att 
upplåta boende till sina medlemmar till självkostnadspris. Utifrån detta resonemang som 
Anthony (1980) för torde detta leda till en högre årsavgift i föreningen då ett negativt 
resultat uppvisas. 
 
Barkers (2012, s. 19-20) belyser i sin studie ett problem med företag och dess 
pensionsfonder. Här beskrivs hur äldre bolag med en stort redovisat värde i sin 
pensionsfond kan leda till en hög volatilitet i företagets rapporterade resultat (Barker, 
2012, s. 19). Det här kan göra det svårt för analytiker att se igenom och avgöra vilken 
del av resultatet som härstammar från företagets verksamhet, då effekterna relaterade till 
pensionsfonden rimligen inte bör anses som något som påverkar hållbarheten av 
företagets verksamhet (Barker, 2012, s. 19). Dock ska dessa kostnader inte förbises helt, 
men analytiker behandlar dessa annorlunda jämfört med andra delar av företagets 
ekonomiska prestation (Barker, 2012, s. 20). Detta går att överföra på 
bostadsrättsföreningar där det kan uppstå svårigheter om allt fler föreningar börjar 
uppvisa negativa resultat. Resultaträkningen skall vara ett mått på hur året har gått för 
bostadsrättsföreningen. Detta blir problematiskt vid ett konstant uppvisande av negativa 
resultat. När flertalet bostadsrättsföreningar med stabil ekonomi går med balanserat 
underskott år efter år uppstår problem för intressenterna att skapa sig en korrekt bild av 
den ekonomiska verkligheten. Att som intressent skilja på bostadsrättsföreningar med 
liknande redovisade resultat där den ena bostadsrättsföreningen har god ekonomi och 
den andra har en mer ansträngd ekonomisk situation blir då allt svårare. Analytikerna i 
exemplet ovan behandlar pensionsfonden annorlunda är utbildade för att kunna göra 
detta. För en bostadsrättsförenings intressenter är detta inte en självklarhet. Här varier 
kunskapsnivån mer och många har inte den kunskap som krävs för att avgöra om någon 
del ska behandlas på ett annorlunda sätt i årsredovisningen. Resultatet av detta är att 
föreningars årsredovisningar kan sända ut signaler de inte är ämnade att göra. 
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5. Metod och data 
Detta kapitel ämnar redogöra för den metod och forskningsdesign som har använts för 
att besvara forskningsfrågan. Hur urval har gjorts samt det bortfall som skett 
diskuteras. De parametrar som studerats redogörs för samt hur datainsamlingen 
genomförts. Olika typer av variabler samt hur de statistiska hypotestester genomförts 
diskuteras och kapitlet avslutas med kritik mot den metod som använts i studien.  

5.1 Forskningsstrategi 
Då denna studie ämnar studera skillnader i bostadsrättsföreningars redovisning före och 
efter övergången till K-regelverken görs detta genom tester med två observationer per 
enhet. I detta fall jämförs skillnaden mellan åren 2013 och 2015. Året 2014 innebar 
stora övergångskostnader för vissa föreningar, speciellt de som valt att redovisa enligt 
K3 med komponentavskrivning. Varken årsredovisningslagen, bokföringslagen eller då 
gällande praxis kräver att kostnader redovisas tillräckligt detaljerat för att alla 
övergångskostnader ska gå att urskilja ur årsredovisningen. Eftersom studien även 
ämnar undersöka kopplingen mellan föreningens resultat och årsavgift är 2015 ett mer 
lämpligt räkenskapsår att studera. Föreningens styrelse har då haft tid på sig att reagera 
på den resultatpåverkan som skett och i så fall justera årsavgiften om de anser att ett 
behov föreligger. Med tanke på dessa faktorer är det år 2015 som lämpar sig bäst för 
jämförelsen. 
  
Den största påverkan som övergången till K-regelverken fått på bostadsrättsföreningar 
är som diskuterats tidigare att progressiva avskrivningar har förbjudits till förmån för 
linjära avskrivningar. Det medför att storleken på den årliga avskrivningen kommer att 
vara oförändrad, allt annat lika, tills dess att byggnaden är avskriven till fullo. Detta gör 
att användandet av endast ett år efter övergången ändå kommer att kunna visa på de 
skillnader som skett. 
  
För räkenskapsåret innan förändringen trädde i kraft är det lite annorlunda, här hade fler 
år troligen kunnat ge en mer tillförlitlig bild över hur det sett ut. De begränsningar som 
denna studie har i resurser och den begränsade tiden medför att valet mellan fler 
observerade föreningar eller fler observerade år måste göras (Johannessen & Tufte, 
2003, s. 51). För att ha möjlighet att studera tillräckligt många olika typer av föreningar 
och dessutom samla in data från tillräckligt många i samma kategori krävs det ett större 
antal föreningar i studien. Bostadsrättsföreningars kostnader skiljer sig ofta mellan åren. 
Det beror ofta på att större underhåll inte utförs regelbundet år efter år. För att 
kompensera för dessa fluktuationer i underhållskostnader samlades även uppgifter om 
detta in för att rensa resultatet från detta. 
  
Genom att rensa resultatet från underhållskostnader och därmed jämna ut resultatet 
minskade tidsåtgången för denna insamling till något hanterbart inom ramarna för denna 
studie. Metoden anser vi därför mer effektiv än att använda fler år och på så vis jämna 
ut resultatet. Flera observationer efter införandet är dessutom inte möjligt eftersom 2015 
års årsredovisning är den senast publicerade för de allra flesta bostadsrättsföreningar. 
Tillgång till årsredovisningar spelar även in i valet. Bostadsrättsföreningar faller in 
under företag och ekonomiska föreningar. Det innebär att de endast är skyldiga att 
skicka in deras årsredovisning till bolagsverket på en intressents begäran. På grund av 
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detta är tillgången på årsredovisningar begränsat till antalet. Att för denna studie begära 
en större serie efterföljande årsredovisningar från föreningarna och bolagsverket hade 
varit allt för kostsamt och tidskrävande.  
  
På grund av ovan förda resonemang anser vi att en jämförelse mellan åren 2013 och 
2015 vara bäst lämpat under premisserna för denna studie. 

5.2 Urval och population 
Saunders et al. (2012, s. 260) beskriver att ett urval behöver genomföras om det skulle 
vara opraktiskt att genomföra studien på hela populationen, eller om budget eller tid 
utgör en begränsande faktor. All dessa tre punkter stämmer in på denna studie, vilket 
betyder att ett urval måste göras. Ett väl utfört stratifierat urval på alla 
bostadsrättsföreningar hade varit önskvärt att ha möjlighet att genomföra. Detta för att 
maximera möjligheterna till att stickprovet överensstämmer med populationen. 
  
Saunders et al. (2012, s. 271) beskriver beslutsprocessen beträffande urval med hjälp av 
ett beslutsträd. De förutsättningar som föreligger denna studie genererade följande 
utfall. Data kan samlas in från hela populationen och den är tillgänglig samtidigt som 
statistiska tester ska genomföras. Populationen innehåller stratan och för att få en 
representativ bild av den totala populationen måste detta beaktas. Stratan är grupper 
inom populationen som besitter speciella egenskaper. Exempel på detta är huruvida 
föreningen tillämpar K2 eller K3. När detta skall undersökas gäller det att säkerställa att 
ett tillräckligt stort urval ur vardera gruppen finns representerat. För att göra detta delas 
populationen in i dessa två grupper för att sedan dra ett obundet slumpmässigt urval 
(OSU) från de båda grupperna. Detta gör att ett stratifierat urval är det som hade 
genererat det bäst lämpade urvalet enligt beslutsträdet Saunders et al. (2012) tagit fram. 
Utifrån förutsättningarna för denna studie var detta inte möjligt. Tidsåtgången för detta 
utförande hade varit nära på likvärdig med en totalundersökning då omfattande data om 
varje förening hade krävts för uppdelning i stratan. 
  
Utifrån tidsramen och datainsamlingens komplexitet togs beslutet om att samla in 
årsredovisningar från 200 föreningar. Eftersom varje förening mäts och jämförs under 
två år samlades 400 årsredovisningar in och sammanställdes i Excel. 200 föreningar är 
sett till populationen på omkring 27 000 föreningar en relativt liten andel. Bryman 
(2011, s. 191) beskriver dock att det absoluta antalet är av större vikt än det relativa. 
Bryman (2011, s. 193) beskriver även att homogenitet och heterogenitet i populationen 
spelar roll. Denna studie ämnar undersöka bostadsrättsföreningar i hela landet. Vi gör 
antaganden om att populationen är mer heterogen eftersom bostadsmarknaden och 
anskaffningsvärden skiljer sig kraftigt åt mellan olika regioner i Sverige. En större 
heterogenitet i populationen kräver ett större stickprov (Bryman, 2011, s. 193). Ett 
stickprov på 200 stycken föreningar har förutsättning till att fånga in många typer av 
föreningar belägna på olika platser i Sverige med skilda egenskaper.  
  
Eftersom ett stratifierat urval inte var rimligt att genomföra i denna studie ansågs ett 
OSU vara det bästa alternativet. För att kontrollera huruvida detta var genomförbart togs 
15 föreningar fram med ett OSU genererat från alla bostadsrättsföreningar i Sverige. I 
detta stickprov var det endast en förening där årsredovisningar för både 2013 och 2015 
fanns tillgängliga. Utifrån detta hade stickprovet tvingats uppgå till 3 000 stycken för att 
åstadkomma ett urval efter bortfall på 200 stycken föreningar. Detta bortfall hade gjort 
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att tidsåtgången för insamlandet av årsredovisningsdata hade blivit allt för stor i relation 
till nyttan. 
  
Utifrån resonemanget ovan valde vi att göra ett bekvämlighetsurval. Ett urval som sedan 
kan kontrolleras för hur väl det överensstämmer med populationen på ett antal punkter. 
Urvalet utfördes genom att söka igenom databasen ‘allabrf.se’. Detta skedde 
systematiskt i alfabetisk ordning där två bokstäver i taget angavs i sökfältet för att finna 
bostadsrättsföreningar där de önskade årsredovisningarna fanns tillgängliga. 
Sorteringskriterier som fanns tillgängliga var: relevans, snittpris per m2, belåning, avgift 
per m2 och betyg. Sorteringen ställdes in på ‘relevans’ vilket vi anser vara det mest 
lämpade för denna studie då de andra hade snedvridit urvalet i större utsträckning. 
Utifrån den genererade listan skedde en systematisk insamling uppifrån och ner.  
Bostadsrättsföreningar som saknade årsredovisningar för 2013 eller 2015 inkluderades 
inte. Detta förfarande pågick tills dess att vi hade samlat in årsredovisningar från 200 
stycken föreningar spridda över Sverige. Hur sorteringen går till för sorteringskriteriet 
‘relevans’ är för oss okänt. Många av sökträffarna innehöll årsredovisningar för båda 
åren vilket tyder på att den tillgängliga informationen på hemsidan kan vara något som 
påverkar den bakomliggande algoritmen för sorteringen. Det underlättade insamlandet 
för denna studie men ifall det har snedvridet resultatet är svårt att avgöra. Under avsnitt 
6. Empiri görs därför jämförelser mot populationen. 

5.3 Bortfall 
Utifrån det ursprungliga urvalet är det ett antal föreningar som fallit bort. 
Datainsamlingen har som nämns nedan skett via hemsidan ‘allabrf.se’, bortfallet har till 
största delen bestått av felkatalogiseringar på hemsidan. Till exempel så har föreningars 
stadgar varit felaktigt katalogiserade till årsredovisningen för år 2015. 
  
Bortfallet bestod även i att variabler av väsentlig betydelse fattades i de ekonomiska 
rapporterna. Detta utgjorde det till antalet största bortfallet. I de flesta fall var det den 
totala boytan som saknades. Då övervägande delen av nyckeltalen uttrycks per 
kvadratmeter är det något som är essentiellt för studien. Gemensamt för dessa bortfall 
var att de sett till omsättning och antal var små föreningar. Något som minskat det 
representativa antalet mindre föreningar men det ringa antalet gör att detta bortfall bör 
vara försumbart. 
  
Totalt har ett bortfall på 30 bostadsrättsföreningar vilket utgör 15 procent av de som 
observerats. För samtliga bortfall har årsredovisningen eller den eftersökta 
informationen inte heller funnits att tillgå på föreningens hemsida eller liknande. Det 
relativt lilla antalet bortfall och anledningen till dem gör ändå att resultatet från dessa 
inte bör ha påverkat denna studie i nämnvärd omfattning.  

5.4 Val av studerade parametrar 
Valet av vilka parametrar som skulle testas för olika typer av föreningar grundas i teori 
och debatten runt övergången till K-regelverket och förbudet mot progressiva 
avskrivningar. I debatten är det främst tre olika parametrar som diskuterats. Dessa 
parametrar är; årsavgift, resultat och avskrivningar. Årsavgiften är navet i en äkta 
bostadsrättsförenings ekonomi och deras största inkomstkälla (Lundén, 2014, s. 40). 
Årsavgiftens nivå framöver var en central del i debatten och spekulationer om 
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eventuella höjningar för bostadsrättsföreningarna ägde rum (Hellekant, 2014b). Den roll 
årsavgiften har både har i en bostadsrättsförening och dess fokus i debatten motiverar 
valet till varför den är en av tre variabler som skall testas. Årsavgiften har stor betydelse 
för bostadsrättsföreningens ekonomi i stort men även på individnivå är den relevant ur 
ett privatekonomiskt perspektiv. Både som den kostnad årsavgiften utgör men även den 
värdeminskning av bostadsrätten som en högre årsavgift ger upphov till. Årsavgiftens 
negativa påverkan på bostadsrättens värde nämner Hellekant (2014b), Lago & Lilja 
(2017) samt Swedbank (2016).  
  
Avskrivningen förfaller sig även naturligt att testa främst på grund av att hela 
problematiken utbröt i sambandet med att progressiva avskrivningar förbjöds. Att 
studera hur avskrivningens storlek förändrats ger en möjlighet att kartlägga vilka typer 
av bostadsrättsföreningar som använt sig av den resultatförbättrande 
avskrivningsmetoden som progressiva avskrivningar utgör. Årets resultat är den tredje 
variabeln som ansågs intressant att testa. Årets resultat var även en av de variabler som 
fick en stor plats i diskussionen som uppstod under våren 2014. Resultatet påverkas 
direkt av en avskrivningsökning men påverkas även av många andra faktorer. För att 
undersöka kopplingen mellan det redovisade resultatet och eventuella förändringar i 
årsavgift behövs även resultatet till analysen.  
  
Inom redovisning har resultaträkningen en viktig plats då det ska visa på hur det gått för 
företaget eller föreningen under året. Här sammanställs de intäkter och kostnader som 
påverkat föreningen under året. Årets resultat är summan när alla dessa poster 
sammanställs. Årets resultat för föreningar som tidigare använt sig av progressiva 
avskrivningar torde i många fall påverkas negativt när denna avskrivningsmetod inte 
längre är tillåten. Det är därför intressant att se hur olika föreningar påverkats och vilken 
bild de idag sänder ut. En förening med ett stort negativt resultat kan ge sken av en dålig 
ekonomi. Lundén (2014, s. 11) beskriver det som en smitta från aktiebolagsvärlden där 
bolags finansiella prestation mäts med hjälp av resultaträkningen. 
  
Ett negativt resultat är i sig inte något negativt. Så länge kassaflödet är tillräckligt för att 
täcka amortering, ränteutgifter, drift, reparation och underhåll spelar det 
redovisningsmässiga resultatet inte någon roll (Lundén, 2014, s. 11). Det är dock något 
som kan förvirra bostadsrättsföreningars intressenter (Blomqvist et al., 2014). Bland 
bostadsrättsköpare finns det idag en utbredd uppfattning om att ett negativt resultat 
automatiskt innebär att föreningen har en dålig ekonomi (Lundén, 2014, s. 12). De 
rekommendationer som intressenter har att ta del av sänder ut olika signaler om 
resultatets betydelse. HSB belyser resultatets betydelse i en artikel från 2015. De 
rekommenderar potentiella köpare att kontrollera det balanserade resultatet och ifall det 
är negativt ska man som köpare dra öronen åt sig (HSB, 2015). Negativa årsresultat ger 
i förlängningen negativa balanserade resultat. Det är därför intressant att undersöka de 
skillnader som uppstått och kartlägga vilken typ förening som påverkas i störst 
utsträckning. 

5.5 Datainsamlingsmetod 
Inför vår studie utfördes en testinsamling för att kontrollera tillgängligheten på variabler 
och årsredovisningar från bostadsrättsföreningarna. Där fann vi att det var stundtals 
problematiskt att samla in årsredovisningar från både året 2013 och 2015. Vi utförde ett 
OSU på en lista hämtad från Retriever Business och de utvalda föreningars 
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årsredovisningar hämtades sedan från hemsidan 'allbrf.se'. Här uppstod problem då 
många av de utvalda bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar inte var tillgängliga. 
Utifrån detta fick vi komma på ett alternativt sätt att få åtkomst till den data som 
eftersöktes. 
  
I Sverige är det enligt 2§, 8 kap. i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) endast större 
företag som är skyldiga att självmant skicka in dess årsredovisning till bolagsverket. 
Ingen bostadsrättsförening i Sverige har ännu passerat två av de tre gränsvärden som 
krävs för att klassas som ett stort företag i lagens bemärkelse. Dessa gränsvärden är, 
minst ett medeltal på 50 stycken anställda under året, en omsättning på minst 40 
miljoner kronor och minst 80 miljoner kronor i balansomslutning. Det krävs att 
bostadsrättsföreningen överstiger två av dessa under två efterföljande år. 
Bostadsrättsföreningar är därför endast skyldiga att skicka in dess årsredovisning till 
bolagsverket ifall någon intressent specifikt ber om det, även detta regleras i 2§, 8 kap. i 
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Det gör att det inte finns databaser med 
årsredovisningsdata motsvarande de för exempelvis aktiebolag, något som försvårar 
insamlingen av data. 
  
Sedan 2015 finns hemsidan Allabrf.se där årsredovisningar från ett stort antal föreningar 
finns publicerade. Allabrf.se huvudsakliga verksamhet handlar om att betygsätta 
föreningars ekonomi och lämna utlåtanden om det ekonomiska läget i föreningen. Det 
vi använt sidan för är för dess databas av årsredovisningar. De tillhandahåller 
årsredovisningar presenterade i inskannat originalutförande vilket borgar för att data 
inte blivit förvanskad på något sätt i efterhand. Data är så kallad sekundärdata vilket 
innebär att extra försiktighet måste vidtas när kvaliteten av data skall bedömas 
(Saunders et al., 2012, s. 320). Årsredovisningarna i studien är granskade av en revisor, 
ingen förening har under de två för studien ingående åren erhållit en oren 
revisionsberättelse. Det är en kvalitetsstämpel på materialet och en säkerhet att 
rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
  
Sekundärdata har både sina fördelar och nackdelar, en stor fördel är att det kräver 
mindre resurser speciellt när det kommer till pengar och tid (Saunders et al., 2012, s. 
317). En förutsättning för utförandet av denna studie är användandet av sekundärdata. 
Att anskaffa primärdata från alla föreningar är i det närmaste omöjligt att genomföra. 
Den största problematiken vid användandet av sekundärdata i denna studie är hur data 
är aggregerad. Saunders et al. (2012, s. 320) beskriver att data som är insamlad av 
någon annan ofta är aggregerad och att detta inte alltid passar den nya studien så bra. Då 
årsredovisningar skiljer sig åt till utseende har det ibland varit svårt att avgöra under 
vilka poster kostnader och tillgångar har bokförts. Dessa kostnader och tillgångar har 
hanterats annorlunda av olika föreningar och ibland aggregerats under en och samma 
post. Det är dock inte storleken i sig utan förändringen mellan posterna som ämnas att 
undersökas och därför anses detta inte vara ett problem för studiens resultat. Även data 
från Statistiska Centralbyrån (SCB) har varit sammanslagen på ett sådant sätt att alla 
önskvärda kontroller av data överensstämmande mot populationen inte varit möjlig. 
SCB tillhandahåller data för byggnadsår, dock går denna data endast att hämta som 
sammanslagen för alla typer av flerbostadshus. Alltså hyresrätter, bostadsrätter, 
specialbostäder och ägarlägenheter. 
  
Nästa försök att finna lämpliga data blev att systematiskt söka igenom databasen. Det 
utfördes genom att i alfabetisk ordning ange två bokstäver åt gången i sökfältet och 
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ladda ner årsredovisningar för de föreningar som uppfyllde våra kriterier. I detta stadie 
var kriterierna; att det ska vara en äkta samt aktiv bostadsrättsförening. De som hade 
årsredovisningen tillgänglig för båda åren laddades ner. När testets kvot var fylld 
importerades de utvalda variablerna manuellt till Microsoft Excel. Här kunde det 
observeras att de utvalda föreningarna var spridda över hela Sverige och var en 
blandning av både äldre och yngre föreningar. 
  
En del av de tidigare utvalda variablerna såsom resultat, avskrivningens storlek och 
årsavgifter var enkla och gick snabbt att hämta eftersom de alltid finns att hämta på 
samma plats i årsredovisningen. Andra variabler var desto svårare att hämta då dess 
placering i årsredovisningen varierade. Detta utgjorde ytterligare ett moment som var 
tidskrävande. På grund av datainsamlingens stora betydelse startade vi denna process 
tidigt, innan vi visste exakt vilka variabler vi skulle komma att behöva. Det gjorde att 
nya variabler tillkom som inte var betänkta tidigare. Efter lite modifikationer av 
tillvägagångssättet för insamlingen av data uppkom en bra strategi och modell som 
ansågs lämplig att ta vidare och implementera i studien. 
  
Excel-filen kontrollerades för observationer som stack ut. Genom att gå igenom dessa 
observationer och granska dem upptäcktes några utstickande poster som då jämfördes 
en extra gång mot årsredovisningen för att säkerställa att inga inmatningsfel inträffat. 

5.6 Kvalitativa och kvantitativa variabler 
I denna studie ingår olika typer av variabler med olika statistiska egenskaper. 
Karaktären på dem gör att de behöver behandlas på lite olika sätt. Eftersom de 
statistiska verktyg och skalor som kopplas till de olika typerna av variablerna skiljer sig 
åt är det viktigt att rätt typ av verktyg används till de olika variablerna (Djurfeldt et al., 
2010, s. 41). Utifrån dess respektive skala delas variablerna upp i två övergripande 
grupper; kvalitativa och kvantitativa variabler (Djurfeldt et al., 2010, s. 41).  I den 
kvalitativa gruppen ingår nominal- och ordinalskalor och den kvantitativa gruppen 
utgörs av intervall och kvotskalor (Djurfeldt et al., 2010, s. 41). 
  
Denna studie innehåller både kvalitativa och kvantitativa variabler. Merparten av 
datamaterialet är kvantitativt med kvotskala. Kvotskalan är den högsta mätnivån och det 
innebär att möjligheter till olika mått och beräkningsmetoder är störst för denna grupp 
(Djurfeldt et al., 2010, s. 44). För att datamaterialet ska vara på kvotskalan måste ett 
antal kriterier vara uppfyllda. Det ska finnas en absolut nollpunkt och den ska vara 
ekvidistant (Djurfeldt et al., 2010, s. 41). Nollpunkten gör det möjligt att uttala sig om 
relationen observationer emellan (Djurfeldt et al., 2010, s. 41). Att en variabel är 
ekvidistant gör att det går att mäta avstånd, stegen på skalan är alltid lika långa 
(Djurfeldt et al., 2010, s. 43). På andra änden av skalan återfinns nominala variabler, 
dessa variabler har varken en absolut nollpunkt, de är inte ekvidistanta och rangordning 
är inte heller möjlig att göra (Djurfeldt et al., 2010, s. 42). Den egenskap som de 
nominala variablerna besitter är att klassificera värdena (Djurfeldt et al., 2010, s. 42). 

5.7 Statistiska verktyg och databearbetning 
Det statistiska verktyget använt i denna studie är t-test, programmet som används för 
testerna är Microsoft Excel. Då syftet med de initiala testerna var att testa ifall 
skillnader fanns i bostadsrättsföreningar mellan åren 2013 och 2015 valdes ett parat t-
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test. De variabler som testades var resultat, årsavgift och avskrivningar. Ett parat t-test 
används när de två mättillfällen innehåller samma individer och man mäter då om någon 
skillnad har uppstått mellan tiden för mätningarna (Moore et al., 2011, s. 404). T-testet 
gör ett antagande om att differensen mellan mättillfällena är normalfördelade för de 
matchande paren (Moore et al., 2011, s. 407). T-test är ett robust test som kan användas 
med stor säkerhet för större stickprov utan att påverkas nämnvärt av skevhet i 
fördelningen i observationerna (Moore et al., 2011, s. 408). 
  
Vidare studerades skillnader mellan olika typer av föreningar. Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2001:3, s. 9) möjliggjorde för bostadsrättsföreningar att skriva 
av dess byggnader med en progressiv avskrivningsplan. Tillgångar med lång ekonomisk 
livslängd samt låg teknologisk utveckling kunde skrivas av progressivt enligt de då 
gällande allmänna råden (Lennartsson, 2014). För att kunna jämföra två olika grupper 
användes ett oparat t-test. I de flesta fallen antog detta t-test ett antagande om olika 
varians, men det förekommer även t-tester med antagande om lika varians. För att 
säkerställa att rätt typ av t-test används kontrollerades variansen mellan grupperna. Ifall 
variansen var lika utfördes t-test med antagande om lika varians och vice versa. 
 
Här inleddes testerna med att jämföra ifall det finns en skillnad mellan hur nya och 
gamla föreningar har påverkats under den valda tidsperioden. För att kunna genomföra 
detta delades bostadsrättsföreningarna upp i ålder där föreningar bildade på 2000-talet 
utgör gruppen “nya föreningar” och bostadsrättsföreningar bildade 1999 och tidigare 
utgör gruppen “gamla föreningar”. Debatten som uppstod efter uppdagandet av hur 
föreningar utnyttjat regelverket kring avskrivningar har handlat om föreningar bildade 
under 2000-talet (Hellekant, 2014a). Det förefaller sig därför naturligt att det är denna 
tidsperiod som klassas som nya.  
 
Andra sorters bostadsrättsföreningar som testades mot varandra på ett likartat sätt är: om 
föreningen tillämpar K2 mot K3, ombildade mot icke ombildade föreningar och 
föreningar med kooperativ tillhörighet mot föreningar utan kooperativ tillhörighet eller 
större ekonomisk förvaltare. Debatten om valet mellan att redovisa enligt K2 eller K3 är 
något som fortfarande fortgår och något enkelt svar verkar inte finnas. Debatten som 
omnämns i denna studie startade i samband med att det blev tvingade att redovisa enligt 
K2 eller K3. Då valet fortfarande är oklart vill denna studie undersöka ifall det 
förekommer några skillnader mellan föreningar som använder respektive 
redovisningsregelverk och därmed anses detta relevant att testa. 
  
En stor del av debatten berörde byggmästarbildade föreningar som under 2000-talet 
utnyttjat progressiva avskrivningar för att försköna bostadsrättsföreningens ekonomi 
inför byggföretagets försäljning av föreningen (Hellekant, 2014a). Detta är i linje med 
vad Teoh et al. (1998) kom fram till i studien där de jämförde bolag som ska 
börsintroduceras med bolag som inte ska börsintroduceras ur ett 
resultatmanipuleringsperspektiv. Teoh et al. (1998, s. 177) fann i studien att bolag som 
ska börsintroduceras i större utsträckning använder sig av avskrivningsmetoder som 
ökar vinsten. I den publika information som bostadsrättsföreningar är ålagda att lämna 
ut finns ingen information rörande bildningsprocessen. Det gör att vi inte kan sortera ut 
dessa individuellt. Då byggmästarbildade föreningar tillhör kategorin nya icke-
ombildade föreningar valdes denna kategori att testas mot nya ombildade föreningar. 
Med ny menas att föreningen är byggd eller ombildad under 2000-talet. Även 
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ombildade och icke-ombildade föreningar oavsett bildnings år testades för att undersöka 
ifall skillnader förelåg. Detta gav även en referenspunkt för föreningstyperna i stort. 
  
Till sist undersöktes om den kooperativa tillhörigheten haft en påverkan. Här delades de 
föreningar som har förvaltning av antingen Riksbyggen, HSB eller SBC in i gruppen 
‘kooperativ tillhörighet’. Varför just dessa tre kooperativ valdes ut är att de är de tre 
största på marknaden. SBC är inget kooperativ men likheten som finns med HSB och 
Riksbyggen i rollen som ekonomisk förvaltare, den stora marknadsandelen gör att vi 
klassificerar dem som ett kooperativ i denna jämförelse. Kategorin ‘ingen kooperativ 
tillhörighet’ innehåller därför resterande föreningar. Både de föreningar som själva 
förvaltar ekonomin samt de som anlitar någon av de mindre aktörerna på marknaden. 
Önskvärt hade varit att kunna göra en mer detaljerad uppdelning än dessa två grupper. 
Det hade varit intressant att studera om olika förvaltare valt att agera på olika sätt. För 
att möjliggöra detta hade urvalet varit tvunget att vara betydligt större än vad som är 
fallet för denna studie. Som nu är fallet tillhör endast sju stycken föreningar landets 
tredje största aktör Riksbyggen, något som gör att sammanslagningar till större 
kategorier måste göras eftersom urvalet annars blivit för litet i varje grupp. Ett litet urval 
gör att styrkan i testet minskar och skillnader i urvalet blir svårare att urskilja (Moore et 
al., 2011, s. 379). 
  
De ingående variablerna räknades om till per kvadratmeter för att möjliggöra 
jämförelser mellan olika föreningar, oberoende av dess storlek. Resultatet valde vi att 
rensa från underhållskostnader. Målet var att rensa bort abnormala underhållskostnader 
av engångskaraktär som föreningarna genomför och därmed jämna ut resultatet från de 
fluktuationer som detta ger upphov till. Dessa engångskostnader påverkar resultatet 
mest troligt endast ett av de två undersökta åren vilket gör att den då observerade 
differensen beror till stor grad på engångskostnaden och inte den effekt som K-
regelverket gett upphov till, vilket är den eftersökta. Fluktuationer i underhållskostnader 
hade därför lätt förväxlas med de effekter K-regelverket orsakat. Rensningen gör att vi 
till större utsträckning mäter vad vi avser att mäta vilket ger en högre validitet. Målet 
var att undersöka de förändringar som skett i den redovisade ekonomin i och med K-
regelverkets införande, inte vilken typ av förening som har den bästa ekonomin.  
Enstaka, stora underhållskostnader är inte en produkt av regeländringen utan något som 
gör det svårare att observera den eftersökta förändringen. Exempelvis hade en 
underhållsinvestering år 2013 sänkt resultatet för detta år. Jämförs det mot år 2015 där 
ingen större underhållsåtgärd ägt rum hade det observerats en resultatförbättring. Denna 
förbättring härstammar från tidpunkten då underhållsåtgärden kostnadsförs och inte på 
grund av vilket regelverk som tillämpas. Det motsatta sker ifall underhållsåtgärden sker 
under år 2015. 
 
Att kontrollera för underhållskostnader var en övervägning vi gjorde. När vi endast 
testar ett år innan förändringen och ett år efter anser vi att mindre spridning i 
datamaterialet orsakat av kostnader som uppträder sällan ger en bättre skattning och 
högre styrka i testet. Testets styrka anger sannolikheten att skillnader som existerar 
faktiskt upptäcks och en lägre varians ger en högre styrka (Frost, 2011). Hur detaljerad 
redovisningen är skiljer sig åt och mellan olika föreningar vilket gjorde att detta inte 
alltid kunde urskiljas. Vi rensade därför resultatet från hela underhållsposten för alla 
föreningar. Detta gjordes för att skillnader inte skulle uppstå på grund av hur 
aggregerade kostnadsposterna i redovisningen är. Nackdelen med detta är den 
eventuella skevhet som kan uppstå utifrån den variation i underhållsbehov som kan 
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föreligga mellan olika typer av föreningar. Vi anser ändå att de nämnda fördelarna 
överväger nackdelen det kan ha medfört. Slutligen beräknades differensen som uppstått 
mellan åren för att möjliggöra jämförelser mellan olika typer av föreningar och hur de 
påverkats. Differensen för dessa variabler utgör de testade variablerna. 

5.8 Hypotestest och signifikansnivå 
Alla t-test som utförs nedan är tvåsidiga. Det innebär att nollhypotesen utgår från att det 
inte finns några skillnader i medelvärdet mellan de två observationerna och 
alternativhypotesen säger att medelvärdet för de olika observationerna är skilda. Val av 
signifikansnivå är en balansgång mellan att göra typ 1 eller typ 2 fel. En hög 
signifikansnivå gör det krävs större skillnader för att testet ska bli signifikant och risken 
för typ 2 fel ökar. En låg signifikansnivå å andra sidan medför att slumpmässiga 
samband till större utsträckning riskerar att bli accepterade, ett så kallat typ 1 fel. En 
signifikansnivå på 5 procent är gängse inom samhällsvetenskaplig forskning och det ger 
en hög trovärdighet på de utförda testerna samtidigt som risken för typ 1 fel hålls på en 
rimlig nivå. Utifrån detta har vi valt en signifikansnivå på 5 procent över alla utförda 
tester.  

5.9 Kritik mot praktisk metod 
Här behandlas den kritik som kan lyftas fram mot de praktiska metodval som 
genomförts. Detta är något som läsaren ska ta del av då det kan påverka studiens 
resultat.  
 
För att kunna dra generella slutsatser för hela populationen från en studie skall ett 
slumpmässigt urval tillämpas. Som tidigare beskrivet i metodkapitlet upptäcktes det 
under pilotstudien att detta inte var möjligt för denna studie då tidsåtgång och kostnad 
för detta blivit för stor. Utifrån studiens förutsättningar utfördes ett bekvämlighetsurval, 
vilket räknas som ett icke-sannolikhetsurval. Detta påverkar studien då de resultat som 
testerna utmynnat i endast kan appliceras på vårt urval och inte användas för att dra 
generella slutsatser för hela populationen. 
 
Det förekommer forskning på bostadsrättsmarknaden. Denna studie behandlar dock ett 
område där tidigare studier saknas. De befintliga studierna utgörs främst av 
studentuppsatser som skrevs i samband med och innan K-regelverket blev obligatoriskt. 
Dessa uppsatser är i huvudsak utförda med kvalitativ metod. Detta gör att denna studie 
inte har någon tidigare forskning på ämnet att jämföra sig med.  Tidigare studier inom 
samma område kan användas som en jämförelse för att stärka en studies validitet. På 
grund av denna avsaknad av tidigare forskning på ämnet innebär detta att de mätningar 
som genomförs inte tidigare tillämpats vilket ökar risken för att felaktigheter kan 
förekomma. Detta får en negativ inverkan på studiens validitet. 
 
Kritik kan lyftas fram mot den rensning av resultatet som gjordes. Det kan tänkas 
föreligga olika underhållsbehov för olika typer av föreningar. Något som kan försköna 
bilden av dessa. Tänkbara föreningar med ett större underhållsbehov är föreningar med 
gamla byggnader, alltså gamla föreningar eller föreningar som ombildats och förvärvat 
en gammal byggnad. Skevhet kan uppstå när procentuella förändringar jämförs. 
Eftersom underhållskostnader läggs tillbaka på årets resultat blir resultatet bättre. Vid ett 
positivt resultat ökar beräkningsbasen för den procentuella förändringen och den 
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procentuella förändringen minskar. Speciellt runt noll blir effekten av det som störst. 
För negativa tal blir effekten den motsatta. Med tanke på att detta har procentuella 
förändringar använts sparsamt och endast som komplement till reala förändringar. 
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6. Empiri 
I detta kapitel presenteras de resultat som hypotestesterna mynnar ut i. Till en början 
ges en kort beskrivning av urvalet samt en jämförelse med populationen. Efter detta 
presenteras resultatet över hur hela urvalet har påverkats av K-regelverkets införande. 
För att sedan fortsätta och beskriva de resultat som genererats för de undergrupper 
som testats.  
 
Av de 200 föreningar som valts ut till en början var det 170 stycken där vi erhöll 
fullständiga uppgifter. 
  
Bostadsrättsföreningarna i vårt urval har i genomsnitt en boyta på 6216 m2 och en biyta 
på 519 m2. Biytan utgöra ofta av förrådslokaler samt olika kommersiella lokaler såsom 
butikslokaler och liknande. Anskaffningsvärdet på byggnaderna är i genomsnitt 13 100 
kr/m2 och den långfristiga föreningsskulden var i genomsnitt 4900 kr/m2 under år 2015. 
För nya föreningar, bildade år 2000 eller senare är genomsnittet 7700 kr/m2 och för 
föreningar bildade år 1999 eller tidigare är föreningsskulden 3000 kr/m2 i genomsnitt. 
Den bostadsrättsföreningen med lägst procentuell avskrivning i denna studie hade en 
avskrivning på 0,019% år 2013, motsvarande 5189 år om samma avskrivningstakt 
bibehålls. Detta är ett exempel på hur reglerna har utnyttjats för att i ett inledande skede 
inte belasta resultatet med avskrivningar. 
 
För att skapa en uppfattning om huruvida stickprovet överensstämmer med populationen 
gjordes jämförelser med kända median och medelvärden, se tabell 1. 
  
Tabell 1: Jämförelse mellan urval och population. 

  Uppmätt Population Källa 

Median Föreningslån kr/m2 5203 4500 (Hellekant, 2014d) 

Bildningsår (median) 2000 1985-1990 (Retriever Business, 2017) 

Andel HSB 15,3% 15,3% (Hitta Mera AB, u.å.; HSB, 
2016, s. 5) 

Andel Riksbyggen 8,2% 6,2% (Hitta Mera AB, u.å.; 
Riksbyggen, 2016, s. 4) 

Andel SBC 14,7% 13,0% (Hitta Mera AB, u.å.; SBC, 
2016, s. 10) 

Andel belägna i Stockholm 52% 35% (Hitta Mera AB, u.å.) 
 
I figuren går det att utläsa att vissa parametrar från vårt urval stämmer bättre överens 
med kända fördelningar i populationen. Speciellt andelen HSB, Riksbyggen och SBC 
stämmer väl överens med populationen. Stickprovet har en övervikt mot föreningar 
belägna i Stockholm. Medianen för vilket år föreningarna bildats är lite hög i stickprovet 
jämfört med populationen, något som kanske kan förklara varför föreningslånen även de 
ligger något högre i stickprovet jämfört med populationen. Andelarna har tagits fram där 
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jämförelsen gjorts mot aktiva föreningar. Av de 32 562 bostadsrättsföreningar i Sverige 
är det 25 730 som är aktiva (Hitta Mera AB). Generellt sett anser vi att stickprovet 
överensstämmer väl med populationen. Största skevheten ligger i den geografiska 
spridningen av bostadsrättsföreningarna i stickprovet. Detta kan ha att göra med 
sorteringen som sker via hemsidan ‘allabrf.se’ där årsredovisningarna hämtades. En 
annan förklaring kan vara att bostadsrättsföreningar i Stockholm till större utsträckning 
publicerar årsredovisningen tillgängligt på internet. 
 
Övervikten mot bostadsrättsföreningar belägna i Stockholm medför att generalisering 
för föreningar i hela landet inte blir lika trovärdiga. Detta är problem som kan uppstå 
med icke-sannolikhetsurval och något som gör att resultaten från denna studie speglar 
just föreningarna i vårt urval och inte populationen i stort.  

6.1 Jämförelse mellan 2013 och 2015 för hela urvalet 

Parade t-tester utfördes för att observera ifall skillnader föreligger när det kommer till 
avskrivning, resultat och årsavgift mellan åren 2013 och 2015 för studiens urval. 
 
Tabell 2: Resultat t-test för hela urvalet. 

Urval 2015 2013     
Antal observationer 170 170 

 
  

  
   

  
  Medel Medel P-värde Slutsats 
Avskrivning/m2 -152,05 -76,53 0,0000 Förkasta 
Resultat/m2 58,16 73,12 0,2271 Förkasta ej 
Årsavgift/m2 655,70 639,07 0,0000 Förkasta 

 

6.1.1 Avskrivning mellan 2013 och 2015 för hela urvalet 
Hypotes för skillnaden på avskrivningen mellan åren 2013 och 2015. 
H0: Avskrivningens medelvärde skiljer sig inte mellan åren 2013 och 2015. 
  
Ha: Avskrivningens medelvärde skiljer sig mellan åren 2013 och 2015. 
 
Avskrivningen testades för att se om övergången till linjär avskrivning resulterat i någon 
förändring. Detta resulterade i ett signifikant resultat då ett p-värde som understiger den 
kritiska gränsen 0,05 observerades. Utifrån detta kan vi förkasta nollhypotesen och med 
95 procentig säkerhet säga att det finns empiriskt stöd för att medelvärdet för storleken 
på avskrivningarna skiljer sig mellan åren 2013 och 2015. Den stora ökningen av 
avskrivningens medelvärde syns i tabell 2 och har resulterat i en fördubbling mellan 
åren. Detta tyder på att det inom vårt urval finns bostadsrättsföreningar som tidigare 
tillämpat resultat förbättrande redovisningsmetoder.  
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6.1.2 Resultat mellan 2013 och 2015 för hela urvalet 
Hypotes för skillnad på resultatet mellan åren 2013 och 2015. 
H0: Resultatets medelvärde skiljer sig inte mellan åren 2013 och 2015. 
  
Ha: Resultatets medelvärde skiljer sig mellan åren 2013 och 2015. 
 
När resultatet testades för hela urvalet visade t-testet på ett icke signifikant resultat.  
Den observerade skillnaden i tabell 2 kan alltså bero på slumpen. Studien kan därmed 
inte påvisa någon skillnad vad gäller resultatmedelvärdet mellan åren 2013 och 2015. 
Detta gör att nollhypotesen inte kan förkastas. Utifrån den förändring som observerats 
för urvalet rörande avskrivningens förändring är det intressant att ingen förändring ser ut 
att föreligga gällande resultatet mellan åren. Detta då avskrivningen har en negativ 
resultatpåverkan.  

 6.1.3 Årsavgift mellan 2013 och 2015 för hela urvalet 
Hypotes för skillnad på årsavgift mellan åren 2013 och 2015. 
H0: Årsavgiftens medelvärde skiljer sig inte mellan åren 2013 och 2015. 
  
Ha: Årsavgiftens medelvärde skiljer sig mellan åren 2013 och 2015. 
 
Gällande årsavgiften observerades ett signifikant resultat, medelvärdet skiljer sig mellan 
2013 och 2015. Årsavgiften har ökat från 2013 till 2015 vilket kan utläsas i tabell 2. 
Detta gör att vi har empiriskt stöd att förkasta vår nollhypotes och med 95 procentig 
säkerhet föreligger det en skillnad beträffande årsavgift mellan dessa år. Den 
medelvärdesökning som observerats för årsavgiften är på 2,6%.  

6.2 Nya och gamla föreningar 
Efter att ha testat hela populationen och observerat vissa skillnader mellan åren delades 
urvalet upp ytterligare. Nya och gamla föreningar inledde jämförelsen där år 2000 och 
framåt räknas till gruppen ‘nya föreningar’. 
 
Tabell 3: Resultat t-test nya mot gamla föreningar. 

Urval Nya Gamla     
Antal observationer 86 84 

 
  

  
   

  
  Medel Medel P-värde Slutsats 
Avskrivningsförändring/m2 135,38 14,24 0,0000 Förkasta 
Resultatförändring/m2 -48,10 28,80 0,0000 Förkasta 
Årsavgiftsförändring/m2 20,52 12,65 0,1635 Förkasta ej 
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6.2.1 Avskrivningsförändring, nya och gamla föreningar 
Jämförelse nya mot gamla avskrivningsförändring 
H0: Medelvärdet för differensen på avskrivningar mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
inte mellan nya och gamla föreningar. 
  
Ha: Medelvärdet för differensen på avskrivningar mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
mellan nya och gamla föreningar. 
 
Avskrivningens medelvärdesförändring mellan åren resulterade i ett signifikant resultat. 
Nya föreningar uppvisade ett ökat medelvärde på 135 kr/m2 jämfört med 14 kr/m2 för 
gamla föreningar. Det visar på att nya föreningar i större utsträckning tillämpat 
redovisningsmetoder med ett resultatförbättrande syfte, vilket gett upphov till denna 
avskrivningsökning. Utifrån detta finner vi empiriskt stöd att förkasta nollhypotesen och 
med 95 procentig säkerhet skiljer sig nya och gamla föreningars medelvärdesförändring 
gällande avskrivningar för perioden. 
 
Tabell 4: Medelvärde avskrivning för nya och gamla föreningar i kronor. 

  2015 2013 Procentuell förändring 
Nya 1 194 992 377 156 217% 
Gamla 737 935 620 944 19% 

 

6.2.2 Resultatförändring, nya och gamla föreningar 
Jämförelse nya mot gamla resultatförändring 
H0: Medelvärdet för differensen på resultatet mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig inte 
mellan nya och gamla föreningar. 
  
Ha: Medelvärdet för differensen på resultatet mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
mellan nya och gamla föreningar. 
 
Även medelvärdet för resultatförändringen genererade ett signifikant resultat. Nya 
föreningar uppvisade en medelvärdesförändring på -48 kr/m2 medan de gamla 
föreningarna uppvisar en förbättring på 29 kr/m2. Detta resulterar i ett empiriskt stöd till 
att förkasta nollhypotesen och med 95 procentig säkerhet säga att medelvärdet för 
resultatförändringen skiljer sig för nya och gamla föreningar. Detta fortsätter att tyda på 
att nya föreningar i en större utbredning använder resultatförbättrande 
redovisningsmetoder. 
 
Tabell 5: Medelvärde resultat för nya och gamla föreningar i kronor. 

  2015 2013 
Nya -598 411 105 238 
Gamla 244 763 81 515  
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 6.2.3 Årsavgiftsförändring, nya och gamla föreningar 
Jämförelse nya mot gamla årsavgiftsförändring 
H0: Medelvärdet för differensen på årsavgiften mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
inte mellan nya och gamla föreningar. 
  
Ha: Medelvärdet för differensen på årsavgiften mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
mellan nya och gamla föreningar. 
 
Årsavgiftens medelvärdesförändring resulterade i ett p-värde som överstiger den kritiska 
gränsen och är därmed inte signifikant. Inget stöd föreligger därför att förkasta 
nollhypotesen. Trots de tidigare signifikanta skillnaderna rörande avskrivningar och 
resultat där nya föreningar fått en större negativ effekt på sin årsredovisning kan inte 
denna studie påvisa att någon skillnad har uppkommit mellan nya och gamla föreningar 
rörande årsavgift. Det visar tecken på att ingen koppling mellan resultat och årsavgiften 
ser ut att föreligga. 

6.3 Ombildade och icke ombildade föreningar 
Antalet ombildade föreningar uppgår till 43% av stickprovet vilket innebär att 57% 
föreningar bildades i samband med att byggnaden uppfördes.  
 
Tabell 6: Resultat t-test ombildade mot icke ombildade föreningar. 

Urval Ombildad 
Icke 

ombildad     
Antal observationer 73 97 

 
  

  
   

  
  Medel Medel P-värde Slutsats 
Avskrivningsförändring/m2 58,61 88,24 0,0617 Förkasta ej 
Resultatförändring/m2 -13,13 -16,23 0,9048 Förkasta ej 
Årsavgiftsförändring/m2 26,04 9,55 0,0053 Förkasta 

 

6.3.1 Avskrivningsförändring, ombildade mot icke ombildade 
föreningar 
Jämförelse ombildade mot icke ombildade föreningar avskrivningsförändring 
H0: Medelvärdet för differensen på avskrivningar mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
inte mellan ombildade och icke ombildade. 
  
Ha: Medelvärdet för differensen på avskrivningar mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
mellan ombildade och icke ombildade. 
 
Avskrivningens medelvärdesförändring mellan åren 2013 och 2015 testades mellan 
ombildade och icke ombildade föreningar. Detta gav ett p-värde på strax över den 
kritiska gränsen på 0,05 vilket innebär att testet inte uppvisade ett signifikant resultat. I 
tabell 6 går att observera en viss skillnad gällande medelvärdesförändringen för 
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avskrivningarna. Denna skillnad kan bero på slumpen och stöd för att förkasta 
nollhypotesen finns därmed inte. 

6.3.2 Resultatförändring, ombildade mot icke ombildade föreningar 
Jämförelse ombildade mot icke ombildade föreningar resultatförändring 
H0: Medelvärdet för differensen på resultatet mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig inte 
mellan ombildade och icke ombildade. 
  
Ha: Medelvärdet för differensen på resultatet mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
mellan ombildade och icke ombildade föreningar. 
 
Medelvärdesförändringen av det resultatet under åren 2013 till 2015 testades för 
ombildade mot icke ombildade föreningar. T-testet gav inte ett signifikant resultat.  
Nollhypotesen kan inte förkastas och en skillnad i medelvärdet gällande 
resultatförändring föreligger ej. 

6.3.3 Avgiftsförändring, ombildade mot icke ombildade föreningar 
Jämförelse ombildade mot icke ombildade föreningar årsavgiftsförändring 
H0: Medelvärdet för differensen på årsavgiften mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
inte mellan ombildade och icke ombildade föreningar. 
  
Ha: Medelvärdet för differensen på årsavgiften mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
mellan ombildade och icke ombildade föreningar. 
 
Avgiftens medelvärdesförändring jämfördes, t-testet resulterade i ett signifikant resultat. 
De ombildade föreningarna påvisade en större ökning än de icke ombildade. Detta ger 
empiriskt stöd till att förkasta nollhypotesen med en 95 procentig säkerhet säga att det 
finns en skillnad i avgiftens medelvärdesförändring för ombildade och icke ombildade 
föreningar. 

6.4 Nya ombildade och nya icke ombildade föreningar 
En uppdelning gjordes där endast de nya ombildade och icke ombildade föreningarna 
valdes ut. Ålderskriteriet är detsamma som tidigare, år 2000 och framåt för att tillhöra 
gruppen ‘nya föreningar’. Av dessa 86 stycken föreningar är 37 stycken icke ombildade 
och de resterande 49 är ombildade föreningar.   
 
Tabell 7: Resultat t-test nya ombildade mot nya icke ombildade. 

Urval Ny ombildad 
Ny icke 

ombildad     
Antal observationer 49 37 

 
  

  
   

  
  Medel Medel P-värde Slutsats 
Avskrivningsförändring/m2 73,75 216,99 0,0000 Förkasta 
Resultatförändring/m2 -23,62 -121,10 0,0088 Förkasta 
Årsavgiftsförändring/m2 29,74 8,31 0,0137 Förkasta 
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6.4.1 Avskrivningsförändring, nya ombildade och nya icke ombildade 
föreningar 
Jämförelse nya ombildade mot nya icke ombildade föreningar avskrivningsförändring 
H0: Medelvärdet för differensen på avskrivningar mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
inte mellan nya ombildade och nya icke ombildade föreningar. 
  
Ha: Medelvärdet för differensen på avskrivningar mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
mellan nya ombildade och nya icke ombildade föreningar. 
 
Medelvärdet för avskrivningsförändringen är signifikant skild mellan dessa grupper. De 
icke ombildade föreningarna ökade avskrivningen med 217 kr/m2 i genomsnitt. För de 
ombildade föreningarna var motsvarande siffra 74 kr/m2. Vi har därmed empiriskt stöd 
att förkasta nollhypotesen. Med 95 procentig säkerhet föreligger det en skillnad när det 
kommer till förändringen av avskrivningen mellan dessa grupper. Detta visar även 
tecken på att de nya icke ombildade föreningar i större utsträckning utnyttjat 
avskrivningsmetoder som ämnar att få positiv resultatpåverkan.  
 
Tabell 8: Avskrivning per kvadratmeter och anskaffningsvärde per kvadratmeter. 

  2015 2013 Anskaffningsvärde 
Nya icke 
ombildade 264 47 27 824  
Nya ombildade 167 93 14 322  

 

6.4.2 Resultatförändring, nya ombildade och nya icke ombildade 
föreningar 
Jämförelse nya ombildade mot nya icke ombildade föreningar resultatförändring 
H0: Medelvärdet för differensen på resultatet mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig inte 
mellan nya ombildade och nya icke ombildade föreningar. 
  
Ha: Medelvärdet för differensen på resultatet mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
mellan nya ombildade och nya icke ombildade föreningar. 
 
Avskrivningens koppling till resultatet gjorde att de nya icke ombildade föreningarna 
hade en större negativ resultatförändring än nya ombildade föreningar. För de nya icke 
ombildade föreningarna var den genomsnittliga resultatförändringen -121 kr/m2. För de 
ombildade observerades en resultatförändring med -24 kr/m2 i genomsnitt. Skillnaden är 
statistiskt signifikant vilket gör att nollhypotesen kan förkastas och att med 95 procentig 
säkerhet föreligger det en skillnad rörande avskrivningens förändring mellan dessa 
grupper. 

6.4.3 Årsavgiftsförändring, nya ombildade och nya icke ombildade 
föreningar 
Jämförelse nya ombildade mot nya icke ombildade föreningar årsavgiftsförändring 
H0: Medelvärdet för differensen på årsavgiften mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
inte mellan nya ombildade och nya icke ombildade föreningar. 
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Ha: Medelvärdet för differensen på årsavgiften mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
mellan nya ombildade och nya icke ombildade föreningar. 
 
Vad gäller årsavgiften har de nya ombildade föreningarna gjort den största höjningen av 
årsavgiften i detta urval. Denna skillnad är signifikant, även här kan nollhypotesen 
förkastas och med 95 procentig säkerhet föreligger en skillnad när det kommer till 
förändringen av årsavgiften mellan dessa grupper. En intressant observation här är att 
den nya ombildade föreningar som har visat på minst negativ förändring rörande 
avskrivningar och resultat ändå höjer sin avgift mer. Detta tyder på att en koppling 
mellan resultat och årsavgift inte ser ut att föreligga. 

6.5 Bostadsrättsföreningar och kooperativ tillhörighet 
65 stycken föreningar tillhör HSB, Riksbyggen eller anlitar SBC som ekonomisk 
förvaltare. 40 föreningar tillhör ett kooperativ, varav 26 stycken tillhör HSB och 14 
stycken Riksbyggen. Hos 25 stycken föreningar är det SBC som sköter den ekonomiska 
förvaltningen. Dessa tre aktörer är de tre största på bostadsrättsmarknaden och de har 
tillsammans en marknadsandel på 35%. Majoriteten av bostadsrättsföreningarna i denna 
studie, 105 stycken, är inte anslutna till något kooperativ utan de sköter antingen den 
ekonomiska förvaltningen själva eller anlitar en mindre aktör.  
 
Tabell 9: Resultat t-test kooperativ tillhörighet mot ej kooperativ. 

Urval Kooperativ Ej kooperativ     
Antal observationer 66 104 

 
  

  
   

  
  Medel Medel P-värde Slutsats 
Avskrivningsförändring/m2 58,45 86,35 0,0772 Förkasta ej 
Resultatförändring/m2 1,34 -17,26 0,2777 Förkasta ej 
Årsavgiftsförändring/m2 16,92 16,45 0,9359 Förkasta ej 

6.5.1 Avskrivningsförändring, bostadsrättsföreningar, medlem i 
kooperativ mot icke medlem i kooperativ 
Jämförelse föreningar tillhörande ett kooperativ (HSB, Riksbyggen och SBC) och 
föreningar som inte tillhör ett kooperativ avskrivningsförändring 
H0: Medelvärdet för differensen på avskrivningar mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
inte mellan föreningar med kooperativ tillhörighet och föreningar utan kooperativ 
tillhörighet. 
  
Ha: Medelvärdet för differensen på avskrivningar mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
mellan föreningar med kooperativ tillhörighet och föreningar utan kooperativ 
tillhörighet. 
 
Medelvärdesförändringen mellan 2013 och 2015 för avskrivningar mellan föreningar 
som är medlem i ett kooperativ och föreningar som inte har en kooperativ tillhörighet är 



 49 

inte signifikant skild. Vi kan därmed inte uttala oss om att en skillnad skulle förekomma 
mellan dessa grupper. Detta leder till att nollhypotesen inte kan förkastas. 

6.5.2 Resultatförändring, bostadsrättsföreningar, medlem i kooperativ 
mot icke medlem i kooperativ 
Jämförelse föreningar tillhörande ett kooperativ (HSB, Riksbyggen och SBC) och 
föreningar som inte tillhör ett kooperativ resultatförändring 
H0: Medelvärdet för differensen på resultatet mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig inte 
mellan föreningar med kooperativ tillhörighet och föreningar utan kooperativ 
tillhörighet. 
  
Ha: Medelvärdet för differensen på resultatet mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
mellan föreningar med kooperativ tillhörighet och föreningar utan kooperativ 
tillhörighet. 
 
Jämförelsen av resultatets förändring mellan åren 2013 och 2015 för föreningar som är 
medlemmar i ett kooperativ respektive inte medlemmar i ett kooperativ utfördes med 
hjälp av ett t-test. Detta resulterade i ett icke signifikant test vilket gör att nollhypotesen 
inte kan förkastas. Utifrån detta kan inga skillnader påvisas rörande resultatförändringen 
för dessa grupper mellan 2013 och 2015. 

6.5.3 Avgiftsförändring, bostadsrättsföreningar, medlem i kooperativ 
mot icke medlem i kooperativ 
Jämförelse föreningar tillhörande ett kooperativ (HSB, Riksbyggen och SBC) och 
föreningar som inte tillhör ett kooperativ årsavgiftsförändring. 
H0: Medelvärdet för differensen på årsavgiften mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
inte mellan föreningar med kooperativ tillhörighet och föreningar utan kooperativ 
tillhörighet. 
  
Ha: Medelvärdet för differensen på årsavgiften mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
mellan föreningar med kooperativ tillhörighet och föreningar utan kooperativ 
tillhörighet. 
 
Förändringen gällande årsavgiftsmedelvärdet för dessa grupper skiljer sig ytterst lite. 
Testet är inte signifikant och vi kan därmed inte påvisa några skillnader. Nollhypotesen 
kan därmed inte förkastas. 

6.6 K2 och K3 
I stickprovet var det var det en majoritet, 80% eller 136 stycken föreningar som valt det 
enklare regelbaserade regelverket K2. Resterande 20% eller 34 föreningar har valt att 
tillämpa det principbaserade regelverket K3 som ger mer utrymme för egna 
bedömningar. 
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Tabell 10: Resultat t-test K2 mot K3. 

Urval K3 K2     
Antal observationer 34 136 

 
  

  
   

  
  Medel Medel P-värde Slutsats 
Avskrivningsförändring/m2 72,90 76,17 0,8757 Förkasta ej 
Resultatförändring/m2 -34,54 -10,06 0,2983 Förkasta ej 
Årsavgiftsförändring/m2 21,18 15,49 0,3749 Förkasta ej 

6.6.1 Avskrivningsförändring, K2 och K3 
Jämförelse föreningar som tillämpar K2 och K3 avskrivningsförändring 
H0: Medelvärdet för differensen på avskrivningar mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
inte mellan föreningar som tillämpar K2 och K3. 
  
Ha: Medelvärdet för differensen på avskrivningar mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
mellan föreningar som tillämpar K2 och K3. 
 
Avskrivningen jämfördes utifrån medelvärdets förändring mellan åren 2013 och 2015 
för föreningar som tillämpar K2 respektive K3. T-test resulterade i ett icke signifikant 
resultat, nollhypotesen kan därför inte förkastas. 

6.6.2 Resultatförändring, K2 och K3 
Jämförelse föreningar som tillämpar K2 och K3 resultatförändring 
H0: Medelvärdet för differensen på resultatet mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig inte 
mellan föreningar som tillämpar K2 och K3. 
  
Ha: Medelvärdet för differensen på resultatet mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
mellan föreningar som tillämpar K2 och K3. 
 
Medelvärdets förändring för föreningar som tillämpar K2 är -10 kr/m2 medan hos 
föreningar som tillämpar K3 observerades en förändring på -35 kr/m2. T-testet visade på 
ett icke signifikant resultat vilket gör att nollhypotesen inte kan förkastas och att den 
uppmätta skillnaden kan bero på slumpen. 

6.6.3 Avgiftsförändring, K2 och K3 
Jämförelse föreningar som tillämpar K2 och K3 årsavgiftsförändring 
H0: Medelvärdet för differensen på årsavgiften mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
inte mellan föreningar som tillämpar K2 och K3. 
  
Ha: Medelvärdet för differensen på årsavgiften mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig 
mellan föreningar som tillämpar K2 och K3. 
 
Ifall årsavgiften skiljer sig mellan föreningar som valt K2 eller K3 testades även det 
med ett tvåsidigt t-test. Detta resulterade i ett högt p-värde och därmed kan inte 
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nollhypotesen förkastas. Vi kan med andra ord inte uttala oss om att någon skillnad 
föreligger här. 
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7. Analys 
Detta kapitel ämnar koppla samman de empiriska observationer som gjorts med 
studiens teoretiska referensram samt studiens problemformulering och syfte. 
Utgångspunkten i detta kapitel är att i samma ordning som tidigare kapitel redogöra för 
de förhåller sig till tidigare forskning. 

7.1 Skillnad mellan 2013 och 2015 
När K-regelverket blev obligatoriskt år 2014 diskuterades det i både dagstidningar och 
branschpress hur ekonomin i landets bostadsrättsföreningar skulle påverkas. En 
jämförelse mellan åren 2013 och 2015 gjordes därför inledningsvis för att kartlägga hur 
ekonomin påverkats i stort, sett till hela vårt urval. Avskrivningskostnaderna nästintill 
fördubblades mellan åren och gick från 77 till 152 kr/m2. Denna ökning visar på att det 
finns föreningar som tidigare använt sig av resultatförbättrande redovisningsmetoder. 
 
Inom positive accounting theory görs ett antagande om att chefer agerar rationellt och 
försöker maximera egennyttan (Chase & Coffman, 1994, s. 235). Att styrelsen i 
bostadsrättsföreningar valt en avskrivningsmetod som förbättrar resultatet kan tyda på 
att denna teori går att applicera även på hur bostadsrättsföreningar styrs. En rationell 
styrelse skulle enligt denna teori välja den redovisningsmetod som ger dem den största 
personliga fördelen. Låga avskrivningskostnader kan användas för att kommunicera en 
bild med en lägre förbrukning av byggnaden och därmed vilseleda föreningens 
intressenter. Healey & Wahlen (1999) diskuterar resultatmanipulering utifrån ett 
bolagsperspektiv. De skriver i studien att resultatmanipulering används antingen till att 
vilseleda intressenter gällande bolagets ställning eller påverka utgången av kontrakt 
(Healey & Wahlen, 1999, s. 368). Sett till de bostadsrättsföreningarna i vårt urval kan 
de kraftigt höjda avskrivningskostnaderna tyda på att resultatmanipulering har använts 
till att vilseleda intressenter eller till att påverka utgången av kontrakt. 
 
Att maximera egennyttan behöver inte betyda att intentionen är att förmedla en 
missvisande bild för att dra ekonomisk vinning av detta. Chase & Coffman (1994, s. 
241-242) upptäckte samband mellan icke vinstdrivande organisationer och en vilja att 
redovisa ett så bra resultat som möjligt. Viljan av att göra detta fanns där även fast 
resultatet i sig inte spelar någon roll (Chase & Coffman, 1994, s. 241-242). Lundén 
(2014, s. 11) beskriver motviljan att redovisa negativa resultat i en bostadsrättsförening 
som något de tagit efter aktiebolag. Med tanke på vad både Chase & Coffman och 
Lundén anför skulle föreningarna kunna redovisa förbättrade resultat för att det finns en 
bild hos bostadsrättsföreningar att ett högre redovisat resultat är något bättre.  
  
Regeländringen har även påverkat årsredovisningens kvalitativa egenskaper. En av 
dessa egenskaper som påverkats är trovärdig representation. Enligt Smith et al. (2015, s. 
75) handlar det om förmågan att avbilda den ekonomiska verkligheten på ett korrekt 
sätt, något som kräver neutralitet i de bedömningar som görs. Det är inte rimligt att 
föreningarnas byggnader slits dubbelt så mycket nu som de gjorde under 2013. Det 
faktum att avskrivningen i genomsnitt närmast är fördubblad sedan tidigare år visar på 
att kvalitén på rapporten och att neutraliteten i bedömningen har förändrats. Nu är 
redovisningen mer jämställd över alla ingående grupper. Tidigare fanns det en större 
valmöjlighet för föreningarna att välja på vilket sätt de skrev av sina byggnader. Eller 
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rättare sagt så fick valet en större påverkan på resultatet än vad dagens olika 
avskrivningsmetoder ger. Komponentavskrivning eller ej ger i båda fall en linjär 
avskrivning. Eftersom endast linjär avskrivning är tillåten finns möjligheter till att 
jämförbarheten ökar mellan bostadsrättsföreningar då förutsättningarna till större 
utsträckning är likriktade. 
 
De två andra variabler som testades var resultat och årsavgift. Även fast det över hela 
urvalet skedde stora avskrivningsökningar påverkades inte resultatet i samma 
utsträckning. Kostnadsminskningar i övrigt kan vara orsaken till att resultatet inte 
påverkades. De räntesänkningar som skett sedan 2013 kan vara en del i detta då 
räntekostnader för föreningens lån är en stor kostnad för många föreningar. Årsavgiften 
ökade något mellan åren för föreningarna i vårt urval. Ökningen på 2,6 procent är dock i 
linje med den allmänna kostnadsökningen som skett i samhället i stort. Eftersom varken 
resultat eller årsavgift för år 2013 och 2015 var signifikant skiljt från varandra går det 
inte att dra några slutsatser om kopplingen mellan dessa för urvalet i stort.  
 
Resultatet visar på att resultatmanipulering förekommit i svenska 
bostadsrättsföreningar. Avskrivningskostnader har skjutits på framtiden för att förbättra 
det redovisade resultatet. Med detta inledande test kan dessa slutsatser dras men de ger 
inte svar på ifall det föreligger skillnader i användandet mellan olika typer av 
föreningar. Endast en jämförelse mellan åren räcker inte för att besvara studiens 
frågeställning. För att ge svar på vilka föreningar som påverkats och använt sig av 
resultatförbättrande redovisningsmetoder gjordes fortsatta jämförelser. Detta för att i 
mer detalj kunna undersöka teorikopplingar i mer specifika situationer.  

7.2 Nya mot gamla föreningar 
De empiriska observationerna visade på stora skillnader i avskrivningar mellan nya och 
gamla föreningar. De nya föreningarna ökade avskrivningarna med 135 kr/m2 jämfört 
med de gamla som endast ökade avskrivningskostnaden med 14 kr/m2 mellan åren.  
 
De nya föreningarna kan ha tillämpat resultatförbättrande redovisningsmetoder för att 
prestera liknande resultat som de gamla föreningarna. Institutional theory bygger på att 
beslutsfattare påverkas av sin omgivning när de fattar beslut (DiMaggio & Powell, 
1983). Collin et al. (2009, s. 152) skriver att institutional theory grundas i att många 
organisationer liknar varandra för att motsvara de förväntningar som finns från 
omgivningen. De förväntningar intressenter har på bostadsrättsföreningar gällande 
resultat kan då vara anledningen till att de nya föreningarna använde progressiva 
avskrivningar och därmed kunde redovisa ett högre resultat. De bolag som blir härmade 
av andra anses ofta vara framgångsrika enligt DiMaggio & Powell (1983, s. 152). En 
gammal förening med låga kostnader och ett positivt resultat kan antas ses som 
framgångsrikt och positivt för omgivningen. Något som är värt att härma för en ny 
förening som utan resultatförbättrande avskrivningsmetod har stora 
avskrivningskostnader. Omgivningen är då intressenter och potentiella 
bostadsrättsköpare, en grupp som bostadsrättsföreningen nog gärna visar upp sin bästa 
sida mot. Stöd för den härmande isomorfismen ser därför ut att finnas bland 
bostadsrättsföreningar i vårt urval. 
 
Att nya föreningar är mer benägna att nyttja resultatförbättrande redovisningsmetoder 
skulle även kunna förklaras med en studie av Teoh et al. (1998). Studien kom fram till 
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att aktiebolag som inom en snar framtid skall börsnoteras i högre utsträckning använder 
sig utav avskrivningsmetoder för att öka resultaten (Teoh et al., 1998, s. 177). I en 
studie av Fan (2007, s. 29) nåddes en liknande slutsats, att incitamenten att uppvisa ett 
bättre resultat ökar för ett bolag som närmar sig börsintroduktion. Nya föreningar skulle 
kunna jämföras med aktiebolag med kort tid till börsnotering. Tiden som gått sedan de 
nya föreningarna bjöds ut till försäljning är kortare än för de gamla vilket ger incitament 
för att de skulle använt sig av avskrivningsmetoder som förbättrar deras resultat. Healey 
& Wahlen (1999, s. 368) menar på att resultatmanipulering antingen används för att 
vilseleda sina intressenter eller för att påverka utgången av ett kontrakt. Att uppvisa en 
bättre ekonomiska resultat kan öka attraktiviteten att investera i en bostadsrättsförening, 
något de nya föreningarna i denna studie utnyttjat. Avskrivningsmetoden som ett bolag 
använder är även transparent vilket minskar sannolikheten för att den skall bytas ut i ett 
senare skede (Teoh et al., 1998, s. 201). Detta fenomen ser även ut att stämma in på nya 
bostadsrättsföreningar. 
 
         

         
Figur 2. Avskrivningens medelvärde för grupperna nya och gamla föreningar i kronor. 

För att styrka tesen om att nya föreningar till större utsträckning tillämpat 
redovisningsmetoder som verkar resultatförbättrande beräknas medelvärdet för 
avskrivningen för nya respektive gamla föreningar för åren 2013 och 2015 som 
illustreras i figur 2. Medelvärdet för nya föreningar år 2015 har ökat 217 procent. 
Medelvärdet för gamla föreningar har ökat med endast 19 procent. Detta är den faktiska 
medelvärdesförändringen och tar inte hänsyn till storlek. Detta stärker bevisen för hur 
nya föreningar utnyttjat de tidigare tillåtna redovisningsmetoderna och påverkas därmed 
i större utsträckning av de nya redovisningsreglerna. 
 
För att utröna ifall de observerade förändringarna inte berodde på skillnader i 
anskaffningsvärde mellan grupperna räknades den procentuella förändringen ut. De nya 
föreningarna ökade avskrivningarna per kvadratmeter med 185 procent medans de 
gamla endast ökade avskrivningskostnaden med 18 procent. Detta visar på att 
anskaffningsvärdet inte är den huvudsakliga faktorn som har bidragit till ökningen i 
avskrivningskostnader. 
 
I studien om accounting choice av Chase & Coffman (1994) på icke vinstdrivande 
organisationer såg de att trots att det huvudsakliga målet för dem inte är att gå med vinst 

1194992

737935

377157

620944

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

Nya Gamla

2015 2013



 55 

är detta något de ändå strävade efter att göra. Det opportunistiska redovisningsval som 
progressiva avskrivningar utgör visar på att denna vilja finns även i 
bostadsrättsföreningar. Chase & Coffman (1994, s. 237) visade på att personer med 
ledande positioner inom icke vinstdrivande organisationer var villiga att öka det 
redovisade resultatet för att i förlängningen gynnas ekonomisk av beslutet. Detta kan 
urskiljas även bland de nya bostadsrättsföreningarna. Ett positivt resultat gör att 
attraktiviteten för föreningen ökar och värdet på bostadsrätten är potentiellt sett högre.  
Donner & Kopsch (2016, s. 21) fann samband mellan informationsasymmetri och hur 
personer med informationsövertag utnyttjade detta vid ombildning av hyresrätt till 
bostadsrätt. Det informationsövertag som styrelsen i en bostadsrättsförening har 
gentemot nya köpare kan vara en tänkbar förklaring till varför opportunistiska 
avskrivningsmetoder tidigare använts. Donner & Kopsch (2016, s. 21) fortsätter och 
skriver att komplexiteten gällande bostadsrätter gör att chanserna till detta ökar. Något 
som i synnerhet gäller även för denna studie. Vi tror även att det dessutom råder en 
kunskapsasymmetri mellan köpare och en styrelse med större kunskap i 
redovisningsfrågor. Något som torde göra det lättare att utnyttja den 
informationsasymmetri som finns.  
 
Utifrån redovisningsteori om hur en årsredovisning skall användas beskrivs 
avskrivningar som något som skall spegla förbrukningen av tillgången. Smith et al. 
(2015, s. 211) beskriver att avskrivningens storlek kan göras så den säkrar kapitalets 
fysiska kapacitet. Detta betyder att företagets avskrivningar skall kunna bevara de 
fysiska resurser som krävs för att driva vidare verksamheten på samma nivå som 
tidigare (Smith et al., 2015, s.102). Enligt denna teori har nya föreningar från ett år till 
ett annat ökat förbrukning av dennes byggnad med 135 kr/m2. En ökning i denna storlek 
är något som förefaller orimligt. Jämförbarhet, en förbättrande kvalitativ egenskap hos 
redovisningen har därmed blivit försämrad. Det kan även tyda på att det funnits brist på 
neutralitet när bedömningen om progressiv avskrivning gjordes.  
 
Liksom avskrivningarna observerades stora skillnader i det redovisade resultatet mellan 
de gamla och de nya föreningarna. De gamla föreningarna förbättrade resultatet med 29 
kr/m2 och hos de nya föreningarna kunde en resultatförsämring med -48 kr/m2 
observeras.  
 

        
Figur 3. Resultatets medelvärde för nya och gamla föreningar i kronor. 
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Medelvärdet för de nya föreningarna har gått ifrån att uppvisa ett knappt bättre resultat 
än gamla föreningar till att uppvisa ett rejält mycket sämre genomsnittligt resultat än de 
gamla föreningarna samt ett negativt resultat. Sett till medelvärdet ser det ut som att nya 
föreningar helt plötsligt har fått en försämrad ekonomi. Är det verkligen fallet? Vad som 
orsakat denna förändring är inte uteblivna intäkter eller ökade utgifter. Vad det handlar 
om är en ökad redovisningsmässig kostnad. Detta tyder på att nya föreningar tidigare 
har använt redovisningsmetoder för att kunna uppvisa ett bättre resultat. 
 
Förbudet mot progressiv avskrivning tvingar bostadsrättsföreningar att använda linjär 
avskrivning vilket resulterat i att negativa resultat är vanligt förekommande bland nya 
föreningar. Dessa negativa resultat ger upphov till problem när det kommer till 
årsredovisningens funktion. En av årsredovisningens kvalitativa egenskaper är att den 
ska utgöra en trovärdig representation av den ekonomiska verkligheten för 
organisationen (Smith et al., 2015, s. 75). Barker (2012, s. 19) menar på att hjärtat i en 
årsredovisning är resultatet och att det är därifrån en analytiker baserar sin värdering av 
ett aktiebolag. Vid värdering av en bostadsrätt är det många andra parametrar som är av 
stor vikt. Men som tidigare beskrivet anför Lundén (2014, s. 12) att det bland 
bostadsrättsköpare finns en utbredd uppfattning om att ett negativt resultat automatiskt 
innebär att föreningen har en dålig ekonomi. Det gör att de negativa resultaten sänder ut 
en bild av en dålig ekonomi till bostadsrättsföreningens intressenter. Även denna 
uppfattning hade HSB (u.å., s. 3) innan förbudet mot progressiva avskrivningar 
infördes. De rekommenderade att vid en bedömning av en bostadsrätts ekonomiska 
situation skall hänsyn tas till resultatet och en förening med ett negativt sådant bör 
undvikas. Detta uttalande reviderades något under 2015. De rekommenderar nu 
spekulanter av bostadsrätter att kontrollera det balanserade resultatet (HSB, 2015). Är 
det balanserade resultatet negativt ska man som köpare se det som en varningssignal 
(HSB, 2015). Att det nu är många nya föreningar som uppvisar negativa resultat gör att 
de som kollektiv ser ut att ha en dålig ekonomi. Ett påstående som sannolikt inte 
stämmer. Något som tyder på att egenskapen trovärdig representation inte är uppfylld. 
En förändring av redovisningsreglerna till specifika regler för bostadsrättsföreningarna 
är något som skulle kunna förbättra detta. 
 
En av isomorfismerna som DiMaggio & Powell (1983, s. 152) beskrev när de grundade 
institutional theory var den normativa. Denna isomorfism bildas genom att normer 
bildas inom en yrkesgrupp som sätter press på individerna i en grupp att agera därefter 
(DiMaggio & Powell, 1983, s. 15). Enligt Collin et al. (2009, s. 151-152) kan detta även 
appliceras på andra individer som utsätts för ett normativa påtryckningar. Om den 
generella trenden bland nya föreningar är att redovisa negativa resultat kan det uppfattas 
som ett godkännande eftersom även andra gör det. Negativa resultat blir då en norm 
bland de nya föreningarna. Denna normbildning kan användas för att rättfärdiga de 
beslut som styrelsen ställs inför. Att jämföra sin förening med jämlikar och därigenom 
söka bekräftelse. Detta kan vara en anledning nu till att de flesta föreningarna inte gör 
mer än marginella höjningar av årsavgiften.  
 
Både Torres & Pina (2003, s. 279) och Anthony (1980, s. 87) kom fram till att icke 
vinstdrivande företag inte borde använda samma typ av redovisning som vinstdrivande 
bolag. Att detta passar in även på svenska bostadsrättsföreningar blir särskilt tydligt nu 
då en stor del av föreningarna redovisar negativa resultat. Att alla föreningar idag med 
röda siffror på sista raden i resultaträkningen skulle ha en dålig ekonomi ter sig inte 
troligt. Det omvända gäller för de flesta gamla föreningar. De låga 
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avskrivningskostnader som de har gör att den ekonomiska bilden ser bra ut. Denna 
klyfta som bildas mellan nya och gamla föreningar gör det svårt att som intressent göra 
en bra bedömning av ekonomin i föreningarna. Något som styrker att vad både Torres & 
Pina (2003) och Anthony (1980) även går att applicera på de bostadsrättsföreningarna i 
vårt urval. En obligatorisk kassaflödesanalys hade varit ett steg på vägen i att göra det 
lättare för intressenter att göra en bedömning av ekonomin i en bostadsrättsförening 
anser vi.  
  
Endast marginella höjningar av årsavgiften har alltså observerats i vårt urval. Dessa 
höjningar motsvarar vad de faktiska kostnadsökningarna kan antas uppgå till då den 
genomsnittliga avgiftshöjningen i stort motsvarar inflationen. De ekonomiska 
förutsättningarna har sannolikt endast förändrats på pappret.  
 
Om den nya bilden är rätt eller fel är har denna studie inte till uppgift att besvara men 
förbudet mot progressiva avskrivningar har lett till ett sämre resultat för nya föreningar 
och ett bättre resultat för gamla föreningar. Resultatet är som sagt svårt att bilda sig en 
uppfattning om som intressent. Lundén (2014, s. 23) menar att årsredovisningen skall 
uppföras så intressenterna skall kunna bilda sig en uppfattning om föreningens ekonomi. 
Det nya regelverket ser inte ut att ha bidragit till detta. De kvalitativa egenskaper som 
Smith et al. (2015, s. 71) diskuterar såsom trovärdig representation och jämförbarhet är 
ytterligare något som vi anser att K-regelverket inte bidragit med att förbättra. Detta är 
egenskaper som redovisningen ska uppfylla för att täcka det informationsbehov som 
finns hos intressenten Smith et al. (2015, s. 71). När användaren av de ekonomiska 
rapporterna beaktas förefaller det enligt oss lämpligt att försöka skapa ett så 
lättförståeligt regelverk som möjligt då många inte har de kunskaper som krävs för att 
genomskåda redovisningen och bilda sig en rättvisande bild av ekonomin. Det är heller 
inte bara enkelheten som bör ses över. En mer korrekt bedömning av den faktiska 
förslitningen och underhållsbehov som finns är något som hade gynnat alla intressenter. 
Studien Barker (2012, s. 19-20) utförde visade att redovisningsregler skapade en volatil 
redovisad ekonomi som aktieanalytiker var tvungna att ta hänsyn till och behandla på ett 
att eget vis. Detta kräver en utökad kunskap hos intressenten. Det kan vara rimligt att 
begära av en aktieanalytiker men inte lika rimligt att begära av en köpare av en 
bostadsrätt. Att lägga denna bedömning på exempelvis mäklaren är inte heller något vi 
anser vara av godo. Eftersom mäklaren i regel har en prestationsbaserad ersättning finns 
incitament till att inte redogöra för hur det faktiskt ser ut i förmån för ett högre 
försäljningspris. 
  
Lundén (2014, s. 11) menar att då inget kapitalkrav finns kan en bostadsrättsförening 
leva i välmåga många år trots ett negativt resultat då det är kassaflödet som är det 
väsentliga för en bostadsrättsförening. Att upprätta en kassaflödesanalys är som tidigare 
nämnt inte tvingande idag och många föreningar avstår från detta. Detta resulterar i att 
det idag är väldigt svårt att bedöma speciellt nya bostadsrättsföreningars ekonomi och 
klyftan som bildats mellan nya och gamla föreningars resultat gör jämförelser mellan 
dem svår. Även fast en kassaflödesanalys underlättar bedömningen är det inte heller 
självklart för en bostadsrättsköpare utan ekonomisk utbildning att förstå att det är 
likviditet och kassaflöde som är det centrala i bedömningen. När informationen inte är 
obligatorisk och alla inkluderar denna blir jämförbarheten ytterligare lidande. Det är då 
främst jämförelsen mellan föreningar i populationen. Smith et al. (2015, s. 80) beskriver 
det som en av de förbättrande kvalitativa egenskaperna. Jämförbarhet är centralt inom 
redovisningen och något som Smith et al. (2015, s. 80) tar upp som en av de kvalitativa 
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egenskaper som redovisningen bör sträva efter att uppfylla. De två typer av 
jämförbarhet som beskrivs har i liknande utsträckning blivit lidande av det nya 
regelverket. De två typerna är jämförbarhet över tid samt jämförbarhet mellan olika 
enheter (Smith et al., 2015, s. 80-81). 
  
Utifrån resultaten ovan rörande avskrivningar och resultat där stora skillnader har 
påvisats mellan gamla och nya föreningar är dessa resultat intressanta. Debatten runt 
eventuella höjningar har enligt detta resultat inte inträffat. En annan intressant aspekt är 
att resultatet inte tycks ha någon koppling till årsavgiften. Trots att nya föreningar 
uppvisar en sänkning av sina resultat så har inte årsavgiften ökat i någon större 
utsträckning. Watts & Zimmerman (1986, s. 260-261) testade inom positive accounting 
theory sambandet mellan chefers bonus och val av redovisningsmetod. Detta 
implementerades i accounting choice-forskning av Chase & Coffman (1994) och 
därifrån har kopplingar till vår studie gjorts. En bostadsrättsförening kan drivas med ett 
negativt kapital utan några konsekvenser (Stattin & Svernlöv, 2014, s. 7). 
Bostadsrättsföreningens styrelse är även medlemmar och boende i föreningen och 
påverkas därför själva av höjningar och sänkningar av årsavgiften. Att föreningens 
styrelse gör val som påverkar deras egen ekonomi positivt är i linje med accounting 
choice-forskningen. Valet att inte höja årsavgiften är ett sådant. Likaså är det tidigare 
valet att använda progressiv avskrivning i resultatförbättrande syfte ett sådant. 
Föreningar beskylls för att skjuta kostnader för underhåll på framtida medlemmar 
(Swedbank, 2016). Användandet av progressiva avskrivningar har fungerat som en 
missledande manöver för att inte redovisa vilka kostnader som faktiskt föreligger. När 
det inte är tillåtet att skriva av byggnaden progressivt redovisar föreningarna istället 
negativa resultat. Det har blivit något av en norm bland de nya föreningarna och det 
finns risk för att intressenter inte lägger någon vikt vid resultatet och att föreningarna 
även fortsättningsvis obemärkt kan skjuta kostnader på framtiden. Detta är faktorer som 
tyder på att de val som görs av föreningens styrelse påverkas av den personliga 
vinningen hos individen. Den personliga vinningen sker både genom en lägre årsavgift 
och att en lägre årsavgift i förlängningen genererar ett högre försäljningspris för 
bostadsrätten. Lundén (2014, s. 108) menar att en lägre årsavgift vanligtvis betingar ett 
högre pris vid en försäljning, allt annat lika. Detta påvisar att stöd för de iakttagelser 
Chase & Coffman (1994) gjorde även tycks gälla för bostadsrättsföreningar. 
 
Tack vare de incitament som finns för att behålla den progressiva avskrivningsmetoden 
har bostadsrättsföreningarna hållit kvar vid den. Eftersom det inte skett frivilligt var det 
regelförändringen som gav upphov till bytet till linjär avskrivning och en mindre 
opportunistisk redovisning. Enligt vad våra observationer förefaller det rimligt att anta 
att nya föreningar i större utsträckning använt sig av positive accounting theory på 
grund av de effekter som redovisningsvalen fått för beslutsfattarna i form av en bättre 
privatekonomi. Nya föreningar har också i större utsträckning använt sig av 
resultatmanipulering för att öka attraktiviteten i bostadsrättsföreningen. 

7.3 Ombildade mot icke ombildade 
När ombildade föreningar jämförs mot icke-ombildade föreningar observeras inte några 
stora skillnader mellan grupperna. Årsavgiftsförändingen var det enda av de tre 
genomförda t-testen genererade ett signifikant resultat. Medelvärdet för avgiftsökningen 
är större hos de ombildade föreningarna. Dock hade dessa föreningar i genomsnitt en 
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lägre årsavgift 2013 och även efter höjningen är avgiften fortfarande något lägre hos 
ombildade föreningar. 
  
Det blir mer intressant när endast nya föreningar av de båda grupperna jämförs. Som 
beskrivits tidigare var det i början av 2000-talet som byggmästarbildade föreningar 
började utnyttja möjligheten att skriva av byggnaden progressivt. När uppdelningen till 
nya föreningar görs minskar stickprovet till 86 stycken bostadsrättsföreningar, 37 
stycken icke ombildade föreningar och 49 ombildade föreningar. Betydligt färre än vad 
som tidigare varit underlag för tidigare tester. Gruppen med minst antal observationer 
har 37 stycken vilket ändå torde ge en bra skattning. 
  
När vi tittar närmare på de nya föreningarna och delar upp dem i ombildade och icke 
ombildade föreningar finns skillnader mellan grupperna. De icke ombildade ökade 
avskrivningarna nästan tre gånger mer än vad de ombildade gjorde. De nya icke 
ombildade föreningarna har alltså gått från att göra avskrivningar på 47 kr/m2 till 264 
kr/m2 i genomsnitt. Nya ombildade gick från 93 till 167 kr/m2.  
 
Kan denna skillnad bero på att nya icke ombildade föreningar helt enkelt har ett högre 
anskaffningsvärde? Bostadsrätter i de nya icke ombildade föreningarna, ingående i 
denna studie har ett genomsnittligt anskaffningsvärde på 27 824 kr/m2, motsvarande 
siffra för nya ombildade föreningar är 14 322 kr/m2. Ett högre anskaffningsvärde ger en 
högre bas för avskrivningar. Att ökningen för avskrivningarna är större i nya icke 
ombildade föreningar beror dock inte bara på anskaffningsvärdes storlek. Under 2013 
hade nya icke ombildade föreningar en lägre avskrivning per kvadratmeter jämfört med 
nya ombildade föreningar, trots det högre anskaffningsvärdet, 47 kr/m2 jämfört med 93 
kr/m2 i genomsnitt. 
  
Detta visar tydligt att nya icke ombildade föreningar i större utsträckning har valt att 
utnyttja möjligheten att skriva av föreningens byggnader progressivt jämfört med nya 
ombildade föreningar. En förklaring till detta kan kopplas till studier av Teoh et al. 
(1998) och Fan (2009) där undersöktes ifall incitamenten till att utnyttja en 
opportunistisk avskrivningsmetod ökar för bolag vid en börsintroduktion. Både Teoh et 
al. (1998, s. 177) och Fan (2009, s. 29) kom fram till att bolag som närmar sig 
börsintroduktion i större grad använder sig av resultatförbättrande avskrivningsmetoder 
jämfört med liknande bolag som inte står inför en börsintroduktion. Ovan kan tydligt 
utläsas att trots en högre anskaffningskostnad per kvadratmeter har nya icke ombildade 
föreningar år 2013 haft en lägre avskrivningskostnad per kvadratmeter jämfört med ny 
ombildade föreningar. Detta visar på att nya icke ombildade föreningar innan förbudet 
mot progressiva avskrivningar i högre utsträckning valt att tillämpa 
avskrivningsmetoder som positivt påverkar resultatet. 
  
Försäljningsprocessen för nya ombildade och nya icke ombildade föreningar är något 
som skiljer sig åt. En icke ombildad förening säljer bostadsrätter på den öppna 
bostadsmarknaden med målet att erhålla största möjliga köpeskilling. Byggbolag är ofta 
säljaren av dessa nyproducerade bostadsrätter. Denna typ av förening kallas 
byggmästarbildad bostadsrättsförening. För de ombildade föreningarna är den 
vanligaste köparen den som tidigare var hyresgäst i samma lägenhet. Priset de får betala 
är rabatterat och normalt sätts priset till någonstans mellan 60% och 75% av 
marknadsvärdet. Säljaren behöver därför inte attrahera nya köpare till projektet och 
därmed konkurrera med andra fastighetsprojekt. Det kan rimligtvis medföra att 
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föreningens ekonomi inte spelar in i värderingen av bostadsrätten i samma utsträckning. 
Säljprocessen för de icke ombildade bostadsrättsföreningarna har i och med ovan förda 
resonemang likheter med ett bolag som ska börsintroduceras. Det gör att likheter med 
de observationer som Teoh et al. (1998, s. 177) och Fan (2009, s. 29) gjorde även går att 
se på nya icke ombildade föreningar i vårt urval. Teorier som Teoh et al. (1998) och Fan 
(2009) anses därför vara applicerbara på nya icke ombildade bostadsrättsföreningar. En 
grupp där de byggmästarbildade föreningarna ingår.  
 
På grund av omständigheterna där en icke ombildad förening skall inbringa så stor 
köpeskilling som möjligt ökar incitamenten för att bruka en avskrivningsmetod som 
förbättrar resultatet och skapar en mer attraktiv bild av bostadsrättsföreningens 
ekonomi. Liksom att en ombildad förening mer påminner om ett bolag som inte skall 
börsnoteras då dessa inte för tillfället inte finner samma vinning i att kortsiktigt uppvisa 
en mer attraktiv ekonomi. Detta då avsikten med resultatmanipulering antingen är att 
vilseleda intressenter om bolagets ekonomiska situation eller att påverka utgången av ett 
kontrakt (Healey & Wahlen, 1999, s. 368). Motiven för att tillämpa 
resultatmanipulering förefaller sig vara större för nya icke ombildade föreningar. Med 
anledning av att dessa vid försäljning strävar efter att inbringa en så hög summa som 
möjligt. 
  
Sannolikheten att ett företag skall byta avskrivningsmetod i ett senare skedde faller sig 
låg på grund av den transparens som finns för vald avskrivningsmetod (Teoh, et al., 
1998, s. 201). Bostadsrättsföreningarna i denna studie har likt företagen bibehållit den 
initialt valda avskrivningsmetoden. Den förändring som skett vad det gäller 
avskrivningsmetod har uppstått i och med förbudet mot progressiva avskrivningar, 
vilket gör att detta inte kan ses som ett fritt val. Även detta tyder på att det Teoh et al. 
(1998) observerat är applicerbart på bostadsrättsföreningar och att denna aspekt av 
resultatmanipulering liknar bolag som ska börsintroduceras.  
  
Vidare så testades resultatets medelvärdesförändring för att se om någon skillnad 
föreligger här. De nya ombildade föreningarna har en medelvärdesförändring på -24 
kr/m2 och de nya icke ombildade föreningarna på -121 kr/m2 mellan åren 2013 till 2015 
vilket var en signifikant förändring. Att förbättra resultatet i den ekonomiska planen kan 
vara ett sätt för byggföretagen att göra bostadsrätterna mer attraktiva och på så sätt 
erhålla ett högre försäljningspris. Detta stärker tesen att nya icke ombildade föreningar 
till större grad tillämpat resultatmanipulering. Något som enligt Healey & Wahlen 
(1999, s. 368) används för att vilseledda intressenter om den ekonomiska situationen 
eller påverka utgången av kontrakt som är beroende av det redovisade resultatet. Detta 
överensstämmer även med tidigare analys om att nya icke ombildade föreningar i högre 
utsträckning tillämpat resultatmanipulering och på grund av detta påverkas i större 
utsträckning i och med regeländringen. Det överensstämmer även med kopplingar som 
gjorts ovan mellan nya icke ombildade föreningar och företag som närmar sig 
börsintroducering. Dessa företag använder i utsträckning redovisningsmetoder för att 
förbättra sitt resultat (Fan, 2007, s. 28-29; Teoh et al., 1998, s. 201). Denna koppling 
håller fortfarande och nya icke ombildade föreningar i denna studie fortsätter att uppvisa 
tecken som stärker tesen om att dessa i större utsträckning tillämpat 
resultatmanipulering. 
  
Slutligen undersöktes även årsavgiftens medelvärdesförändring för nya ombildade och 
nya icke ombildade föreningar. Nya ombildade föreningar uppvisade en 
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medelvärdesförändring på 30 kr/m2 medans nya icke ombildade föreningars 
medelvärdes förändring är 8 kr/m2. Nya icke ombildade föreningar har enligt detta 
resultat tidigare i större grad tillämpat redovisningsmetoder med resultatförbättring som 
mål och genom detta fått en större påverkan på sin redovisning. Trots detta har sedan en 
lägre höjning av årsavgiften genomförts jämfört med nya ombildade föreningar. Varför 
dessa typer har agerat så olika är svårt att fastslå. Vad som dock går att utläsa är att nya 
icke ombildade föreningar har påverkats i större utsträckning av förbudet mot 
progressiva avskrivningar jämfört med nya ombildade föreningar. De har dessutom valt 
att höja sin årsavgift i mindre utsträckning vilket gör att resultatet skiljer sig än mer 
mellan dessa två grupper. 
  
Vidare tyder detta resultat på att ingen koppling mellan resultatet och årsavgift tycks 
föreligga. Detta då nya icke ombildade föreningar bör ha gjort en större höjning av 
årsavgiften. Barker (2012, s. 19) uttrycker att resultaträkningen är hjärtat av den 
finansiella redovisningen. Detta till trots väljer bostadsrättsföreningar att fokusera på att 
hålla årsavgiften nere och istället  redovisa ett negativt resultat. Detta resultat 
överensstämmer med positive accounting theory om sambandet mellan 
redovisningsmetod och ledningens bonus. Styrelsen inom bostadsrättsföreningen gör 
här ett val att redovisa ett negativt resultat och att inte höja avgiften. 

7.4 K2 mot K3 
Valet mellan K2 och K3 är långt ifrån självklart och även nu fyra år efter införandet av 
k-regelverken för bostadsrättsföreningar finns ingen tydlig mall för vilket regelverk som 
passa bäst. Fördelningen mellan bostadsrättsföreningar som tillämpar K2 respektive K3 
är i denna studie 136 som tillämpar K2 vilket utgör 80% av det totala antalet och 34 
föreningar som tillämpar K3 vilket är resterande 20%. 
  
Den stora skillnaden mellan K2 och K3 är hur avskrivningar behandlas i K3 så används 
komponentavskrivning för att ge en mer rättvisande bild av förslitningen på byggnaden. 
I testet som jämförde avskrivningens förändring mellan åren 2013 och 2015 för 
föreningar som tillämpar K2 respektive K3 gav detta ett icke signifikant resultat. 
Medelvärdes förändringen mellan dessa två grupper var 3 kr/m2 ifrån att vara lika och 
som tidigare nämnts var inte resultatet signifikant så denna skillnad kan antas bero på en 
slump. Då medelvärdes förändring mellan dessa är näst intill lika verkar det inte 
uppstått någon skillnad i avskrivningens storlek beroende på om en 
komponentavskrivning upprättats eller inte. Komponentavskrivningar avser att ge en 
mer detaljerad bild av byggnadens förslitning (Lundén, 2014, s. 35). Det är därför 
intressant att se hur liten skillnad som verkar föreligga. Utifrån denna studie verkar det 
inte föreligga någon skillnad mellan hur föreningar som tillämpar K2 respektive K3 när 
det gäller förändringen i avskrivningen. 
  
Resultat och årsavgift förändringen visade inte den heller på några signifikanta 
skillnader mellan K2 och K3. Denna studie tyder på att valet mellan K2 och K3 inte haft 
någon påverkan när det kommer till förändringen mellan åren 2013 och 2015 för 
resultat, årsavgift och avskrivningar. Valet mellan de två regelverken har således inte 
haft någon inverkan på graden en bostadsrättsförening påverkats av förbudet mot 
progressiva avskrivningar. Det tyder också på att det inte finns någon skillnad i 
frekvensen av användandet rörande accounting choice i bemärkelsen att försöka 
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förbättra föreningens resultat eller sin egen förmögenhet mellan föreningar som 
använder K2 respektive K3. 

7.5 Kooperativ tillhörighet mot icke kooperativ tillhörighet 
Intressant att se om föreningar som varit medlem i ett av de tre största kooperativen har 
klarat sig bättre på grund av rådgivning man antar att de är experter och borde ge goda 
råd 
  
HSB, Riksbyggen och SBC är marknadsledande när det kommer till ekonomisk 
förvaltning för bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningar som förvaltas av någon av 
dessa tre organisationer jämfördes med bostadsrättsföreningar som saknar förvaltning 
eller har en mindre förvaltare. I likhet med tidigare testades medelvärdesförändringen 
mellan år 2013 och 2015 i termer av årsavgift, resultat och avskrivning för respektive 
föreningstyp angiven ovan. Ingen av testerna som utfördes på dessa variabler visade på 
ett signifikant resultat. Föreningar som tillhör en av marknadens tre största aktörer när 
det kommer till ekonomisk förvaltning har inte påverkats annorlunda än föreningar som 
ej är anslutna till någon av dessa tre. Det betyder att oavsett om en förening lejt sin 
förvaltning till en av dessa tre eller ej, kan ingen skillnad i graden av utnyttjandet av 
resultatförbättrande redovisningsmetoder urskiljas mellan dessa grupper. Om en 
bostadsrättsförening tillhör ett kooperativ eller inte påverkar inte dess incitament att 
utöva resultatmanipulering. Utifrån denna studie verkar kunskapsnivån till synes 
likvärdig i föreningar med kooperativ tillhörighet som för föreningar utan kooperativ 
tillhörighet. 

7.6 Är avskrivningar rätt mått på förslitning? 
För att resultaträkningen ska kunna användas på ett tillförlitligt sätt måste 
kostnadsposterna motsvara de faktiska kostnader som föreningen har och kommer att ha 
i framtiden. Anders Lago, förbundsordförande för HSB och Mårten Lilja, vice VD för 
Riksbyggen skrev en debattartikel i Dagens Industri den 23 mars 2017, där 
uppmärksammar de problematiken med den rättvisande bilden som dagens 
redovisningsregelverk ger upphov till (Lago & Lilja, 2017). De föreslår att både 
avskrivningar och avsättningar till underhållsfond utgår och istället ersätts med en 
resultatpåverkande post motsvarande det årliga genomsnittet för underhållskostnaden, 
en trettioårsperiod framöver (Lago & Lilja, 2017). 
  
Läggs det därtill till en kostnadspost motsvarande amortering på föreningens lån kan 
resultaträkningen på ett lättare sätt tolkas av användaren av den finansiella 
informationen. Anammas denna modell från normgivningens sida och blir gällande för 
bostadsrättsföreningar skulle ett nollresultat vara det som eftersträvas. Negativa siffror 
betyder att underhåll eller andra kostnader är för stora och att föreningen går med 
underskott. Alltför positiva siffror betyder att pengar läggs på hög i för stor 
utsträckning. Detta skulle skapa en mer rättvisande bild och något som är lättare att 
tolka när en bedömning av ekonomin görs. Det skulle även underlätta för den sittande 
styrelsen i dess arbete med att sätta rätt nivå på årsavgiften i föreningen. 
  
Att bostadsrättsföreningar väljer att redovisa negativa resultat kan helt enkelt vara på 
grund av att det är mest rationellt att göra på detta vis. Denna studie ämnar inte 
undersöka vilket redovisningsregelverk som är det mest rättvisande i avseende på 
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byggnadens förslitning. Med det sagt kan det tidigare regelverket men tanke på den 
kritik som framförts mot det ha tillåtit för låga avskrivningar vilket inte speglar den 
förslitning som kontinuerligt sker på byggnaderna. Det nuvarande regelverket däremot 
vilket kräver att alla föreningar oavsett anskaffningsvärde och det rådande 
marknadsvärdet på orten ska skriva av byggnaden med i princip samma procentuella 
andel. Denna metod har vissa fundamentala brister. Anskaffningsvärdet beror i stor 
utsträckning på i vilken stad bostadsrättsföreningen har sin fastighet, dessutom skiljer 
sig prisbilden även inom staden. Detta är faktorer som inte bör ha ett direkt samband 
med förslitning och underhållskostnaden men som ändå är grunden till avskrivningens 
storlek. 
  
Dessutom har den prisutveckling som skett på bostadsrättsmarknaden inte skett i samma 
utsträckning för underhålls- och ersättningskostnader då dessa kostnadsnivåer inte har 
samma koppling till räntenivåer och spekulativa marknader. Det gör att gamla 
föreningar med lägre anskaffningsvärden jämfört med nya har en lägre kostnad i 
resultaträkningen för förslitning och underhåll när den faktiska kostnaden beträffande 
detta inte torde vara fördelad på detta sätt. Det är ytterligare en aspekt som gör 
anskaffningsvärdet till ett olämpligt mått på förslitnings- och underhållskostnader. 
  
En modell likt den Lago & Lilja (2017) föreslagit där den resultatpåverkande posten 
inte baseras på anskaffningsvärde utan en underhålls- och ersättningsplan framtagen av 
en byggnadsexpert har möjlighet att skapa en mer rättvisande bild av de kostnader som 
påverkar och kommer att påverka föreningen framöver. Något som både gör det lättare 
för intressenter att skapa en bild av föreningens ekonomiska ställning och samtidigt 
underlätta styrelsearbetet när avgiftsnivåer ska fastställas. 
  
Då skulle denna resultatpåverkande post bättre stämma överens med hur Smith et al. 
(2015) beskriver avskrivningens funktion. Alltså att avskrivningens storlek ska uppgå 
till den kostnad som krävs för att säkra kapitalets fysiska kapacitet (Smith et al., 2015, s. 
211). I detta fall innebär det att avskrivningen ska motsvara kostnaden för att 
byggnadens boendestandard ska bibehållas. 
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8. Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som denna studie kommit fram till och studiens 
syfte besvaras. Dessa mynnar sedan ut i förslag på vidare forskning inom området. 
 
Problemformuleringen som studien utgått lyder som följer: 
I vilken utsträckning har övergången till K-regelverket och förbudet mot progressiva 
avskrivningar påverkat redovisningen i svenska bostadsrättsföreningar med hänsyn till 
avskrivningar, resultat och årsavgift? 
  
Denna problemformulering resulterade i följande syfte: 
Att utifrån teori undersöka och kartlägga de redovisningsmässiga effekter som uppstått 
i bostadsrättsföreningars ekonomiska rapporter i samband med K-regelverkets 
införande. 
  
Kartläggningen inleddes med att åren 2013 och 2015 jämfördes mot varandra där alla 
föreningar ingick i testet. De variabler som testades var avskrivning på föreningens 
byggnad, resultat och årsavgift. Medelvärdet för avskrivningen över alla stickprovets 
föreningar fördubblades mellan åren. Avskrivningen samt årsavgiften var de två tester 
som visade på en signifikant skillnad. Årsavgiften ökade dock endast med 2,6% under 
dessa två år. De farhågor som fanns beträffande förhöjda avgifter ser därför ut att vara 
obefogade när det kommer till stickprovet som helhet. Det leder till nästa 
forskningsfråga som hjälper till att mer i detalj besvara frågeställningen. 
  
Vilka skillnader föreligger beträffande hur olika typer av föreningar har påverkats av 
införandet och kan resultatmanipulering vara en bakomliggande faktor till dessa 
skillnader? 
  
Vi har kunnat konstatera att bostadsrättsföreningar påverkats i varierande omfattning. 
Gemensamt för de föreningar där avskrivningarna ökat som mest är att de är nya. När 
nya och gamla föreningar jämfördes observerades signifikanta skillnader främst 
beträffande förändringen av resultat och avskrivningar. De nya föreningarna har fått en 
negativ resultatpåverkan, de gamla föreningarna däremot har förbättrat sitt resultat. 
Avskrivningsförändringen är en stor del i detta, nya föreningar har ökat avskrivningen 
10 gånger mer än de gamla. Här kan vi tydligt se att det är de nya som påverkats mest 
och tidigare, i störst utsträckning använt sig av resultatförbättrande redovisning. 
  
Bland de nya föreningarna är det de icke ombildade där de största förändringarna har 
observerats. Avskrivningarna ökade med 462% till 264 kr/m2 mellan åren 2013 och 
2015. De byggmästarbildade föreningarna ingår i denna grupp och koppling till tidigare 
forskning antyder att incitamenten för detta förfarande torde vara som störst för denna 
grupp. Resultatet har därför påverkats i negativ bemärkelse.Resultatet för nya icke 
ombildade föreningar inom vårt urval sjönk i genomsnitt med 121 kr/m2. Resultat gick 
därför från att ha varit positivt år 2013 till att vara negativt år 2015. De nya ombildade 
föreningar har inte använt resultatförbättrande avskrivningar i samma utsträckning. 
Deras resultat sjönk därför med endast 24 kr/m2 i genomsnitt och uppvisar fortfarande 
ett positivt resultat. Jämförbarheten mellan åren har därför försämrats mer för nya icke 
ombildade jämfört med de nya ombildade föreningarna. Jämförbarheten mellan 
föreningstyperna har även den påverkats. Om denna förändring är positiv eller negativ 
kan denna studie inte utröna. 
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Några förändringar beträffande avskrivning och resultat för ombildade och icke 
ombildade föreningar utan hänsyn till ålder kunde inte påvisas. Förändring i årsavgift 
var det enda som var signifikant skilt mellan föreningstyperna. Vad som orsakat denna 
ökning kan vi med denna studie inte förklara. Den slutsats vi kan dra är att det inte 
föreligger någon skillnad i graden av användande av resultatmanipulation för 
föreningarna i vårt urval. 
  
De faktorer som inte tycks spela någon roll för varken avskrivningens storlek, resultatet 
eller årsavgiften är huruvida vilket K-regelverk föreningen anammat eller om 
föreningen har en kooperativ tillhörighet eller ej. Inom dessa grupper var inga av de 
genomförda testerna signifikanta. Denna studie kan därför inte påvisa att dessa grupper 
har påverkats i olika stor utsträckning. Valet mellan K2 och K3 samt kooperativ 
tillhörighet eller ej har de facto inte resulterat i några skillnader rörande den finansiella 
rapporteringen i vårt urval.  
  
Slutsatsen är att de är de nya föreningarna som i störst utsträckning påverkats av 
införandet av K-regelverket. På grund av höjda avskrivningar har resultatet försämrats. 
Detta tyder på att de i större utsträckning tillämpat resultatförbättrande 
avskrivningsmetoder. Bland de nya är det då främst de icke ombildade och 
byggmästarbildade föreningarna som utnyttjat progressiva avskrivningar.  
 
De teorier som diskuterats i studien har sin grund i vinstdrivande bolag. Forskning inom 
dessa ämnen har inte bedrivits på svenska bostadsrättsmarknaden, något som gör att det 
finns kunskapsluckor för denna studie att fylla. Vad gäller teori om resultatmanipulering 
bidrar denna studie med insikter om hur dessa teorier ter sig på bostadsrättsmarknaden 
och då främst vilka grupper som gjort detta. Denna studie har i likhet med forskning 
rörande accounting choice på icke vinstdrivande organisationer observerat att även fast 
det inte finns ett vinstsyfte så finns viljan att redovisa ett bättre resultat. Då tidigare 
studier inte bedrivits på den svenska bostadsrättsmarknaden ger denna studie även här 
insikter i hur bostadsrättsföreningar i vårt urval handlar utifrån ett accounting choice-
perspektiv. Denna studie har applicerat denna teori på en tidigare outforskad, icke 
vinstdrivande marknad och därigenom kunnat påvisa att teorin ser ut att gälla även på 
bostadsrättsmarknaden.  
 
För att undersöka ifall den redovisningsmässiga kostnaden resulterat i en faktisk 
kostnadsökning för medlemmarna ställdes följande delsyfte upp: 
  
Undersöka kopplingen mellan resultatförändringar och eventuella 
årsavgiftsförändringar för bostadsrättsföreningar. 
  
Den grupp som påvisar frikoppling mellan resultat- och avgiftsförändringar tydligast är 
de nya icke ombildade föreningarna. Hos den gruppen observerade vi en 
resultatförändring på -121 kr/m2. De höjde endast avgiften med 8 kr/m2. Den 
observerade resultatförändringen på -121 kr/m2 inkluderar alltså avgiftsökningen på 8 
kr/m2 vilket innebär att utan en avgiftsökning hade resultatet påverkats med -129 kr/m2 
mellan åren. Denna marginella årsavgiftshöjning härstammar troligen från en real 
ökning av kostnadsmassan orsakad av inflation snarare än något annat. Sett till de icke 
ombildade föreningarna, utan att ta hänsyn till ålder finns denna frikoppling kvar att 
urskönja till viss del. Mellan de ombildade och de icke ombildade har en signifikant 
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skillnad rörande årsavgiftens förändring kunnat påvisas i vårt urval. 
Resultatförändringen är däremot inte skild från varandra. Kopplingen mellan resultat- 
och avgiftsförändringen är därmed inte lika för de två typerna i vårt urval. 
  
De resultatförändringar som observerats för resterande grupper är inte tillräckligt stora 
för att slutsatser angående resultatets koppling till årsavgiften ska kunna dras. Dessa 
föreningar har inte påverkats i den utsträckning att de har haft en resultatförändring att 
ta hänsyn till. 

8.1 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Denna studie har bidragit med att ge intressenter och då i synnerhet användaren av en 
bostadsrättsförenings ekonomiska rapporter en ökad förståelse för hur olika typer av 
bostadsrättsföreningar påverkats av de nya redovisningsregelverken. Detta är något som 
kan underlätta när en bedömning av den ekonomiska ställningen ska göras. Att alla 
föreningar som redovisar ett negativt resultat har dålig ekonomi är inte troligt, något 
som tyder på att resultaträkningen inte speglar den ekonomiska verkligheten. Detta visar 
på att intressenter bör titta bortom resultaträkningen för att göra en bedömning av 
ekonomin i en bostadsrättsförening. Detta kan även underlätta för bostadsrättsföreningar 
när beslut ska tas om årsavgiftens storlek. Det visar på att föreningar måste använda ett 
annat mått på förslitning än avskrivningar för att årsavgiften ska kunna sättas på rätt 
nivå. Detta är även något som normgivande organ kan ta till sig. Studiens resultat tyder 
på att avskrivningar inte är rätt mått på förslitning för en bostadsrättsförenings byggnad. 
För att förbättra den rättvisande bilden behövs ett annat mått på förslitning. Ett bättre 
anpassat regelverk för bostadsrättsföreningar kan öka möjligheten för att potentiella 
köpare att lättare tillgodogöra sig informationen i de ekonomiska rapporter en förening 
kommunicerar till dess intressenter. 
 
Med hjälp av den kartläggning som genomförts kan denna studie även ge en bild av hur 
olika typer av bostadsrättsföreningar väljer att redovisa idag. Vid denna kartläggning 
observerades även tecken på att resultatmanipulering förekommer på 
bostadsrättsmarknaden samt för vilka typer av föreningar som främst tillämpat detta 
tidigare. Studien fann inte heller något samband mellan årsavgiften och resultatet. Detta 
betyder att ett negativt resultat inte påverkar medlemmars boendekostnad enligt denna 
studie. 

8.2 Förslag till fortsatta studier 
Under studiens gång har vi uppmärksammat att den rättvisande bilden inte förefaller 
vara uppfylld. Syftet har inte heller varit att besvara detta, en studie där den rättvisande 
bilden undersöks mer ingående är därför intressant. I synnerhet hur K-regelverkets 
införande påverkat rättvisande bild. Har det skett en förbättring efter införandet av de 
nya redovisningsreglerna eller har den försämrats. Vi har i denna studie observerat stora 
förändringar i avskrivningar, speciellt hos nya föreningar. Avskrivningarna ska spegla 
byggnadens förslitning. Att det skett så stora förändringar ger upphov till frågan om vad 
som egentligen är ett bra mått på förslitning. Ett alternativt mått på förslitning som 
inkluderar andra parametrar än anskaffningsvärde är något som bör undersökas. Ett helt 
eget redovisningsregelverk är kanske på sin plats för bostadsrättsföreningar. 
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Studien har undersökt resultatmanipulering i bostadsrättsföreningar. Ett mått på 
resultatmanipulering vi inte haft möjlighet att inkludera är hur tomträtten redovisas och 
hur detta används i resultatförbättrande syfte. Detta är något som hade gett en mer 
nyanserad bild av hur utbrett resultatmanipulering är i bostadsrättsföreningar. Här hade 
även en historisk jämförelse varit intressant. Har användningen av denna metod ökat nu 
när progressiva avskrivningar inte är tillåtna på byggnader. En historisk tillbakablick 
hade även varit intressant på grund av den prisökning som skett på 
bostadsrättsmarknaden. I och med denna prisökningen ökar troligtvis även de 
ekonomiska incitamenten för resultatmanipulering. Vår studie kan fungera som en 
utgångspunkt för en sådan studie då vi kommit fram till i vilken föreningstyp där det 
förekommer till störst utsträckning. 
 
Inför K-regelverkets införande spekulerades det i vad som skulle ske med 
marknadspriserna. Den största oron gällde årsavgiften och dess påverkan på 
marknadspriset. När nu många föreningar redovisar negativa resultat, ser köpare det 
som en ökad riskfaktor och diskonteras det i priset de är villiga att betala? Här hade en 
kvalitativ ansats varit värdefull för att skapa förståelse för hur köpare resonerar. En 
kvantitativ studie inom samma område som vår studie är även tänkbart. Fokus i en 
sådan bör vara mot de typer där stor påverkan observerades. Detta för att skapa 
förståelse för de bakomliggande tankegångarna. 
 
Att utföra en liknande studie i andra länder med en liknande bostadsmodell är intressant 
eftersom de följer andra redovisningsregleverk. Att studera och jämföra förekomsten av 
resultatmanipulering på olika marknader ökar kunskapsnivån och kan hjälpa normgivare 
i framtagandet av nya regelverk. Även en liknande studie på den svenska marknaden 
med ett större sannolikhetsurval är intressant eftersom detta skulle bidra med 
generaliserbarhet för populationen. Något som denna studie saknar. 

8.3 Samhällsvetenskapliga och etiska aspekter 
Denna studies resultat belyser en del problematiska samhälleliga aspekter. 
Bostadsrättsföreningar har i olika stor grad tidigare använt sig av förbättrande 
redovisningsmetoder, detta har nu resulterat i att olika föreningar påverkats i olika grad 
efter införandet av k-regelverket. Ett av problemen som nu finns i många nya föreningar 
är att jämförbarheten över tid gällande årsredovisningarna har försämrats. Detta 
försvårar möjligheten att bedöma en förenings ekonomiska situation. Ett annat problem 
just nu är även att jämföra olika föreningars ekonomi med varandra. Denna studies 
konklusion är att nya föreningar i genomsnitt redovisar ett försämrat resultat för 2015 
jämfört med 2013. För de gamla föreningarna har de motsatta observerats. Det finns en 
utbredd uppfattning idag att negativt resultat är kopplat till en dålig ekonomi (Lundén, 
2014, s. 12). Att alla nya föreningar helt plötsligt fått en sämre ekonomi och de gamla 
fått en bättre ter sig inte troligt. Att bedöma ekonomin för en bostadsrätt ställer idag 
stora krav på köparen. Investering i en bostadsrätt är för många den största 
investeringen man gör i sitt liv. Majoriteten av dessa köpare är inte utbildade inom 
ekonomi. På grund av detta är det problematiskt att bedömningen av en 
bostadsrättsförenings ekonomi ska vara så komplicerad både när det gäller 
jämförbarheten över tid och mellan olika föreningar 
  
I denna studie har inga etiska problem identifierats. Detta antagande grundas i att den 
data som används i studien är offentlig, den är tillgänglig för vem som helst. De 
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ingående föreningarna är inte nämnts vid namn, de förblir därför anonyma. Det enda 
eventuella etiska övervägandet som kan göras är att omnämna HSB, Riksbyggen och 
SBC när klassificeringen kooperativ tillhörighet gjordes. Alla dessa är dock redan 
omnämnda i den debatt som uppstod 2014 och de är ingen hemlighet att även föreningar 
tillhörande dessa tidigare nyttjat resultatförbättrande redovisningsmetoder. På grund av 
detta anser vi att detta fall är så pass offentligt att inga etiska övertramp begåtts. 
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9. Sanningskriterier 
I studiens sista kapitel behandlas de sanningskriterier studien bedöms utifrån. Vi har 
valt att utgå ifrån de kriterier som lämpar sig bäst för en kvantitativ forskning. Genom 
att använda oss av kriterierna reliabilitet, replikerbarhet samt validitet ämnar vi kritiskt 
granska insamlingen av data samt stärka studiens trovärdighet. 

9.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om till vilken utsträckning en datainsamling och 
databehandlingsmetod kommer generera konsekventa resultat (Saunders, 2012, s. 680). 
Bryman (2011, s. 161) menar på att det finns minst tre betydelser av ordet reliabilitet 
som han kallar för nyckelbegrepp. Dessa är stabilitet, Intern reliabilitet och 
interbedömarreliabilitet (Bryman, 2011, s. 160). 
 
Med stabilitet menas hur resultatet står sig över tid, finns det en risk att det kommer att 
fluktuera eller är det tillräckligt stabilt för att inte påverkas om det skulle mätas två 
gånger efter varandra (Bryman 2011, s. 160). Intern reliabilitet syftar på måttet av 
överensstämmelse mellan indikatorer och vad de avser mäta, indikatorer som ska mäta 
samma sak måste ha ett samband med varandra (Bryman, 2011 s. 161). 
Interbedömarreliabilitet handlar om graden av överensstämmelse mellan olika 
observatörer eller bedömare (Bryman, 2011, s. 160). Forskare strävar efter att uppnå en 
hög reliabilitet då det påvisar att deras studieresultat är tillförlitligt. 
  
Den insamlade data som studien använder sig av kommer ifrån bostadsrättsföreningars 
årsredovisningar. Dessa är erhållna från hemsidan ‘allabrf.se’ och där en inskannad 
kopia från originalet finns tillgänglig. Att årsredovisningarna nås i form av en inskannad 
kopia av originalet torde öka reliabiliteten då ‘allabrf.se’ endast tillhandahåller dessa 
och har själva inte manuellt bearbetat några siffror. Den data som användes i denna 
studie kommer ifrån inskannade kopior vilket innebär att ett manuellt arbete krävdes för 
att överföra dessa till Excel. Denna manuella överföring ger upphov till en risk att 
felaktigheter skulle kunna förekomma i form av att celler kan ha blivit ifyllda felaktigt 
eller siffror som blev avlästa inkorrekt. Detta skulle kunna tänkas sänka studiens inre 
reliabilitet en aning. Dock menar vi på att på grund av att ett stort urval använts borde 
en mindre felaktighet inte haft en större påverkan på resultatet. Dessutom har mest 
iögonfallande värdena som observerats kontrollerats en extra gång. Utifrån detta 
bedömer vi den inre reliabiliteten som hög. 
  
Ännu ett kriterium att ta hänsyn till vid bedömandet av studiens reliabilitet är dess 
stabilitet. Om en studie har hög stabilitet ska resultatet inte förändras över tid och vid en 
upprepad mätning skall resultatet bli detsamma (Bryman 2011, s. 160). Data som 
behandlas i denna studie kommer ifrån bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar. 
Detta är historiska data som är offentligt tillgänglig för alla. Utifrån denna data finns 
ingen anledning att tro att studiens resultat skulle förändras över tid. Att data även är 
lättillgänglig gör att forskare i framtiden kommer kunna nå samma data som denna 
studien behandlat. I denna studie hämtades data från allabrf.se vilket förenklade 
datainsamlingen. Skulle ‘allabrf.se’ gå i konkurs eller stänga ner skulle detta inte 
påverka tillgången på den använda data då denna kan erhållas från andra platser. Det 
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som dock skulle kunna påverkas är tidsåtgången att hämta samma underlag, men 
möjligheten att utföra studien igen skulle inte påverkas. 
  
Något som påverkar interbedömarreliabiliteten negativt är den kategorisering som 
gjorts. Både gällande åldersgrupperingen och kooperativ tillhörighet. Problemet som 
kan uppstå är när kategorierna ska tolkas av en utomstående. Därför har vi varit noga 
med att tydligt redogöra för vilka val som gjorts. Risken för låg interbedömarreliabilitet 
är större inom enkätstudier samt kvalitativa undersökningar där öppna frågor ska 
kategoriseras (Bryman, 2011, s. 160). Bryman (2011, s. 160) beskriver det som att 
risken för en låg interbedömarreliabilitet uppstår då subjektiva bedömningar skall 
utföras av olika observatörer. 

9.2 Replikerbarhet 
En viktig del inom forskning är replikerbarhet, anledningen men ett vanligt exempel är 
att det finns en känsla över att ett resultat inte stämmer (Bryman, 2011, s. 49). 
Resultaten från en studie bör vara opåverkad till största möjliga grad från forskarens 
skevheter och förväntningar (Bryman, 2011, s. 169). Om en brist på objektivitet och 
andra skevheter uppenbarar sig skulle hela studien kunna ifrågasättas, för att försöka 
styrka studiens validitet kan då en replikering utföras för att se om validiteten bör 
ifrågasättas (Bryman, 2011, s. 169). Grunden för att en replikering skall vara möjlig att 
genomföra är att författarna tydligt beskrivit sitt tillvägagångssätt (Bryman, 2011, s. 49). 
  
Vår bedömning är att denna studie besitter en hög replikerbarhet. Detta grundas i att all 
data som används är offentlig och går därmed att få tag på. Urvalet och bearbetningen 
av data beskrivs i metodkapitlet, vilket gör det enkelt för en läsare att sätta sig in i hur 
denna process genomförts. Vidare är de testade hypoteserna och testerna som utförts 
presenterade på ett både tydligt och förklarande sätt vilket även det torde leda till en 
högre grad av replikerbarhet. Valen som gjorts i denna studie har även argumenteras för 
varför de är gjorda, så vi ser inga svårigheter för en framtida forskare kunna replikera 
denna studie. 

9.3 Validitet 
Validitet handlar om till vilken grad en datainsamling mäter det den ämnar mäta 
(Saunders, 2012, s. 684). Validitet går ut på att bedöma om de slutsatser som är dragna i 
studien hänger ihop (Bryman, 2011, s. 50). Detta fenomen brukar delas upp i olika 
grupper och två vanliga typer som brukar diskuteras är mätningsvaliditet och extern 
validitet (Bryman, 2011, s. 50–51). Mätningsvaliditet är ett kriterium främst inom 
kvantitativ forskning och handlar om hur bra det uppmätta resultatet verkligen speglar 
vad som ämnas mätas (Bryman, 2011, s. 50). Med detta menas om till exempel ett IQ-
test verkligen mäter personens intelligenskvot. Syftet med denna studie är att mäta hur 
olika typer av föreningar påverkats av övergången till K-regelverket och förbudet mot 
progressiva avskrivningar. I debatten där det spekulerats kring effekterna denna 
övergång skulle få för bostadsrättsföreningar är det främst tre variabler som diskuterats. 
Dessa är årsavgift, resultat och avskrivningar. Även utifrån teorin är det dessa tre 
variabler som torde få den största påverkan av förändringen. På grund utav detta anser 
vi att mätningsvaliditeten för denna studie får anses vara hög och mäter vad den ämnar 
mäta. 
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Den externa validiteten handlar om hur generaliserbar en studie är och ställer krav på 
hur urvalet har genomförts. Denna studie begränsas av de urvalsmöjligheter som förelåg 
vilket inte gjorde det möjligt att genomföra ett urval som uppfyller kriterierna för extern 
validitet. Detta begränsar studiens generaliserbarhet och försiktighet bör vidtas vid 
generaliseringar utifrån denna studie. En faktor som får en negativ inverkan på studiens 
validitet är bristen på tidigare forskning inom detta ämnesområde. På grund av att detta 
inte existerar finns det inga vedertagna modeller att utgå ifrån. Det vill säga de 
mätningarna och testerna som utförts i denna studie gjorda för första gången, något som 
ökar risken för att fel förekommer.  
 
Urvalsmetoden gick som beskriven tidigare ut på att två bokstäver utifrån alfabetisk 
ordning matades in i sökfunktionen på hemsidan ‘allabrf.se’. Föreningarna valdes ut den 
ordningsföljd som genererades av hemsidan. Sökfunktionen var inställd på att sortera 
efter relevans, något som gör att vi inte kunde kontrollera i vilken ordning sökträffarna 
listades. Valet att sortera efter relevans anser vi vara det mest lämpade, se diskussion 
under punkt 5.2. Urvalet kan därför ha blivit snedvridit och påverkat resultatet. 
Eftersom det kan observeras skevhet mot föreningar i Stockholm kan detta ha bidragit 
med större observerade förändringar eftersom anskaffningsvärden i denna region 
normalt sett är högre. I och med inflyttning till storstäder och Stockholm i synnerhet 
byggs det mycket nya bostäder där. Många av dessa bostäder är bostadsrätter. Detta kan 
ha medfört en större andel nya, icke ombildade föreningar inkluderats i urvalet och 
dessa föreningar har bidragit med att höja den generella påverkan som observerats 
mellan åren. Då vi inte lyckats finna uppgifter på hur stor denna andel är i populationen 
har vi inte heller haft möjlighet att kontrollera hur vårt urval överensstämmer med 
denna. Detta är faktorer som påverkat urvalsfelet för den interna validiteten.  
 
När styrelsens och byggbolagens benägenhet till att använda sig av opportunistisk 
redovisning användes avskrivningsförändring och årsavgift som de förklarande 
variablerna. Ytterligare variabler är tänkbara att testa. En sådan variabel är hur 
föreningen bokför tomträtten. Vid ombildning av en hyresfastighet där en fastighet med 
tomträtt säljs till en bostadsrättsförening förekommer det skillnader i hur den anskaffade 
tillgången tas upp i balansräkningen för första gången (Lundén, 2014, s. 65). En 
fastighet med tomträtt innebär att marken normalt sett ägs av kommunen och föreningen 
betalar en tomträttsavgäld (Lundén, 2014, s. 64). Eftersom föreningen inte äger marken 
bör inte en del av anskaffningsvärdet tas upp i balansräkningen som en tillgång 
(Lundén, 2014, s. 65). Förekomsten av detta förklaras med att mark inte skrivs av och 
detta resulterar i en lägre avskrivningskostnad och därmed ett bättre redovisat resultat 
(Lundén, 2014, s. 65). Användandet av detta är något som vi inte kunnat kontrollera för. 
Detta på grund av den aggregering som förekommer i balansräkningen där byggnad och 
mark inte alltid redovisas separat. 
 
Denna variabel har vi därför inte haft möjlighet att kontrollera för och utelämnandet av 
denna kan ha medfört att vi missat föreningar som endast använt denna typ av 
resultatmanipulering. För de föreningar som använt denna metod i kombination med 
progressiva avskrivningar blir effekten av övergången till linjär avskrivning mindre. 
Detta kan ha medfört att vi inte uppmärksammat dessa skillnader eftersom de i och med 
detta inte är lika stora.  
 
För att säkerställa att de skillnader gällande avskrivningsförändring vi observerat inte 
beror på att de olika gruppernas anskaffningsvärde skiljer sig åt räknades den 
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procentuella förändringen ut per kvadratmeter för nya och gamla föreningar. Detta 
utfördes på de två grupper där signifikanta tester observerats, alltså nya jämfört med 
gamla föreningar och nya icke ombildade och nya ombildade föreningar.  
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Appendix 

Appendix 1: Teststatistika för t-test 
Parat t-test för medelvärde: 

𝑡 =
𝑑

𝑠%
𝑛

 

och där antalet frihetsgrader i tester är: 
𝑑. 𝑓. = 𝑛 − 1 
 
Two-sampel t-test med antagande om lika varians: 

𝑡 =
𝑋, − 𝑋%
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där: 
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𝑛, + 𝑛% − 2
 

 
och där antalet frihetsgrader för t-testet är: 
𝑑. 𝑓. = 𝑛, + 𝑛% − 2 

 

 
Two-sampel t-test med antagande om olika varians: 

𝑡 =
𝑋, − 𝑋%
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där: 
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och där antalet frihetsgrader för t-testet är: 
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𝑋4 = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒	𝑓ö𝑟	𝑋	𝑖	𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝	𝑖 
𝑠 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 
𝑠-D = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛	𝑓ö𝑟	𝑋	𝑖	𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝	𝑖 
𝑛, = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟	𝑖	𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝	𝑖 
𝑑. 𝑓. = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑓𝑟𝑖ℎ𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 
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𝑑 = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 
𝑖 = 1,2 
 
 

Appendix 2: Resultat för t-test, 2013 mot 2015 
t-test:	Parat	två-sampel	för	medelvärde	hör	hela	urvalet	
Avskrivning	mellan	åren	

	  
		

2015	Avskrivning	
/m2	

2013	Avskrivning	
/m2	

Medelvärde	 -152,0484245	 -76,52958116	
Varians	 8991,187819	 2145,536994	
Observationer	 170	 170	
Pearson-korrelation	 -0,076826089	

	Antagen	medelvärdesskillnad	 0	
	d.f.	 169	
	t-kvot	 -9,059947047	
	P(T<=t)	tvåsidig	 3,1403E-16	
	t-kritisk	tvåsidig	 1,974100447	 		

 
t-test:	Parat	två-sampel	för	medelvärde	för	hela	urvalet	
Resultat	mellan	åren	

	  		 Resultat	/m2	2015	 Resultat	/m2	2013	
Medelvärde	 58,16243119	 73,12146374	
Varians	 23721,25161	 8219,028648	
Observationer	 170	 170	
Pearson-korrelation	 0,216910754	

	Antagen	medelvärdesskillnad	 0	
	d.f.	 169	
	t-kvot	 -1,212333538	
	P(T<=t)	tvåsidig	 0,227076823	
	t-kritisk	tvåsidig	 1,974100447	 		

 
t-test:	Parat	två-sampel	för	medelvärde	för	hela	urvalet	
Årsavgift	mellan	åren	

	  		 Årsavgift	/m2	2015	 Årsavgift	/m2	2013	
Medelvärde	 655,7049677	 639,0727592	
Varians	 20440,46011	 20477,61747	
Observationer	 170	 170	
Pearson-korrelation	 0,966802625	

	Antagen	medelvärdesskillnad	 0	
	d.f.	 169	
	t-kvot	 5,88385949	
	P(T<=t)	tvåsidig	 2,09706E-08	
	t-kritisk	tvåsidig	 1,974100447	 		
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Appendix 3: Resultat, t-test, nya mot gamla föreningar 
t-test:	Två	sampel	antar	olika	varianser	

	Förändring	avskrivning	per	m2	
			 Nya	 Gamla	

Medelvärde	 135,3752926	 14,23724063	
Varians	 14423,56432	 1766,005106	
Observationer	 86	 84	
Antagen	medelvärdesskillnad	 0	

	d.f.	 106	
	t-kvot	 8,817569988	
	P(T<=t)	tvåsidig	 2,55225E-14	
	t-kritisk	tvåsidig	 1,982597262	 		

 
t-test:	Två	sampel	antar	olika	varianser	

	Rensat	resultatföränding	per	m2	
			 Nya	 Gamla	

Medelvärde	 -48,10383326	 28,80290673	
Varians	 17175,59629	 6543,841065	
Observationer	 86	 84	
Antagen	medelvärdesskillnad	 0	

	d.f.	 142	
	t-kvot	 -4,615722883	
	P(T<=t)	tvåsidig	 8,68191E-06	
	t-kritisk	tvåsidig	 1,976810994	 		

 
t-test:	Två	sampel	antar	olika	varianser	

	Avgiftsförändring	per	m2	
	  		 Nya	 Gamla	

Medelvärde	 20,51837455	 12,65351469	
Varians	 1757,809134	 934,0416694	
Observationer	 86	 84	
Antagen	medelvärdesskillnad	 0	

	d.f.	 156	
	t-kvot	 1,400000209	
	P(T<=t)	tvåsidig	 0,163498867	
	t-kritisk	tvåsidig	 1,975287508	 		

Appendix 4: Resultat, t-test, ombildade mot icke ombildade 
t-test:	Två	sampel	antar	olika	varianser	

	Delta	Avskrivning	per	m2	

	  		 Ombildad	 Ej	ombildad	
Medelvärde	 58,6143265	 88,24079939	
Varians	 6295,195891	 15691,08534	
Observationer	 73	 97	
Antagen	medelvärdesskillnad	 0	

	d.f.	 164	
	t-kvot	 -1,881285464	
	P(T<=t)	tvåsidig	 0,06170532	
	t-kritisk	tvåsidig	 1,974534576	 		
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t-test:	Två	sampel	antar	olika	varianser	

	Delta	Resultat	per	m2	

	  		 Ombildad	 Ej	ombildad	
Medelvärde	 -13,13097746	 -16,22746527	
Varians	 33213,41905	 20665,1835	
Observationer	 73	 97	
Antagen	medelvärdesskillnad	 0	

	d.f.	 133	
	t-kvot	 0,119804785	
	P(T<=t)	tvåsidig	 0,904818575	
	t-kritisk	tvåsidig	 1,977961264	 		

 
t-test:	Två	sampel	antar	olika	varianser	

	Delta	Årsavgift	per	m2	

	  		 Ombildad	 Ej	ombildad	
Medelvärde	 26,04154208	 9,550957457	
Varians	 1748,309789	 962,1080427	
Observationer	 73	 97	
Antagen	medelvärdesskillnad	 0	

	d.f.	 128	
	t-kvot	 2,833614119	
	P(T<=t)	tvåsidig	 0,00534934	
	t-kritisk	tvåsidig	 1,97867085	 		

 

Appendix 5: Resultat, t-test, nya ombildade och nya icke 
ombildade 
t-test:	Två	sampel	antar	olika	varianser	

	Delta	Avskrivning	per	m2	

	  		 Nya	icke	ombildade	 Nya	ombildade	
Medelvärde	 216,9920667	 73,74629988	
Varians	 11899,74786	 7604,906688	
Observationer	 37	 49	
Antagen	medelvärdesskillnad	 0	

	d.f.	 67	
	t-kvot	 6,560031705	
	P(T<=t)	tvåsidig	 9,20827E-09	
	t-kritisk	tvåsidig	 1,996008354	 		

 
t-test:	Två	sampel	antar	olika	varianser	
Delta	Resultat	per	m2	

			 Nya	icke	ombildade	 Nya	ombildade	
Medelvärde	 -121,1020769	 -23,62181764	
Varians	 16347,97552	 42981,49727	
Observationer	 37	 49	
Antagen	medelvärdesskillnad	 0	

	d.f.	 81	
	t-kvot	 -2,684061943	
	P(T<=t)	tvåsidig	 0,008817314	
	t-kritisk	tvåsidig	 1,989686323	 		
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t-test:	Två	sampel	antar	olika	varianser	

	Delta	Årsavgift	per	m2	

	  		 Nya	icke	ombildade	 Nya	ombildade	
Medelvärde	 8,307329099	 29,73895989	
Varians	 1112,943307	 2076,350426	
Observationer	 37	 49	
Antagen	medelvärdesskillnad	 0	

	d.f.	 84	
	t-kvot	 -2,517815447	
	P(T<=t)	tvåsidig	 0,013706757	
	t-kritisk	tvåsidig	 1,988609667	 		

 

Appendix 6: Resultat, t-test, kooperativ mot ej kooperativ 
t-test:	Två	sampel	antar	olika	varianser	

	Delta	Avskrivning	/m2	

	  		 Kooperativ	 Ej	kooperativ	
Medelvärde	 58,44683947	 86,35299972	
Varians	 6925,548751	 14704,41017	
Observationer	 66	 104	
Antagen	medelvärdesskillnad	 0	

	d.f.	 167	
	t-kvot	 -1,778071668	
	P(T<=t)	tvåsidig	 0,077211754	
	t-kritisk	tvåsidig	 1,974270957	 		

 
t-test:	Två	sampel	antar	olika	varianser	

	Delta	Resultat	/m2	

	  		 Kooperativ	 Ej	kooperativ	
Medelvärde	 1,338198698	 -17,26342849	
Varians	 9071,523551	 16039,16184	
Observationer	 66	 104	
Antagen	medelvärdesskillnad	 0	

	d.f.	 163	
	t-kvot	 1,089193467	
	P(T<=t)	tvåsidig	 0,277676276	
	t-kritisk	tvåsidig	 1,974624621	 		

 
t-test:	Två	sampel	antar	lika	varians	

	Delta	Årsavgift/m2	

	  		 Kooperativ	 Ej	kooperativ	
Medelvärde	 16,91893449	 16,45024778	
Varians	 1235,961983	 1448,751007	
Observationer	 66	 104	
Parad	varians	 1366,42192	

	Antagen	medelvärdesskillnad	 0	
	d.f.	 168	
	t-kvot	 0,080566484	
	P(T<=t)	tvåsidig	 0,935882617	
	t-kritisk	tvåsidig	 1,974185191	 		
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Appendix 7: Resultat, t-test, K2 mot K3 
t-test:	Två	sampel	antar	lika	varians	

	Delta	Avskrivning/	m2	

	  		 K3	 K2	
Medelvärde	 72,89894887	 76,17381701	
Varians	 11725,96014	 11917,85072	
Observationer	 34	 136	
Parad	varians	 11880,15793	

	Antagen	medelvärdesskillnad	 0	
	d.f.	 168	
	t-kvot	 -0,156699339	
	P(T<=t)	tvåsidig	 0,875669961	
	t-kritisk	tvåsidig	 1,974185191	 		

 
t-test:	Två	sampel	antar	olika	varianser	

	Delta	Resultat/	m2	

	  		 K3	 K2	
Medelvärde	 -34,53615063	 -10,06475303	
Varians	 11198,20595	 29543,46766	
Observationer	 34	 136	
Antagen	medelvärdesskillnad	 0	

	d.f.	 82	
	t-kvot	 -1,046713395	
	P(T<=t)	tvåsidig	 0,29830738	
	t-kritisk	tvåsidig	 1,989318557	 		

 
t-test:	Två	sampel	antar	olika	varianser	

	Delta	Årsavgift/	m2	

	  		 K3	 K2	
Medelvärde	 21,1844618	 15,49414518	
Varians	 1015,488862	 1445,747345	
Observationer	 34	 136	
Antagen	medelvärdesskillnad	 0	

	d.f.	 59	
	t-kvot	 0,894171119	
	P(T<=t)	tvåsidig	 0,374863526	
	t-kritisk	tvåsidig	 2,000995378	 		
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