
 

 

 

 

Bostadsrättsföreningar och 
avskrivningar – en svår 

kombination? 
En kvantitativ studie om bostadsrättsföreningars agerande och 

redovisning i samband med K-regelverkets införande 
Erik Brännvall, Jens Hall 

Enheten för företagsekonomi 

Civilekonomprogrammet 

Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp, VT 2018 

Handledare: Tobias Svanström 



  



Sammanfattning 
Bostadsrättsföreningar, deras redovisning och ekonomiska situation har hamnat i 
blickfånget de senaste åren i och med en snabb händelseutveckling och en aktuell debatt 
kring deras agerande och övergripande utgångspunkter. Bakgrunden till detta ligger i 
införandet av nya redovisningsregler i och med att K-regelverket började gälla från och 
med 2014 och specifikt i samband med ett förbud av den progressiva 
avskrivningsmetoden. I och med en stark anknytning till privatpersoners ekonomi på kort 
och lång sikt, samt de stora värden som är under förvaltning innehar 
bostadsrättsföreningarna en viktig ekonomisk betydelse i samhället. Genom att deras 
huvudsakliga syfte inte är att skapa vinst, en grundläggande självkostnadsprincip ska råda 
och deras dominerande tillgång på ett enhetligt sätt utgörs av fastigheter, har 
bostadsrättsföreningarna speciella karaktärsdrag. 
 
Med grund i detta avses i denna studie att undersöka vilken möjlig påverkan K-
regelverkets införande kan ha haft på nyare bostadsrättsföreningars ekonomiska situation. 
Detta ska ske genom att kartlägga, studera och dra slutsatser utifrån hur föreningarnas 
resultat, intäkter, avskrivningar och finansiella ställning i övrigt utvecklats mellan åren 
2013 till 2016. Då även en möjlig intressant framtida utveckling identifierats genom ett 
förslag kring ett införande av konsekventa redovisningsregler för bostadsrättsföreningar, 
avses även att ge en framåtblickande implikation om hur detta förslag kan tänkas påverka.  
  
Studien har utförts med en kvantitativ metod och genom en manuell datainsamling för ett 
slumpmässigt urval om 250 bostadsrättsföreningar erhölls ett skräddarsytt datamaterial. 
Utifrån det identifierade problemet i kombination med befintlig teori inom 
redovisningsval och beslutsfattande i organisationer tillsammans med agentteorin 
formulerades och testades sex stycken hypoteser empiriskt. Hypoteserna relaterade till 
hur föreningarnas redovisning och ekonomiska situation utvecklats, de redovisningsval 
som skett samt deras agerande. Tillsammans ämnade hypoteserna till att identifiera 
skillnader och samband som kunde tänkas ha uppstått under tidsperioden.  
 
Studiens resultat påvisar att nyare bostadsrättsföreningars ekonomiska situation har 
påverkats av K-regelverkets införande och att denna effekt är ihållande. Genom effekter 
i redovisningen i form av ökade avskrivningskostnader och ett försämrat 
redovisningsmässigt resultat kan de nyare bostadsrättsföreningarna argumenteras ha 
utfört avskrivningsval med ett egenintresse som bakomliggande motiv. Det empiriska 
resultatet ger en indikation på att den självkostnadsprincip som ska råda, med hänsyn 
tagen till ett mera långsiktigt perspektiv, inte uppfylls. På sikt ger studiens resultat bilden 
av nyare bostadsrättsföreningar idag inte sätter undan tillräckligt med medel för det 
långsiktiga underhållsbehovet som bör ske, och att en möjlig förklaring till detta kan ligga 
i ett agentproblem som kan urskiljas. Möjliga konsekvenser i form av ett behov av högre 
årsavgifter kan observeras. Den framtida utvecklingen inom området genom mera 
konsekventa redovisningsregler indikerar en än försämrad ekonomisk situation genom att 
än högre avskrivningar kan behöva ske i framtiden, men förslagets möjliga konsekvenser 
blir svåra att urskilja i och med det observerade agentproblemet.  
 
Studien och dess resultat är av intresse för de intressenter som knyter an till 
bostadsrättsföreningarna i olika sammanhang, exempelvis nuvarande och framtida 
medlemmar, kreditgivare och lagstiftare. Studien kan tänkas ge en insikt och ett bidrag 
till debatten kring nyare bostadsrättsföreningars ekonomiska situation och redovisning 
både i ett historiskt och framåtriktat perspektiv.   



 
 
  



Förord 
 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Tobias Svanström för de tips, 
råd och diskussioner som han bidragit och stöttat oss med genom hela arbetet med 

denna uppsats. Tack vare dessa har vi lyckats ta utförandet av studien till en högre nivå. 
 

Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete och för den insats vi båda bidragit 
med till denna uppsats. 

 
 

Umeå Universitet, 2018-05-15 
 

Erik Brännvall & Jens Hall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  



Innehållsförteckning 

1. Inledning ...................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ 1 

1.1.1 Bostadsrättsföreningar .................................................................................................. 3 
1.1.2 Redovisning .................................................................................................................. 4 

1.2 Problematisering ................................................................................................................ 6 
1.3 Problemformulering ........................................................................................................ 12 
1.4 Syfte ................................................................................................................................... 13 
1.5 Praktiskt och teoretiskt bidrag ....................................................................................... 13 
1.6 Ämnesval .......................................................................................................................... 14 
1.7 Avgränsningar ................................................................................................................. 14 

2. Vetenskapliga utgångspunkter ................................................................................ 16 
2.1 Förförståelse ..................................................................................................................... 16 
2.2 Perspektiv ......................................................................................................................... 17 
2.3 Kunskapssyn .................................................................................................................... 17 
2.4 Verklighetssyn .................................................................................................................. 17 
2.5 Forskningsansats ............................................................................................................. 18 
2.6 Forskningsstrategi ........................................................................................................... 18 
2.7 Litteratursökning ............................................................................................................. 19 
2.8 Källkritik .......................................................................................................................... 20 

3. Teoretisk referensram .............................................................................................. 22 
3.1 Redovisning och viktiga ekonomiska aspekter i en bostadsrättsförening .................. 22 

3.1.1 Viktiga ekonomiska aspekter i en bostadsrättsförening ............................................. 22 
3.1.2 Regelbaserad kontra principbaserad redovisning ....................................................... 29 
3.1.3 Vad är centralt i de finansiella rapporterna? .............................................................. 31 
3.1.4 Utveckling av inledande hypoteser ............................................................................ 32 

3.2 Val inom redovisning ....................................................................................................... 33 
3.2.1 Positive Accounting Theory ....................................................................................... 35 
3.2.2 Institutional Theory .................................................................................................... 39 
3.2.3 Institutional Theory och redovisning ......................................................................... 41 
3.2.4 Val inom redovisningen för en bostadsrättsförening ................................................. 43 

3.3 Agentteorin ....................................................................................................................... 48 
3.4 Förslag om införande av obligatorisk komponentavskrivning ................................... 53 

4. Praktisk metod .......................................................................................................... 55 
4.1 Operationalisering ........................................................................................................... 55 
4.2 Population och urval ....................................................................................................... 56 
4.3 Bortfall .............................................................................................................................. 57 
4.4 Datainsamling .................................................................................................................. 58 
4.5 Databearbetning och variabler ....................................................................................... 61 
4.6 Statistika tester och antaganden .................................................................................... 64 

4.6.1 Signifikansnivå ........................................................................................................... 66 
4.6.2 Multikollinearitet, förklaringsgrad och justerad förklaringsgrad ............................... 66 

5. Empiri ........................................................................................................................ 68 
5.1 Deskriptiv statistik för urvalet ....................................................................................... 68 
5.2 Jämförelse mellan 2013 och efterföljande år (2014-2016) ........................................... 69 

5.2.1 Avskrivningstakt ........................................................................................................ 70 
5.2.2 Avskrivningskostnad i förhållande till totala kostnader ............................................. 71 
5.2.3 Förändring i resultat per kvadratmeter ....................................................................... 72 

5.3 Samband mellan förändringen i avskrivningskostnad och utvecklingen i resultatet73 
5.4 Samband mellan förändringen i totala intäkter och förändringen i 
avskrivningskostnad .............................................................................................................. 76 



5.5 Jämförelse vid införande av obligatorisk komponentavskrivning.............................. 78 

6. Analys och diskussion ............................................................................................... 80 
6.1 Jämförelse mellan 2013 och efterföljande år ................................................................ 80 
6.2 Samband mellan resultat och avskrivningskostnad ..................................................... 82 
6.3 Samband mellan totala intäkter och avskrivningskostnad.......................................... 84 
6.4 Jämförelse vid införande av obligatorisk komponentavskrivning.............................. 87 
6.5 Sammanfattande diskussion ........................................................................................... 89 

7. Slutsatser ................................................................................................................... 91 
7.1 Slutsatser .......................................................................................................................... 91 
7.2 Studiens bidrag ................................................................................................................ 93 
7.3 Förslag till framtida studier ............................................................................................ 94 
7.4 Samhälleliga aspekter ...................................................................................................... 95 

8. Sanningskriterier och etiska överväganden ........................................................... 96 
8.1 Sanningskriterier ............................................................................................................. 96 

8.1.1 Reliabilitet .................................................................................................................. 96 
8.1.2 Validitet ...................................................................................................................... 97 
8.1.3 Generaliserbarhet ....................................................................................................... 98 

8.2 Etiska överväganden ....................................................................................................... 99 

9. Referenslista ............................................................................................................ 101 

Appendix...................................................................................................................... 109 
Appendix 1 – Förteckning över bostadsrättsföreningar i urvalet ................................... 109 
Appendix 2 – Statistiska antaganden och hypoteser ........................................................ 114 

 
Figurförteckning 
Figur 1. Exempel på linjär och progressiv avskrivning över tid.................................... 28 
Figur 2. Avskrivningsmetod för byggnad, andel per år. ................................................ 69 
Figur 3. Genomsnittlig avskrivningstakt för byggnaden (%) under perioden 2013 till 

2016 med angiven standardavvikelse). ................................................................... 70 
Figur 4. Byggnadens avskrivningskostnads genomsnittliga andel (%) av totala 

kostnader under perioden 2013 till 2016 med angiven standardavvikelse. ............ 71 
Figur 5. Genomsnittligt resultat (kr/kvm) under perioden 2013 till 2016 med angiven 

standardavvikelse.................................................................................................... 72 
Figur 6. Fördelning mellan andelen föreningar som uppvisade ett positivt respektive 

negativt resultat per år mellan 2013 och 2016. ....................................................... 72 
Figur 7. Genomsnittlig procentuell utveckling av medelvärdet, från år till år mellan 

2013 och 2016 för variablerna i hypotes 4. ............................................................ 74 
Figur 8. Genomsnittlig procentuell utveckling av medelvärdet, från år till år mellan 

2013 och 2016 för variablerna i hypotes 5. ............................................................ 76 
Figur 9. Fördelning mellan andelen föreningar med positivt och negativt resultat för 

2016, före och efter schablonmässig komponentavskrivning. ............................... 79 
 
Tabellförteckning 
Tabell 1. Översikt av den rådata som samlades in. ........................................................ 60 
Tabell 2. Översikt och definition av variabler. .............................................................. 62 
Tabell 3. Antal bostadsrättsföreningar fördelade per kommun och räkenskapsår i 

urvalet. .................................................................................................................... 68 
Tabell 4. Grundläggande deskriptiv statistik för urvalet. .............................................. 68 



Tabell 5. Matched pair t-test för genomsnittlig avskrivningstakt på byggnad (hypotes 
1). ............................................................................................................................ 70 

Tabell 6. Matched pair t-test för byggnadens genomsnittliga avskrivningskostnads 
andel av totala kostnader (hypotes 2). .................................................................... 71 

Tabell 7. Matched pair t-test för genomsnittligt resultat per kvadratmeter (hypotes 3). 73 
Tabell 8. Deskriptiv statistik för variabler i multipel regression, hypotes 4. ................. 74 
Tabell 9. Resultat multipel regression, hypotes 4. ......................................................... 75 
Tabell 10. Deskriptiv statistik för variabler i multipel regression, hypotes 5. ............... 77 
Tabell 11. Resultat multipel regression, hypotes 5. ....................................................... 78 
Tabell 12. Matched pair t-test för resultatförändring per kvm vid införande av 

obligatorisk komponentavskrivning 2016 (hypotes 6). .......................................... 79 
 
  



 
  



 
1 

1. Inledning  
 

I denna inledande del presenteras en bakgrund till studiens ämne och dess huvudsakliga 
beståndsdelar. Med detta som grund utvecklas en problematisering inom området och 
studiens kärna belyses, vilket mynnar ut i studiens syfte och den problemformulering som 
avses att besvaras. Slutligen redogörs för det teoretiska och praktiska bidraget, 
ämnesvalet samt de avgränsningar som angetts och sätter ramarna för studien.  
 

 
1.1 Bakgrund 
De svenska hushållen har aldrig varit rikare än idag. Sedan finanskrisen 2008 och 2009 
har svenskarnas samlade privata nettoförmögenhet kontinuerligt vuxit för att idag uppnå 
en rekordnivå om totalt 14 172 miljarder kronor (Eliasson et al., 2017, s. 2). En stor del 
av denna förmögenhet är kopplad till den egna bostaden. Fastigheter står både för en stor 
del av hushållens totala tillgångar och skulder, där det totala värdet på svenskarnas 
bostäder uppgick till 7 866 miljarder kronor och skulderna uppgick till 3 056 miljarder 
kronor (Eliasson et al., 2017, s. 3-4). En stabil prisutveckling under 2000-talet för alla 
bostadstyper med någon form av äganderätt är en starkt bidragande förklaring till 
hushållens positiva förändring i nettoförmögenhet (Boverket, 2014, s. 39; Eliasson et al., 
2017 s. 3; Statistiska Centralbyrån [SCB], 2017a). 
  
Bakomliggande faktorer till den starka prisutvecklingen på bostadsmarknaden kan bland 
annat förklaras av en kombination med relativt god tillväxt i ekonomin, lågt nybyggande, 
låga räntor och en växande befolkning (Boverket, 2014). Från 2000 till idag har den 
svenska befolkningen stigit från 8,9 miljoner människor till dagens 10,1 miljoner 
människor - alla med ett behov av att bo någonstans (SCB, 2018c). Vidare står inte bara 
bostäder för en stor del av hushållens nettotillgångar, utan boendeutgifter utgör också en 
väsentlig del av de löpande kostnader som den disponibla inkomsten går till och är enskilt 
den största utgiftsposten för hushållen (Carlgren, 2018). Under år 2015 spenderade 
exempelvis medianhushållet i Sverige 20,8 % av sin disponibla inkomst på boendeutgifter 
(SCB, 2017b). 
  
Ovanstående påvisar att det finns ett logiskt samband mellan hushållens privatekonomi 
och boendet. Stigande fastighetspriser må innebära ökade nettotillgångar för de hushåll 
som äger sitt boende, men denna ökade förmögenhet på pappret genererar ingen direkt 
ökning av penningmängden. Indirekt påverkar det ändå hushållens möjlighet till att 
konsumera då värdeförändringar har en effekt på hushållens utrymme att belåna sig 
ytterligare och därmed ta del av värdeökningar på detta sätt (Konjunkturinstitutet, 2017, 
s. 75-76). Då även många omvärldsfaktorer utom hushållens kontroll påverkar de direkta 
boendeutgifter, i form av exempelvis räntor och driftskostnader, kan dessa variera över 
tid. Stigande räntor gör att högt belånade hushåll tvingas dra ner på konsumtion för att 
kunna täcka sina boendeutgifter (Boverket, 2017, s. 24). Exempelvis visar en 
undersökning av Svensk Fastighetsförmedling (2017) att en ökning i boendekostnader 
med 3 000 kr per månad skulle tvinga många hushåll att skära ner på sparande och annan 
konsumtion. 
  
Bland de olika sätt som man kan bo i Sverige utgör bostadsrätter en av de vanligaste 
boendeformerna och innebär ett bostadsägande med speciella egenskaper (Statens 
Offentliga Utredningar [SOU] 2017:31, s. 87-89). Under de senaste 20 åren har denna 
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variant av boende ökat mycket i popularitet. Vid ingången av 2017 fanns totalt 4,5 
miljoner svenska hushåll varav 21,4 % bodde i bostadsrätt, majoriteten av dessa utgjordes 
av lägenheter i flerbostadshus (SCB, 2017c). Det går att observera en tydlig övergång sett 
till nybyggandet av bostäder i Sverige de senaste 25 åren när det gäller flerbostadshus. 
1991 byggdes totalt cirka 38 200 lägenheter, varav 77 % var hyresrätter (SCB, 2017d). 
Sedan dess har bostadsrätternas andel av nybyggandet stigit markant och uppgick till 
närmare 50 % år 2016 (SCB, 2017d). Under 2000-talet har även många ombildningar 
skett från hyresrätt till bostadsrätt. Exempelvis byggdes totalt närmare 150 000 nya 
hyresrätter mellan åren 2000 och 2016 (Hyresgästföreningen, 2017). Under samma 
period ombildades samtidigt nästan 180 000 hyresrätter till bostadsrätter 
(Hyresgästföreningen, 2017). 
  
Att köpa eller sälja sin bostad är oftast den enskilt största affären som en majoritet av 
svenskarna gör i sitt liv (Riksrevisionen, 2007, s. 13). Det är stora ekonomiska värden 
som varje år omsätts när bostäder byter hand och dessa transaktioner påverkar i stor 
utsträckning hushållens privatekonomi (Riksrevisionen, 2007, s. 13). Bostadsrätter är här 
inget undantag och under 2016 bytte omkring 103 000 bostadsrätter ägare i Sverige för 
ett totalt värde om cirka 227 miljarder kronor (SCB, 2017f). En majoritet, 57 %, av 
överlåtelserna under 2016 skedde i de tre storstadsområdena (SCB, 2017f). Antalet 
överlåtna bostadsrätter har sedan början av 2000-talet befunnit sig i en tydligt 
uppåtgående trend, från ungefär 70 000 försäljningar per år under 2000 till att de senaste 
åren ligga en bit över 100 000 försäljningar per år (SCB, 2017f).  
 
Som ägandeform är bostadsrätten nästan unik för Sverige (SOU 2017:31, s. 87). Detta 
beror främst på att det i grunden finns en typ av kooperativ tanke bakom 
bostadsrättsföreningar, vilket klassas som en ekonomisk förening (Bostadsrättslagen 
(SFS 1991:614) [BRL], 1 §, kap. 1; SOU 2017:31, s. 83-84). Istället för att man själv äger 
sin lägenhet är det en bostadsrättsförening som äger samtliga av föreningens fastigheter, 
där de boende erhåller en evig nyttjanderätt för sin bostad samt ett medlemskap i 
föreningen (SOU 2017:31, s. 88-89). Tillsammans sköter, organiserar och beslutar de 
boende kring föreningens fastigheter (Fastighetsägarna, 2012, s. 4). Om än syftet med 
bostadsrättsföreningen i huvudsak är att på ett smidigt och effektivt sätt kunna upplåta 
bostäder finns fler aspekter att ta hänsyn till. Eftersom en bostadsrättsförening klassas 
som en typ av ekonomisk förening lyder den till stor del under samma regler som andra 
associationsformer, exempelvis aktiebolag som oftast har andra huvudsakliga syften med 
sin verksamhet. En grundläggande förutsättning för bostadsrättsföreningar och många 
andra associationsformer är att en redovisning ska upprättas, skötas och finnas tillgänglig 
(BRL, 26§, 9 kap.) 
  
Redovisningen ligger till grund för föreningens ekonomi och då det i lag finns en 
förutsättning om att en bostadsrättsförening ska ha en sund ekonomi blir redovisningen 
av central vikt i många avseenden (Fastighetsägarna, 2012, s. 11; SOU 2017:31, s. 122). 
Exempelvis relaterar föreningens ekonomiska situation till vilka avgifter som ska tas ut 
av medlemmarna, vilka investeringar som det finns utrymme för och föreningens förmåga 
att hantera oförutsedda utgifter (Lundén, 2017, s. 30). Redovisningen kan även ligga till 
grund som beslutsunderlag för andra intressenter än de som bor där, exempelvis långivare 
och potentiella bostadsköpare (Lundén, 2014, s. 24). 
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1.1.1 Bostadsrättsföreningar 
Bostadsrättsföreningar är en form av ekonomiska föreningar vars syfte är att upplåta 
lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus (BRL, 1§, kap. 1). Bostadsrättsföreningar är 
ett vanligt förekommande fenomen i Sverige, internationellt sett är däremot denna 
boendeform sällsynt (SOU 2017:31, s. 87). Motsvarigheten i andra länder är istället 
ägarlägenheter, där varje hushåll äger och förvaltar över sin egen lägenhet (Lundén, 2017, 
s. 12). Att inneha en bostadsrätt innebär mer ansvar än för en hyresrätt, men inte i samma 
utsträckning som en ägarlägenhet. Bostadsrättsföreningen är fastighetsägare och ansvarar 
för det yttre underhållet av fastigheten, medan de boende utgör medlemmar i föreningen 
och erhåller en nyttjanderätt till bostaden (SOU 2017:31, s. 88). Varje medlem erhåller 
inflytande i föreningen via medlemskapet genom en rösträtt (Bokelund Svensson & 
Lundén, 2013, s. 159). Den används sedan för att gemensamt utse en styrelse som ska 
värna om föreningens intressen (BRL, 14§, kap. 9.; Bokelund Svensson & Lundén, 2017, 
s. 146-148). I samband med den erhållna nyttjanderätten medföljer även ett gemensamt 
ansvar för föreningens medlemmar. Den mest grundläggande skyldigheten är att alla 
medlemmar ska betala en årlig avgift till föreningen, ofta uppdelad månadsvis, som ska 
gå till att täcka löpande driftskostnader, framtida underhåll och investeringar i 
fastigheterna enligt en självkostnadsprincip (BRL, 14§, 7 kap.; Lundén, 2017, s. 30). Som 
medlem erhålls även rättigheten att anpassa lägenhetens inre samt att ansvara för att 
bostaden, föreningens fastigheter och närområdet bibehålls i gott skick (Bokelund 
Svensson & Lundén, 2013, s. 111). 
  
Bostadsrättsföreningar kan bildas på två olika sätt, antingen genom att nya fastigheter 
upprättas från grunden eller genom att befintliga hyresrätter ombildas till bostadsrätter 
(Bokelund Svensson & Lundén, 2013, s. 16). Vid föreningens grundande ställs krav på 
ett minimum antal medlemmar, att en revisor och styrelse har utsetts och att stadgar har 
antagits (BRL, 2§, 1 kap.). En bostadsrättsförening kan antingen klassificeras som äkta 
eller oäkta. Föreningen anses äkta om minst 60 % av intäkterna erhålls från medlemmarna 
i form av avgifter, medan en förening anses oäkta om mer än 40 % av intäkterna kommer 
från andra källor såsom lokaluthyrning, hyreslägenheter eller juridiska personer och att 
det inte enbart sker under enstaka år (Skatteverket, 2018a, s. 4). Vanligtvis utgör de 
huvudsakliga intäkterna för en bostadsrättsförening av årsavgifter från medlemmarna, 
medan andra typer av “sidointäkter” tillkommer i varierande storlek beroende på 
utformning, sammansättning och läget på föreningens fastighet (Lundén, 2017, s. 34).  
  
Det gemensamma ansvaret som medlemskap i en bostadsrättsförening innebär kan 
härledas till grundtanken med bostadsrättsföreningar. Detta kooperativa initiativ från 
1930-talet i Sverige innebar att medlemmarna tillsammans ansvarade för förvaltningen 
av fastigheterna, och tanken bakom detta var att en ökad insyn tillsammans med kravet 
på en ekonomisk plan skulle bidra till ett stabilare boende utan krav på en hög 
kontantinsats (SOU 2017:31, s. 84). Sedan dess har bostadsrättens syfte och roll 
förändrats en hel del, men den kooperativa grundtanken med bostadsrättsföreningen lever 
kvar än idag, där den befintliga lagstiftning som reglerar bostadsrätter och 
bostadsrättsföreningar tillkom år 1991 (SOU 2017:31, s. 85). 
 
Bostadsrätter är idag en vanligt förekommande boendeform i Sverige som har visat stark 
tillväxt på senare tid. Vid slutet av 2016 uppgick antalet bostadsrätter till 22,8 % av 
Sveriges totala bostadsbestånd (SCB, 2017e). Samma siffra år 2000 uppgick till 18 %. 
Under denna period har det totala antalet bostadsrätter ökat från 774 279 till 1 093 577, 
vilket motsvarar en tillväxt på 41,2 % (SCB, 2017e). Jämför det med den blygsamma 



 
4 

tillväxten av hyresrätter på 2,3 % och äganderätter på 7,9 % så ges en bild av den starka 
framfarten bostadsrätter uppvisat. I dagsläget finns cirka 30 000 registrerade 
bostadsrättsföreningar över hela Sverige med varierande storlek och medlemsantal 
(Retriever Business, 20181). 
  
Enligt definitionen i lagen om ekonomiska föreningar är syftet med en ekonomisk 
förening att främja medlemmarnas ekonomiska intressen (Lag om ekonomiska föreningar 
(SFS 1987:667) 1 §, 1 kap.). Generellt innebär detta att föreningen genererar en vinst från 
verksamheten som sedan tillfaller medlemmarna. Bostadsrättsföreningar syfte skiljer sig 
dock till viss del från ”vanliga” ekonomiska föreningar. Det primära syftet med en 
bostadsrättsförening är inte generera vinst för medlemmarna, utan syftet är istället att 
erbjuda människor boende och att ge alla medlemmar lika stort inflytande i 
beslutsfattandeprocessen (Fastighetsägarna, 2012, s. 4). Vinsten för att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen genereras därför inte direkt genom avkastning till 
medlemmarna, utan erhålls istället indirekt genom att värna om fastigheterna samt hålla 
nere avgifterna och därmed kräva en lägre årspremie av medlemmarna (Lundén, 2017, s. 
43). Att det ekonomiska intresset tas tillvara mera långsiktigt genom att möjliggöra för 
bostadsrättsinnehavare att sälja sin bostad till högsta möjliga pris när väl detta sker, 
exempelvis genom att fastigheterna är i gott skick och föreningens ekonomi i balans, lär 
även vara av intresse för föreningens medlemmar (Lundén, 2014, s. 25).  
  
Bostadsrättsföreningar klassas som en form av ekonomiska föreningar och ska därmed 
följa bestämmelserna i årsredovisningslagen och bokföringslagen (BRL 26§, 9 kap.). 
Bland annat ska alla bostadsrättsföreningar upprätta en årsredovisning och måste då följa 
de gällande redovisningsreglerna och normerna för associationsformen. Visserligen är en 
äkta bostadsrättsförening undantagen från att betala skatt på ett eventuellt överskott 
genererat från verksamheten om överskottet härrör från fastigheterna, men föreningen 
måste ändå uppfylla alla krav som ställs på fullgörandet av bokföringsskyldigheten 
(Lundén, 2017, s. 13; Skatteverket 2018a, s. 7).  
 
1.1.2 Redovisning 
Den finansiella externa redovisningen (hädanefter enbart redovisningen) kan generellt 
definieras som “en metod för att informera om en organisations ekonomiska och 
finansiella förhållanden” (Nationalencyklopedin, u.å.-a). För en organisation finns många 
olika intressenter som är i behov av information för att i olika sammanhang kunna fatta 
och utvärdera olika ekonomiska beslut som är kopplade till organisationen (Sundgren et 
al., 2013, s. 21). Redovisningens roll är att agera som en sorts mellanhand mellan 
organisationen och dess intressenter genom att tillgodose intressenternas 
informationsbehov (Sundgren et al, 2013, s. 21). Olika intressenter är intresserade av 
varierande information och därigenom ställs krav på att redovisningen kan fånga in dessa 
olika perspektiv (Sundgren et al, 2013, s. 29). Huvudsakligen ska informationen som 
förmedlas ge en bild av en organisations finansiella ställning och utvecklingen av denna, 
samt dess resultat vilket tillsammans i många fall ligger till grund för ekonomiskt 
beslutsfattande (Skatteverket, 2018b; Sundgren et al, 2013, s. 22). 
För att redovisningen ska kunna uppnå sitt syfte om att förmedla information till 
intressenter och agera underlag för ekonomiskt beslutsfattande måste den uppfylla vissa 
krav och leva upp till vissa kvalitativa egenskaper (Skatteverket, 2018c; Socea, 2012, s. 

                                                 
1 Sökning skedde i Retriever Business databas med kriteriet att associationsformen var en 
bostadsrättsförening. Enbart svenska associationer ingick i sökningen.  
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51-52). Dessa egenskaper kan sägas utgöra de grundläggande principerna för all 
redovisning. I svensk reglering och normgivning nämns och beskrivs flertalet kvalitativa 
egenskaper som redovisningen ska ha. Dessa har sin grund i, och överensstämmer till stor 
del, med internationell standard i form av IASBs föreställningsram (Skatteverket, 2018c). 
Viktiga kvalitativa egenskaper inom redovisningen innefattar bland annat begriplighet, 
tillförlitlighet, jämförbarhet, relevans och väsentlig information (Bokföringsnämnden 
[BFN], 2017d, s. 20; Skatteverket, 2018c; Sundgren et al., 2013, s. 55-57). De kvalitativa 
egenskaperna syftar till att skapa en grund som redovisningsreglernas utformning ska 
baseras på och redovisningen ska ske efter.  
  
I Sverige regleras idag redovisningen och dess grundläggande principer huvudsakligen 
via två lagar. Bokföringslagen (SFS 1990:1078), BFL, reglerar vem som är 
bokföringsskyldig, hur den löpande redovisningen ska ske och avslutas, samt de olika 
beståndsdelarna i redovisningen. När det krävs en årsredovisning av den 
bokföringsskyldige som avslut i redovisningen för en viss period, reglerar 
årsredovisningslagen (SFS 1995:1554), ÅRL, hur detta avslut ska ske och vad detta avslut 
ska innehålla. Dessa två lagar utgör ramlagstiftning för redovisningen i Sverige och 
reglerar därmed enbart grundläggande principer, riktlinjer och är i stort allmänt hållna 
(SOU 2017:31, s. 95). Mera konkret, specifik och detaljerad utformning och tillämpning 
av reglerna har getts i uppdrag till andra organisationer. Exempelvis säger BFL och ÅRL 
att redovisningen skall ske i enlighet med god redovisningssed (BFL, 4§, 2 kap.; ÅRL, 
2§, 2 kap.) medan vad som faktiskt utgör god redovisningssed utformas av normgivande 
organ. 
  
Den organisation som har uppdraget att sköta normgivningen för redovisning och 
utveckla god redovisningssed i Sverige är Bokföringsnämnden, BFN (BFN, 2016). Denna 
statliga myndighet ger ut allmänna råd, uttalanden och vägledning för tillämpning av de 
lagar som reglerar redovisningsområdet. Visserligen är inte dessa råd formellt bindande 
enligt lag, men den bokföringsskyldige anses ändå behöva följa dessa för att kunna 
uppfylla kravet på god redovisningssed (BFN, 2016). 
  
Under 2004 påbörjade BFN ett stort arbete genom det så kallade K-projektet. Detta 
projekt inleddes med syftet att harmonisera de svenska redovisningsreglerna med de 
europeiskt antagna regelverken (BFN, 2017b). Huvudsyftet var att få till en 
harmonisering även för onoterade och mindre företag genom att bygga upp en nationell 
lagstiftning som i vissa drag baserades på den internationella standarden (PwC, 2013, s. 
24). Den grupp som K-projektet inriktade sig på var de som inte behövde applicera de 
internationella redovisningsstandarderna, exempelvis IFRS, utan istället använde sig av 
de nationella bestämmelserna. Denna målgrupp utgjordes av en stor mängd 
bokföringsskyldiga, allt från små enskilda näringsidkare till väldigt stora onoterade 
aktiebolag - alla som måste anpassa sin redovisning till rådande normgivningen (BFN, 
2017). För att möjliggöra speciella anpassningar utefter de bokföringsskyldigas 
egenskaper utarbetades fyra stycken olika kompletta regelverk för olika kategorier av 
bokföringsskyldiga (PwC, 2013, s. 25).  
  
Bokföringsnämndens nya regelverk blev tvingande för bokföringsskyldiga för 
räkenskapsår från och med 2014-01-01 (Lundén, 2014, s. 7). Regelverket består av fyra 
stycken olika klasser av rekommendationer, från K1 till K4. Beroende på vilken klass den 
bokföringsskyldige tillhör, antingen tvingat eller själv valt i vissa fall, ska antingen 
vägledningen inom K1, K2 (BFNAR 2016:10), K3 (BFNAR 2012:1) eller K4 användas 
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i sin helhet och styr hur redovisningen ska ske och avslutas. I vilken klass en 
bokföringsskyldig hamnar eller har möjlighet att välja beror bland annat på storlek och 
associationsform (PwC, 2013, s. 25). För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar 
är i första hand regelverken K2 och K3 aktuella, och för företag som måste använda sig 
av internationella redovisningsstandarder gäller K4 (SOU 2017:31, s. 111). En viktig 
gränsdragning som finns mellan K2 och K3 beror på om företaget klassas som ett större 
företag eller inte (Lundén, 2014, s. 17). Överskrider företaget 2 av 3 uppsatta kriterier 
måste avslutet i redovisningen ske enligt huvudregelverket K3 (PwC, 2013, s. 33-34). 
Annars hade den bokföringsskyldige möjligheten att välja mellan K3 och det mindre 
komplexa K2-regelverket vid införandet, samt fortfarande än i dagsläget har vissa 
möjligheter att byta mellan de två regelverken (Lundén, 2014, s. 108).  
 
1.2 Problematisering 
Införandet av K-regelverket i början av 2014 innebar att ett nytt regelverk började att 
gälla och att svenska företag, föreningar och övriga bokföringsskyldiga fick nya regler att 
förhålla sig till (Lundén, 2014, s. 7). År 2014 blev det första räkenskapsåret som de nya 
reglerna skulle tillämpas i själva redovisningen och avslutet av denna (Lundén, 2014, s. 
7). Dessa nya regler, och de principer, val och bedömningar de medförde, skulle i olika 
omfattning med större eller mindre påverkan få en effekt på redovisningen. I första hand 
ställdes en merpart av Sveriges mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar inför valet 
av vilket regelverk de skulle tillämpa, huvudregelverket K3 eller förenklingsregelverket 
K2, då de hade möjligheten att välja (Lundén, 2014, s. 7). Därefter innebar införandet att 
redovisningen skulle behöva upprättas i enlighet med det valda K-regelverket och de 
regler, principer och bestämmelser som medföljde. För många bokföringsskyldiga 
innebar införandet att åtminstone någon aspekt av deras redovisning påverkades eller 
förändrades jämfört med tidigare gällande regler, oavsett vilket regelverk som skulle 
tillämpas (Lundén, 2014, s. 35). Exempelvis genom att en tidigare redovisningsprincip 
inte blev tillåten längre eller att en transaktion nu skulle behandlas på ett annorlunda sätt. 
  
En grupp av bokföringsskyldiga som varit i skymundan sett till diskussionen om 
redovisningsreglernas användande och påverkan var bostadsrättsföreningar. Detta trots 
att dessa måste följa gällande regler och tillämpningar för ekonomiska föreningar, samt 
upprätta och sköta en redovisning och årsbokslut (BRL, 26§, 9 kap.). Många människor 
är även på ett eller annat sätt anknutna till en bostadsrättsförening genom att drygt en 
femtedel av Sveriges hushåll bor i bostadsrätt och därmed är medlemmar i en 
bostadsrättsförening (SCB, 2017c). Ett samband mellan föreningens ekonomi och de 
boendes privatekonomi existerar tydligt, och stora värden förvaltas och sköts via Sveriges 
cirka 30 000 bostadsrättsföreningar (Allabrf.se, 2015; Lundén, 2014, s. 25; SOU 2017:31, 
s. 108). 
  
Samtidigt är inte syftet med en bostadsrättsförening att skapa vinst och ge direkt 
avkastning till medlemmarna (SOU 2017:31, s. 92). Syftet är istället huvudsakligen att 
upplåta bostäder till medlemmarna och på ett effektivt sätt sköta den löpande driften, 
utföra investeringar och underhållet av fastigheterna, samtidigt som alla medlemmar får 
möjlighet till inflytande i denna process (Fastighetsägarna, 2012, s. 4). Eventuell 
”avkastning” som tillfaller medlemmarna sker indirekt genom lägre avgifter och ett stabilt 
boende (Lundén, 2014, s 25). Utöver syftet utgör inte heller föreningens redovisade 
resultat oftast någon grund för beskattning (Skatteverket, 2018a, s. 4). Lägg därtill att 
nästan alla bostadsrättsföreningar klassas som mindre föreningar, samt att redovisningen 
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till stor del består av transaktioner som är rättfram och hör samman med de in- och 
utbetalningar som löpande sker (Lundén, 2014, s.7; Lundén, 2017, s 193-196). 
  
Bostadsrättsföreningarnas redovisning hamnar i och med detta kanske inte automatiskt i 
rampljuset i varken samhällsdebatten eller när det kommer till redovisningsfrågor. Den 
löpande redovisningen och årsredovisningen i en bostadsrättsförening finns 
huvudsakligen till för primära intressenter såsom befintliga boende, potentiella köpare 
och eventuella kreditgivare, samt för att föreningen ska kunna fatta ekonomiska beslut 
utefter den för föreningen rådande ekonomiska situationen (Lundén, 2014, s. 24). Jämfört 
med ett aktiebolag kan man säga att det är en mindre krets intressenter som är intresserade 
av redovisningen och att samtidigt ett mindre direkt fokus på resultatet existerar (Lundén, 
2014, s. 11). 
  
I samband med införandet av K-regelverket 2014 hamnade dock 
bostadsrättsföreningarnas redovisning och ekonomiska situation i fokus genom att det 
inledningsvis uppstod en debatt kring en redovisningsmetod som visade sig användas av 
många bostadsrättsföreningar: progressiva avskrivningar (SOU 2017:31, s. 109). Ämnet 
uppmärksammades först i en serie artiklar i Svenska Dagbladet under våren 2014 av 
journalisten Johan Hellekant (SOU 2017:31, s. 107). Fenomenet beskrevs i korta drag 
som att många, speciellt nyare, bostadsrättsföreningar använde sig systematiskt av en 
avskrivningsmetod för sin byggnad för att på ett redovisningstekniskt sätt öka sitt resultat 
genom för stunden låga avskrivningar (Hellekant, 2014a; Lundén, 2017, s. 151). Genom 
låga avskrivningar kunde föreningen uppvisa ett rimligt resultat och därmed, i enlighet 
med självkostnadsprincipen, fortsätta motivera låga avgifter och uppvisa en ekonomi till 
synes i balans (Hellekant, 2014a; SOU 2017:31, s. 120). Utan den progressiva metoden 
bedömdes det att många bostadsrättsföreningar hade uppvisat ett underskott och, allt 
annat lika, kraftigt behövt höja sina intäkter för att nå nollresultat, eller tvingats gå med 
redovisningsmässig förlust (Hellekant, 2014b; SOU 2017:31, s. 109). 
  
I redovisningen är avskrivningarnas syfte att verka som en periodisering av en materiell 
anläggningstillgångs anskaffningsutgift över dess nyttjandeperiod, och storleken på 
avskrivningarna ska motsvara den värdeminskning och förslitning som uppstår med tiden 
(Nordlund, 2010, s. 7). Rent praktiskt är en avskrivning enbart en redovisningsmässig 
manöver som innebär en minskning av tillgångens redovisade värde, där motsvarande 
summa utgör en kostnad i resultaträkningen för perioden, trots att ingen finansiell 
transaktion har skett (Lundén, 2017, s. 37). Detta innebär att avskrivningarna inte har 
någon effekt på kassaflödet, utan enbart på det redovisningsmässiga resultatet (Lundén, 
2015, s. 73). Storleken på avskrivningskostnaden i redovisningen beror i sin tur på 
flertalet faktorer, bland annat tillgångens förväntade nyttjandeperiod och förslitning 
(Nordlund, 2010, s. 12). Att uppskatta det faktiska slitaget under perioden är omöjligt i 
praktiken. I enlighet med redovisningsreglerna ska tillgångar med längre livslängd, 
exempelvis byggnader och inventarier, därför skrivas av systematiskt över dess 
uppskattade nyttjandeperiod, exempelvis genom en linjär avskrivningsmetod (BFN, 
2017c, s. 173; ÅRL, 4§, 4 kap.). En ytterligare avvägning som måste göras är vad 
avskrivningen ska grunda sig på, exempelvis om tillgången ska delas upp i komponenter 
eller skrivas av som en enhet (SOU 2017:31, s. 118). 
 
Bostadsrättsföreningar skiljer sig från många andra bolagsformer genom att de på ett 
enhetligt sätt har en övervägande tillgång i form av dess fastigheter, det vill säga 
föreningens byggnader och eventuell mark om de även äger denna (Lundén, 2015, s. 15). 
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Storleken på avskrivningarna utgör därför en del av de årliga återkommande kostnaderna 
i resultaträkningen som därmed har påverkan på resultatet (Lundén, 2017, s. 37). Jämfört 
med andra vanliga kostnader som föreningen löpande har i form av direkta drifts-, 
underhålls- och finansieringskostnader, är avskrivningen en kostnad som inte påverkar 
kassaflödet utan enbart resultatet. Kassaflödet är självklart av stor vikt för föreningen och 
ser om de löpande utgifterna täcks av de löpande intäkterna som föreningen har (Lundén, 
2014, s. 119). Löpande utbetalningar så som direkta driftkostnader, räntekostnader och 
amorteringar är en naturlig del av den vanliga driften av föreningen (Lundén, 2014, s. 
11). På kort sikt kan alltså kassaflödet anses vara i fokus för en bostadsrättsförening.  
 
I ett mera långsiktigt perspektiv kan avskrivningar dock anses uppfylla en funktion för 
bostadsrättsföreningen. Då syftet och själva konceptet med en bostadsrättsförening ligger 
i den fastighet som föreningen äger finns även långsiktigt intresse i att denna underhålls 
och sköts över tid (SOU 2017:31, s. 19). Reparationer, underhåll och investeringar för 
betydande belopp kommer att behöva ske över tid och att sätta undan tillräckligt med 
medel för detta syfte kan anses väsentligt för att föreningen ska klara sitt långsiktiga 
underhållsbehov (SOU 2017:31, s. 130). Lagen förutsätter även att föreningen i viss mån 
tar hänsyn till detta långsiktiga underhållsbehov genom att det i stadgarna ska anges hur 
detta ska ske (BRL, 5§ 1st. 7, 9 kap.). Att skapa detta ekonomiska utrymme för framtida 
underhåll bör ligga i föreningens intresse och därmed anses som en del i den 
självkostnadsprincip som föreningen ska agera i enlighet med (SOU 2017:31, s. 110, 
133). I denna situation kan avskrivningar, som ska spegla ett mått för den förslitning som 
skett under en viss period, tänkas utgöra en mekanism för att hänsyn tas till detta 
långsiktiga perspektiv idag (SOU 2017:31, s. 134). Avskrivningarna kan alltså ses som 
en form av ”sparande” för föreningen, om nu denna väljer att ta hänsyn till denna kostnad 
idag. Det finns inget direkt förlustförbud för en bostadsrättsförening, och om än en sund 
ekonomi är en förutsättning och något som det bör strävas mot, är mycket idag upp till 
den enskilda föreningen kring hur och om hänsyn tas till det långsiktiga perspektivet 
(Stattin & Svernlöv, 2014).  
 
Med debatten som grund samt oro och funderingar bland de många boende i bostadsrätt, 
redovisningsexperter och branschorganisationer kom ett förtydligande kring progressiva 
avskrivningar från BFN den 28 april 2014 (PwC, 2014). I sitt förtydligande klargjorde 
BFN att en progressiv avskrivningsmetod inte var förenlig med god redovisningssed och 
i princip att denna metod inte skulle vara tillåten att använda, speciellt för avskrivning av 
byggnader, vid applicering av K-regelverket (PwC, 2014). Visserligen klargjorde BFN 
även att progressiv avskrivning egentligen aldrig varit förenligt med god redovisningssed, 
men förtydligandet var framåtriktat och skulle tillämpas framåt i tiden, det vill säga från 
och med räkenskapsåret 2014 och införandet av K-regelverket i redovisningen (BFN, 
2017a). 
  
Efter BFN:s tydliggörande tog debatten ytterligare fart och bostadsrättsföreningars 
redovisning, ekonomi och syfte hamnade i centrum. Klart stod i alla fall att de föreningar 
som använt sig av en progressiv metod nu tvingades att övergå och tillämpa en metod 
som var i enlighet med regelverket, i första hand en linjär avskrivningsmetod. HSB 
uppskattade att totalt 25% av alla bostadsrättsföreningar i Sverige på något sätt använt 
sig av en progressiv avskrivningsmetod, mestadels nyare föreningar (SOU 2017:31, s. 
119). Mycket osäkerhet uppstod kring vilka direkta och indirekta effekter detta skulle 
innebära för landets bostadsrättsföreningar. Vad skulle exempelvis ske med resultaten i 
bostadsrättsföreningarna? Skulle årsavgifterna behöva höjas? Hur skulle bostadspriserna 
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och nybyggandet i sin tur påverkas av detta? Hur skulle föreningarna agera? En 
uppskattning förutspådde exempelvis att föreningar skulle behöva höja avgifterna högt 
över nivån idag för att bibehålla samma resultatnivå som tidigare (Hellekant, 2014b). 
  
Frågorna var många och även ett större perspektiv är värt att belysa i form av 
bostadsrättsföreningarnas övergripande ekonomiska situation och syfte. Att det 
grundläggande syftet med en bostadsrättsförening i sig kan sägas vara långsiktigt och att 
i och med det att hänsyn till framtida behov någon gång kommer att behöva tas verkar 
rimligt (SOU 2017:31, s. 17). Vem som ska betala för detta, när detta ska ske och hur 
detta ska säkerställas är dock tre frågor som inte är lika självklara (SOU 2017:31, s. 130). 
Att investeringar i och underhåll av byggnaderna kommer att behöva ske i olika 
omfattning i framtiden för att bibehålla dessa i gott skick samt att det naturligtvis är 
föreningens medlemmar som i någon omfattning ska betala för detta kan sägas vara rätt 
självklart, men i vilken omfattning det är befintliga eller framtida boende som ska sätta 
undan medel eller betala för detta är inte på förhand lika klart (SOU 2017:31, s. 130). En 
skillnad på kort och lång sikt när det gäller det ekonomiska beslutsfattandet kan tänkas 
uppstå och ge effekter på sikt. Om föreningen idag sätter av tillräckligt med medel till 
framtiden och det långsiktiga perspektivet, eller inte gör det alls eller inte i tillräcklig 
omfattning, lär på ett ekonomiskt sätt påverka både befintliga och framtida medlemmar 
(SOU 2017:31, s. 131). 
 
När det kommer till ekonomiskt beslutsfattande för bostadsrättsföreningar ska hänsyn tas 
till den ekonomiska situationen (Lundén, 2014, s. 40; SOU 2017:31, s. 132). Med den 
ekonomiska situationen menas en, för den specifika föreningen, samling av ekonomiska 
aspekter som tillsammans bör beaktas när beslut tas i en bostadsrättsförening. Dessa 
aspekter utgörs dels av hur det aktuella läget ser ut idag när det kommer till behov av att 
säkerställa den löpande driften, men även vilka framtida behov som kommer att finnas 
(Stattin & Svernlöv, 2014, s. 7). Då föreningen ska följa en självkostnadsprincip måste 
både kortsiktiga och långsiktiga åtaganden beaktas (Lundén, 2014, s. 43). Den 
ekonomiska situationen kan säga speglas till viss mån i de finansiella rapporterna via 
balans- och resultaträkningen, men även i föreningens kassaflöde, utrymme för framtida 
belåning samt fler faktorer så som det uppskattade framtida underhållsbehovet och de 
löpande driftkostnader som finns idag (Lundén, 2014, s. 40). Stattin & Svernlöv (2014, 
s. 8) definierar en bostadsrättsförenings ekonomiska situation med grund i att det i lagen 
förutsätts att föreningen har en sund ekonomi. Med detta avses att föreningen inte ska 
riskera att bli insolvent när nödvändiga investeringar och underhåll måste göras (Stattin 
& Svernlöv, 2014, s. 8). Föreningen måste, med hänsyn till den ekonomiska situationen, 
hitta en ekonomisk balans mellan kort och lång sikt (Stattin & Svernlöv, 2014, s. 8). 
Exempelvis att enbart ha ett kassaflöde i balans här och nu utan att hänsyn tas till att 
medel kommer behövas i framtiden för större underhåll innebär att en obalans kan uppstå 
där framtida medlemmar får ensamma bekosta underhållet när detta ska ske. En 
bostadsrättsförenings ekonomiska situation kan alltså sägas utgöras av de ekonomiska 
aspekter för en bostadsrättsförening som bör beaktas vid ekonomiskt beslutfattande och 
bör inkludera ett kort- och långsiktigt perspektiv (Stattin & Svernlöv, 2014, s. 7-8). 
 
Även att föreningarna verkar ha haft, och har, möjligheten att kunna välja väldigt olika 
inom delar redovisningsreglerna introducerar ytterligare en aspekt i form av varför 
föreningarna har valt olika. Att redovisningsreglerna i viss mån tillåter flexibilitet och 
subjektiva uppskattningar är ett naturligt moment som är svårt att komma ifrån och ibland 
ett måste för att redovisningen ska bli korrekt (Fields et al., 2001, s. 261). Samtidigt har 
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många av bostadsrättsföreningarna väldigt lika verksamhet och liknande karaktärsdrag i 
form av dess huvudsakliga tillgångar och syfte (Lundén, 2014, s. 15). Att valen verkar ha 
skiljt sig så mycket åt bör då efterfråga en förklaring eller ett bakomliggande motiv. 
Exempelvis varför avskrivningar gjorts med användning av en progressiv metod eller en 
”vanlig” linjär metod på föreningens byggnad, eller hur en förening kan ha uppskattat 
byggnadens nyttjandeperiod till 200 år och en annan till 100 år. Lägg där till att just nyare 
föreningar hamnade i debattens centrum, då de föreningar som ringades in att använda 
den progressiva metoden var just nyare föreningar (SOU 2017:31, s. 109).  
 
Collin et al. (2009) påvisar i en empirisk studie hur den existerande teorin kring 
redovisningsval kan tänkas förklara motiven bakom ett redovisningsval från två olika 
perspektiv. Från ett ”nyttomaximerande” håll kan de val som sker tänkas motiveras med 
det egenintresse som specifika intressenter kan argumenteras ha, och där redovisningen 
utgör en central del i dess relation till andra intressenter (Collin et al., 2009, s. 146). Från 
ett bredare och mera organisatoriskt perspektiv förklaras istället motiven bakom 
redovisningsvalet som en process där olika externa och interna institutioner på olika sätt 
påverkar redovisningen i en viss riktning, vilket påverkar de val som sker (Collin et al., 
2009, s. 151). Oavsett perspektiv och förklaring sker redovisningsvalet med ett 
bakomliggande motiv som kan relateras till ett subjektivt syfte hos beslutsfattaren (Collin 
et al., 2009, s. 142). Om än den grundläggande teorin kring redovisningsval i generella 
termer, exempelvis Positive Accounting Theory, riktar in sig på vinstdrivande företag och 
deras redovisningsval i största allmänhet där en tydlig koppling till möjliga 
bakomliggande ekonomiska incitament existerar, borde teorin kunna vara applicerbar i 
ett större sammanhang (Collin et al., 2009, s. 142). Redovisningsval kan tänkas ske i alla 
typer av organisationer där en redovisning måste upprättas, och därmed lär det finnas 
möjliga förklaringar till de val som sker. Collin et al. (2009) studie indikerar detta då teori 
kring redovisningsval kunde påvisas förklara de val som skett i organisationer som inte 
fullt ut delade egenskaper med vinstdrivande företag.  
 
En varierande behandling inom de gällande redovisningsreglerna av ett på förhand 
intressant redovisningsval verkar kunna identifieras för bostadsrättsföreningar i form av 
avskrivningar, som relaterar till ett mera långsiktigt syfte för denna typ av organisation 
med andra egenskaper än vinstdrivande företag. En applicering av den befintliga teorin 
kring redovisningsval och orsaken bakom i denna nya kontext kan möjligen ge insikt och 
en förklaring till varför dessa val skett och varför de varierat. I sin tur kan appliceringen 
av befintlig teori inom redovisningsval på bostadsrättsföreningar ge insikt i om teorins 
grundtes kan utvidgas till denna typ av organisationer, deras karaktärsdrag och tänkbara 
redovisningsval.  
 
En väldigt central faktor i bostadsrättsföreningar som hänger samman med den 
ekonomiska situationen är vilken årsavgift som tas ut av medlemmarna (Lundén, 2014, 
s. 118). Avgiften utgör oftast medparten av föreningens intäkter och utgör en del av den 
direkta boendekostnaden för medlemmen (Lundén, 2017, s. 43-44). Det finns även starka 
bevis för att avgiften hör samman med vilket försäljningspris som kommer att erhållas 
när väl bostadsrätten säljs vidare (Allabrf.se, 2015). En lägre avgift hänger samman med 
ett högre försäljningspris, allt annat lika. I sammanhanget är en intressant aspekt att 
föreningen själva beslutar kring årsavgiften, det vill säga att det är föreningens styrelse 
som har ansvaret att bestämma vilken avgift som ska tas ut av övriga medlemmar (BRL, 
13§, 9 kap.). Att årsavgiften, utöver att utgöra den direkta boendekostnaden, verkar ha en 
stark koppling till de värden som relaterar till bostadsrätten introducerar även en situation 
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som på förhand är intressant att studera. Exempelvis hur föreningen har valt att agera och 
hantera årsavgiften över tid i förhållande till dess ekonomiska situation.  
 
Du Bois et al. (2004) studerar om och hur den klassiska agentproblematiken och den 
underliggande agentteorin och dess agent- och principalförhållande, ursprungligen 
framlagd av Jensen & Meckling (1976), kan appliceras på organisationer som inte delar 
egenskaper med de organisationer som där det på förhand mest tydliga agentproblemet 
kan identifieras. Jensen och Meckling (1976, s. 309) menar visserligen att agentproblemet 
kan tänkas finnas i alla typer av organisationer, på alla nivåer och i olika sammanhang. 
Trots detta kan det tydligaste möjliga agentproblemet sägas utgå från ett vinstdrivande 
aktiebolag med separerat ägande och ledning där olika egenintressena, som utgör 
problemets kärna, lättare går att identifiera, i alla fall teoretiskt (Jensen & Meckling, 1976, 
s. 308). Slutsatserna från studien av Du Bois et al. är att agentproblemet inte bör bortses 
från bara för att ”strukturen” i problemet, det vill säga vem som antar vilken roll och deras 
möjliga incitament, är otydligt (Du Bois et al., 2004, s. 2325). Om än problem kan uppstå 
i hur agentproblemet ska mätas och urskiljas, samt hur förhållandet mellan de olika 
intressenterna faktiskt ser ut i denna mera otydliga situation, kan tolkningen och 
förklaringen som agentteorin ger i hur beslut fattas av olika parter bidra till en ökad 
förståelse för fenomenet (Du Bois et al, 2004).  
 
Agentproblematiken grundas i en möjlig krock som sker mellan olika egenintressen, och 
dess konsekvenser ligger i att beslut fattas som inte är optimala ur alla inblandade parters 
intresse, utan snarare ligger i en enskild parts intressen (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). 
Att agentproblematiken kan tänkas appliceras och finnas i fler organisationer och 
förhållanden än de som utgör det grundläggande agentförhållandet verkar rimligt. 
Bostadsrättsföreningar har i sammanhanget unika karaktärsdrag genom dess icke 
vinstdrivande syfte, men samtidigt att de beslut som fattas har möjliga ekonomiska 
konsekvenser på både kort och lång sikt för många olika intressenter. Deras agerande kan 
vara intressant att studera i enlighet med agentteorin och kring hur ett möjligt 
agentproblem skulle kunna förklara och ge insikt i en bostadsrättsförenings ekonomiska 
agerande. Då ingen tidigare studie hittats som relaterar agentproblemet till 
bostadsrättsföreningar specifikt, samt att studien av Du Bois et al. är av grundläggande 
form i en specifik omgivning, förefaller denna nya omgivning som intressant att se om 
och hur möjliga appliceringar av agentproblemet kan ske.  
 
Med bakgrund av den debatt som uppstod i samband med BFN:s regelförtydligande, de 
samhälls- och privatekonomiska implikationer som kan identifieras, samt efterfrågan av 
förtydliganden kring redovisningsreglernas roll och syfte för en bostadsrättsförening 
tillsatte regeringen en utredning i oktober 2015 med namnet ”Stärkt konsumentskydd på 
bostadsrättsmarknaden” (SOU 2017:31, s. 399). Ett av syftena med utredningen 
relaterade till avskrivningsreglerna och hur en bostadsrättsförening skulle säkerställa att 
tillräckliga medel sattes undan för långsiktig skötsel av fastigheterna (SOU 2017:31, s. 
399). Utredningen, SOU 2017:31, presenterades i april 2017 och gav förslag inom flera 
områden. En föreslagen förändring som skulle innebära en direkt effekt på 
bostadsrättsföreningarnas redovisning är ett förslag om obligatoriskt införande av 
komponentavskrivning (SOU 2017:31, s. 147). Ytterligare förslag inkluderar ökade krav 
på informationen i årsredovisningen kring viktiga nyckeltal, och det argumenteras även 
för tillsättandet av en framtida utredning kring behovet av speciella redovisningsregler 
för bostadsrättsföreningar (SOU 2017:31, s. 21). 
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Motiven bakom förslaget för obligatorisk komponentavskrivning, enligt utredningen, 
ligger främst i nyttan av konsekventa redovisningsregler för alla bostadsrättsföreningar 
(SOU 2017:31, s. 145). Genom att förtydliga hur avskrivningar ska hanteras i 
föreningarnas redovisning argumenteras att ett enhetligt tillvägagångssätt erhålls för att 
spegla fastigheternas faktiska förslitning, samtidigt som det långsiktiga 
underhållsbehovet skattas konsekvent (SOU 2017:31, s. 146). Förslagets implikationer 
har i största grad varit teoretiska och de verkliga effekterna kan vara svåranalyserade på 
förhand (SOU 2017:31, s. 396). Om än det ännu enbart är ett förslag i tidig fas och 
naturligtvis inte behöver bli verklighet tyder det hela på att det finns behov av förändrade 
och konsekventa regler för bostadsrättsföreningar. Responsen på förslaget kring 
komponentavskrivning var även delvis positiv, bland annat ansåg intresseorganisationen 
Bostadsrätterna att ett införande av konsekventa avskrivningsregler skulle vara gynnsamt 
(Bostadsrätterna, 2017, s. 4). Oavsett om obligatorisk komponentavskrivning införs eller 
inte lär utvecklingen kring och av redovisningsreglerna för bostadsrättsföreningar inte 
stanna här. En vilja från både politiker, föreningarna själva, intresseorganisationer och 
övriga intressenter att förändra förutsättningarna för landets bostadsrättsföreningar verkar 
finnas, speciellt när det kommer till redovisningens utformning.  
 
I och med införandet av K-regelverket 2014, efterföljande regelförtydligande av BFN och 
utredningens förslag 2017 har bostadsrättsföreningarnas redovisning och ekonomiska 
situation definitivt hamnat i fokus. En snabb händelseutveckling har introducerat en 
redovisningsmässig situation för Sveriges bostadsrättsföreningar som även relaterar till 
konceptets grundläggande syfte och utgångspunkter. Beslut har tidigare tagits kring 
redovisningen och föreningens ekonomi, och händelseutvecklingen tvingade föreningen 
till ytterligare beslut kring hur man skulle agera och hantera denna möjliga problematik. 
Hur denna utveckling av redovisningsreglerna har påverkat bostadsrättsföreningarnas 
ekonomiska situation, samt vilka indirekta effekter det i sin tur kan tänkas innebära, är 
intressant ur både ett ekonomiskt och redovisningsmässigt perspektiv. Även att området 
kan tänkas få en påverkan på människors privatekonomi och samhället i stort genom de 
ekonomiska sammanhang och värden som är sammankopplade med bostadsrätter och 
bostadsrättsföreningar, skapar ytterligare en intressant infallsvinkel för situationen.  
 
De redovisningsregler och förändringar som skett gäller för alla bostadsrättsföreningar, 
men samtidigt är det främst nyare föreningar som debatten kring redovisningsreglernas 
utveckling handlat om (SOU 2017:31, s. 109). De nya föreningarna representerar även 
den starka tillväxt som skett för bostadsrätten som boendeform i Sverige de senaste 20 
åren och det förefaller därför intressant att studera denna grupp av nya 
bostadsrättsföreningar (SCB, 2017d). Dessa nya bostadsrättsföreningar hamnar därmed i 
centrum för denna studie. Att även det vid utförandet av denna studie har gått några år 
sedan införandet av K-regelverket gör det möjligt att studeras situationen över en längre 
tidsperiod för att se utvecklingen över tid och i ett bredare perspektiv. Studiens 
problemformulering och syfte formuleras därmed enligt nedan.  
 
1.3 Problemformulering 
Studiens problemformulering är uppdelad i två delar enligt nedan: 
 
Hur har nyare bostadsrättsföreningars ekonomiska situation påverkats av 
redovisningsreglernas utveckling i och med införandet av K-regelverket?  
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Vilka implikationer kan ett införande av föreslagna framtida konsekventa 
redovisningsregler för avskrivningar innebära för nyare bostadsrättsföreningars 
ekonomiska situation? 
 
1.4 Syfte 
Studiens huvudsakliga syfte formuleras enligt nedan: 
 
Syftet med denna studie är att kartlägga vilken effekt införandet av K-regelverket 2014 
hade på bostadsrättsföreningar bildade mellan 2001 och 2010 med avseende på 
förtydligandet kring avskrivningsreglerna för byggnader. Detta ska studeras genom att 
undersöka hur föreningarnas ekonomiska situation, med fokus på hur finansiell ställning, 
resultat, intäkter och avskrivningar utvecklats under perioden 2013 till 2016.  
 
Ett framåtriktat delsyfte för studien har även formulerats: 
 
Studiens delsyfte ämnar till att påvisa och diskutera kring vilka möjliga implikationer det 
rådande förslaget om obligatorisk komponentavskrivning för byggnader kan tänkas 
innebära för nyare bostadsrättsföreningars ekonomiska situation.  
 
1.5 Praktiskt och teoretiskt bidrag 
Det praktiska bidrag denna studie och dess resultat kan förväntas ge hör samman med en 
ökad insikt i hur nyare bostadsrättsföreningar, deras redovisning och ekonomiska 
situation påverkats av införandet av K-regelverket 2014. Genom att svara på studiens 
problemformulering och utföra syftena kan föreningarnas agerande och ekonomiska 
situation studeras och bidra ge en ökad förståelse kring området. Detta kan tänkas vara 
av intresse för många av de olika intressenter som på olika sätt är anknutna till 
bostadsrättsföreningen och har ett intresse i dess redovisning, exempelvis befintliga 
boende, köpare, kreditgivare och lagstiftare. Stora ekonomiska värden och hushållens 
privatekonomi relaterar till bostadsrätter och bostadsrättsföreningar. Här utgör 
föreningens ekonomi och redovisning en viktig funktion i många olika sammanhang. Då 
bostadsrättsföreningar kan sägas vara ett outforskat område, i kombination med en aktuell 
händelseutveckling som grund kan studien tänkas ge förståelse och förklara möjliga 
effekterna av den utveckling som skett och därmed ge ett praktiskt bidrag till den aktuella 
debatten. Att även med de senaste årens utveckling som grund kunna ge implikationer 
om hur framtida utveckling i form av mera konsekventa redovisningsregler skulle kunna 
påverka bostadsrättsföreningar är något studien ämnar uppnå. Detta kan även vara av 
intresse för ovan nämnda intressenter.  
 
Studien kan bidra med ett teoretiskt bidrag inom två olika områden utifrån olika 
perspektiv. Inledningsvis relaterar det möjliga teoretiska bidraget till att bidra med 
ytterligare kunskap till den forskning som skett kring organisationer med andra syften än 
att skapa avkastning till ägarna. Bostadsrättsföreningar har unika karaktärsdrag och om 
än ekonomin givetvis spelar stor roll är det huvudsakliga syftet inte att skapa vinst. 
Genom att studera bostadsrättsföreningar, vilka utgör en svensk företeelse med begränsad 
tidigare forskning, kan en utvidgning av kunskapen kring bostadsrättsföreningar och 
andra icke vinstdrivande organisationer, deras redovisning och beslutsfattande ske genom 
denna studie. Då teori kring redovisningsval och beslutsfattande i organisationer på 
förhand identifierats som de huvudsakliga teoriområden som studien anknyter till kan ett 
bidrag på förhand även tänkas ske till dessa forskningsområden. Genom att applicera och 
utvidga dessa teorier till en ny omgivning i form av bostadsrättsföreningar kan studien 



 
14 

och dess resultat ge ökad insikt till dessa teoriers användningsområde. Tidigare forskning 
och teorierna i sig relaterar oftast till vinstdrivande företag. Hur väl teorierna kan ge en 
insikt i och förklara bostadsrättsföreningars agerande och redovisningsval är här tänkt att 
studeras. Därmed kan ökad och utvidgad kunskap tillföras forskningsfälten kring både 
redovisningsval och beslutsfattande i organisationer. Att även ge en möjlig startpunkt för 
framtida studier om bostadsrättsföreningar kan anses vara ett teoretiskt bidrag som 
studien kan tänkas ges.  
 
1.6 Ämnesval 
Valet att inrikta denna studie på bostadsrättsföreningar och deras redovisning innebär att 
ett relativt outforskat område kommer att studeras. Då det är först på senare år dessa har 
hamnat i fokus, främst via de förändringar som skett i redovisningsreglerna, finns det 
enbart ett fåtal studier inom området. Detta i kombination med att bostadsrätter är ett 
väldigt svenskt fenomen med en boendeform som endast existerar i Sverige och ett fåtal 
andra länder, gör detta till ett ämnesområde där det finns rum för att öka kunskapen om 
bostadsrättsföreningar och deras ekonomiska situation. I och med den starka tillväxten av 
bostadsrätter som boendeform och den starka anknytningen bostadsrätten har till 
individers privatekonomi gör detta till ett aktuellt ämne ur ett samhällsperspektiv. De 
speciella egenskaperna för bostadsrättsföreningar jämfört med andra associationsformer 
skapar ytterligare en intressant aspekt att ta hänsyn till då de boende även ska fatta beslut 
som är i föreningens bästa intresse, både på kort och lång sikt.  
 
Fenomenet går att studera utifrån flera olika perspektiv. Beslutsfattandet inom 
bostadsrättsföreningar ska grundas primärt utifrån ett ekonomiskt perspektiv i syfte att 
främja föreningens och de boendes intressen. Då redovisningen utgör den huvudsakliga 
källan för föreningens ekonomiska situation och agerar förmedlare av information i 
många avseenden ger detta ett objektivt sätt att studera bostadsrättsföreningarnas 
agerande och hur verksamheten har förändrats över tid. Vi anser därför att det finns ett 
forskningsgap här som relaterar till många människors privatekonomi och livssituation, 
samt en direkt koppling till redovisning. Att det är nyare föreningar som i mångt och 
mycket hamnat i diskussionens centrum gör det enligt oss intressant att rikta studien mot 
dessa för att se vad som faktiskt skett, hur dessa agerat och hur dessa har påverkats av K-
regelverkets införande 2014. Detta utgör motivet till studiens ämnesval.   
 
1.7 Avgränsningar 
För att kunna svara på studiens problemformulering på ett effektivt och relevant sätt har 
tre stycken centrala avgränsningar gjorts i studien. Tillsammans syftar dessa 
avgränsningar till att bidra med tydligare ramar och inriktning, samtidigt som de 
möjliggör att studiens syfte uppnås.  
  
För det första är enbart bostadsrättsföreningar som klassificeras som äkta och är aktiva 
aktuella för studien. De oäkta bostadsrättsföreningarna utgör en minoritet sett till det 
totala antalet och har valts bort då de inte delar samma egenskaper som en äkta 
(Grossman, 2017; Skatteverket, 2018a, s. 4). En oäkta förening kan sägas ha större 
likheter med ett vanligt aktiebolag som bedriver fastighetsverksamhet och skiljer sig 
exempelvis ur beskattningssynpunkt (Skatteverket, 2018a, s. 12). Att välja bort dessa 
oäkta föreningar är en avgränsning som syftar till att öka jämförbarheten inom studien. 
Samtidigt är det logiskt att enbart inkludera de föreningar som är aktiva och har haft en 
verksamhet under den tidsperiod som studien undersöker. Vilande och icke aktiva 
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föreningar som inte har någon verksamhet de senaste åren eller idag, är inte relevanta för 
studien och utelämnas därför.  
  
Som angivet i problemformuleringen och syftet, ligger studiens fokus på nyare 
bostadsrättsföreningar och i första hand regelförtydligandet 2014 kring avskrivningar för 
byggnader. För att kunna ringa in de bostadsrättsföreningar som är av intresse för studien 
har en tidsmässig avgränsning gjorts. Endast de bostadsrättsföreningar som registrerats 
inom 10-årsperioden mellan 2001-01-01 till 2010-12-31 och finns än idag är aktuella för 
vår studie. Denna avgränsning har gjorts för att föreningen ska ha funnits innan K-
regelverket blev obligatoriskt 2014, och därmed ha en årsredovisning för 2013 och 
efterföljande år som avses, samt att föreningen ska vara bildad i närtid. Föreningen ska 
alltså kunna sägas vara en ”nyare” förening som avsågs intressant i problematiseringen. 
En stor del av tillväxten i antalet bostadsrättsföreningar har skett under denna tidsperiod 
då mer än 25 % av dagens ungefär 30 000 bostadsrättsföreningar i Sverige har tillkommit 
under denna period (Retriever Business, 20182). Denna avgränsning gör att studien trots 
en relativt snäv tidsmässig begränsning bibehåller bredd utan att förlora fokus och att de 
föreningar som är av intresse fångas upp.  
  
Observera att bara för att en bostadsrättsförening har registrerats innebär det inte att dess 
ordinarie verksamhet uppstår direkt. Exempelvis kan en förening grundas för att inom en 
viss framtid förvärva en befintlig fastighet eller att själva fastigheten ska byggas. Därför 
har en bortre gräns för 2010-12-31 satts. Den genomsnittliga byggtiden för ett 
flerbostadshus är 1,9 år, men processen från start till slut kan naturligtvis ta längre tid 
utöver själva byggandet beroende på exempelvis bygglovsansökningar och 
överklagningar (Örstadius, 2016). Avgränsningen medför att bostadsrättsföreningar utan 
verksamhet lättare kan undvikas. 
  
En geografisk avgränsning har även gjorts. Då bostadsrättsföreningar som beskrivet ovan 
är ett svenskt fenomen och det är de svenska redovisningsreglerna som behandlas i 
studien är en naturlig geografisk avgränsning att titta på bostadsrättsföreningar i Sverige. 
Utöver detta har ytterligare en geografisk avgränsning gjorts; enbart 
bostadsrättsföreningar med den ovan nämnda tidsmässiga avgränsningen som registrerats 
i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun är aktuella för studien. Trots att dessa tre 
storstadskommuner tillsammans utgör en liten del av Sveriges totala yta, utgör de en 
större andel av den totala befolkningen om cirka 20 % (SCB, 2018a, 2018b). Mer relevant 
för studien är att drygt 45 % av antalet nyregistrerade bostadsrättsföreningar mellan 2001 
och 2010 skett inom dessa tre kommuner (Retriever Business, 20183). I dessa områden är 
även bostadsrätter en vanligare boendeform jämfört med Sverige i helhet, samt att en 
majoritet av försäljningarna av bostadsrätter sker här (SCB, 2017c; SCB 2017f). Trots att 
enbart avgränsa studien till tre kommuner fångas en stor del av antalet nya 
bostadsrättsföreningar upp. Avgränsningen har gjorts för att underlätta jämförbarheten i 
studien, koncentrera datainsamlingen samt fokusera studien på storstadsområdena inom 
Sverige.  

                                                 
2 Sökning skedde i Retriever Business databas med kriterierna att associationsformen var en 
bostadsrättsförening och att den hade blivit registrerad mellan 2001-01-01 och 2010-12-31. Totalt erhölls 
ett resultat om 8168 bostadsrättsföreningar.  
3 Sökning skedde i Retriever Business databas med kriterierna att associationsformen var en 
bostadsrättsförening, att den blivit registrerad mellan 2001-01-01 och 2010-12-31 och att den var belägen 
i Stockholm, Göteborg eller Malmö kommun. Totalt erhölls ett resultat om 3760 bostadsrättsföreningar.  



 
16 

2. Vetenskapliga utgångspunkter 
 

I denna del redogörs och motiveras för studiens vetenskapliga utgångspunkter. Dessa 
består av en redogörelse av författarnas förförståelse, studiens grundläggande kunskaps- 
och vetenskapssyn, tillsammans med forskningsansats och forskningsstrategi. 
Avslutningsvis beskrivs litteratursökningsprocessen och en diskussion förs kring 
källkritiken. 
 

 
2.1 Förförståelse 
En viktig aspekt för vetenskapliga studier är att forskarna förmedlar till läsarna vilka 
tidigare erfarenheter och vilken kunskap de har inom ämnet då det kan påverka studiens 
utformning, inriktning och tolkning av resultaten (Hartman, 2004, s. 191). Varje individ 
besitter en viss tidigare kunskap som erhållits utifrån tidigare erfarenheter, denna kunskap 
använder sedan individen för att tolka den rådande situationen (Hartman, 2004, s. 
191). Detta fenomen är något som aldrig går att komma ifrån, även om forskarna bakom 
studien gör sitt yttersta för att behålla ett objektivt ställningstagande så kommer den 
befintliga kunskapen alltid att påverka studiens utformning och slutsatserna som dras 
(Hartman, 2004, s. 191). Därför är det viktigt att forskarna förser läsarna med information 
om deras tidigare erfarenheter och kunskap så att hänsyn kan tas till hur denna kunskap 
kan ha påverkat studiens utformning och slutsatser.  
  
Vi som står bakom denna studie har de senaste fyra åren studerat på 
Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet med en vald fördjupning inom 
redovisning och revision. Via utbildningen har vi därför erhållit en bred kunskap inom 
ämnet ekonomi, med viss spetskunskap inom redovisning. Obligatoriskt inom 
programmet är även grundläggande kurser inom juridik och statistik. Då detta är en studie 
som fokuserar på redovisningen inom bostadsrättsföreningar förefaller det därför 
naturligt att vi har en relativt god kunskap av redovisningsreglernas innebörd och 
tillämpning. Bland oss finns även en praktisk erfarenhet från tidigare 
arbetslivserfarenheter inom redovisning tillsammans med ett stort intresse för ekonomi i 
allmänhet. Båda har även god kunskap inom statistik och behärskar de statistiska 
metoderna som kommer behöva utföras för att, på ett korrekt sätt, sammanställa, testa och 
dra slutsatser om det datamaterial som kommer att ligga till grund för studien. 
  
Dessa tidigare erfarenheter och kunskaper har delvis bidragit till studiens utformning. Det 
förefaller naturligt för oss att göra en kvantitativ studie då vi känner oss tryggare att testa 
rådande förhållanden empiriskt samtidigt som vi känner att vi kan göra störst bidrag inom 
området på så vis. Att vi har läst samma program kan även bidra till att studien blir färgad 
och saknar den objektivitet som hade erhållits om vi varit en mera skild duo sett till vår 
utbildningsbakgrund.   
 
Kunskapen om bostadsrättsföreningar är däremot på en lägre nivå då ingen av oss har 
någon fördjupad kunskap inom området. Däremot har vi via studierna stött på olika 
associationsformer från både redovisningen och juridiken, vilket innebär att vi har en viss 
teoretisk kunskap om bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningar har dock vissa 
speciella egenskaper som vi har börjat fördjupa oss inom och måste bekanta oss 
ytterligare med för att kunna utföra studiens syften och besvara dess frågeställning. 
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2.2 Perspektiv 
Studien kommer att utgå från ett intressentperspektiv. För bostadsrättsföreningar omfattar 
detta allt från befintliga och framtida boende till externa intressenter såsom långivare, 
intresseorganisationer och myndigheter. Ett sådant perspektiv omfattar en diversifierad 
grupp av intressenter som kan tänkas påverkas, antingen direkt eller indirekt, av 
bostadsrättsföreningens ekonomiska situation och hur denna har utvecklats samt kan 
tänkas utvecklas framöver. Detta perspektiv antas eftersom studiens resultat kan tänkas 
påverka de olika intressenternas ekonomiska beslut relaterade till bostadsrätter och 
bostadsrättsföreningar. 
 
2.3 Kunskapssyn 
Studiens kunskapssyn, även kallad epistemologi, beskriver de yttre ramarna för vad som 
anses utgöra kunskap inom området som studeras (Collis & Hussey, 2014, s. 43). Två 
generella utgångspunkter kan antas för kunskapssynen: positivism och interpretativism. 
En positivistisk kunskapssyn går hand i hand med en kvantitativ studie och utgår från att 
endast det som går att observera och mäta utgör kunskap, enskilda individer ser 
verkligheten på samma, objektiva synsätt och har ingen inverkan på denna (Collis & 
Hussey, 2014, s. 44). Med det positivistiska synsättet så antar forskarna en mer passiv 
roll och försöker att undersöka observerbara förhållanden, det är viktigt att forskarna 
håller fast vid ett objektivt synsätt och inte blandar in egna värderingar i studien 
(Hartman, 2004, s. 71). Med interpretativismen som utgångspunkt anses istället kunskap 
vara något subjektivt som kan variera mellan individer, människor är med och formar den 
verklighet vi lever i (Hartman, 2004, s. 73-74). Kunskap behöver inte vara observerbar 
med interpretativismen som utgångspunkt, utan vad som anses utgöra kunskap beror på 
hur den enskilda individen uppfattar olika situationer. 
  
Denna uppsats kommer att utgå från den positivistiska kunskapssynen då studien syftar 
till att undersöka och kartlägga hur de nya redovisningsreglerna, som uppkom i samband 
med införandet av K-regelverket 2014, har påverkat bostadsrättsföreningarnas 
ekonomiska situation. Datamaterialet för denna studie hämtas från 
bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar, vilka i sin tur är baserade på de gällande 
redovisningsreglerna som alla bostadsrättsföreningar måste följa på ett enhetligt sätt.  
Datamaterialet utgörs primärt av objektiv, kvantitativ data hämtad från 
bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar som sedan kommer att testas empiriskt via 
statistiska tester för att se om några signifikanta samband och skillnader går att identifiera. 
Då vi ämnar att studera hur den rådande situationen ser ut och har utvecklats antar vi en 
passiv roll i studien. Dessa rådande förhållanden gör att det förefaller naturligt att anta en 
positivistisk kunskapssyn för denna studie. 
 
2.4 Verklighetssyn 
En vetenskaplig studie kan utgå från två olika synsätt på verkligheten, även kallade 
ontologiska antaganden. De två synsätten kallas objektivism och konstruktionism (Collis 
& Hussey, 2014, s. 47). Med objektivismen som utgångspunkt antas att den sociala 
verkligheten vi lever i är objektiv, enskilda människor kan inte påverka den sociala 
verkligheten utan den formas istället av externa faktorer (Collis & Hussey, 2014, s. 47). 
Det finns endast en verklighet och alla uppfattar verkligheten på samma sätt. 
Konstruktionismen utgår istället från att människorna är med och formar den sociala 
verkligheten vi lever i, varje människa har en egen uppfattning över verkligheten och den 
kan se olika ut beroende på vem man frågar (Collis & Hussey, 2014, s. 47).  
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För denna uppsats beskrivs verklighetssynen bäst genom objektivismen då syftet med 
studien är att undersöka vilken effekt de nya redovisningsreglerna 2014 hade på 
bostadsrättsföreningarnas ekonomiska situation, samt vilken tänkbar effekt den framtida 
utvecklingen av redovisningsreglerna för bostadsrättsföreningar skulle kunna ha. Studien 
utgår från redovisningsreglerna som gäller enhetligt för samtliga bostadsrättsföreningar, 
vilket gör att det finns ett lite utrymme för subjektiva uppfattningar. 
Bostadsrättsföreningarna har ingen direkt möjlighet att utöva inflytande på 
redovisningsreglerna då dessa upprättas enligt en tydlig struktur av externa institutioner. 
Alla föreningar ska följa redovisningsreglerna och upprätta sina finansiella rapporter i 
enlighet med dessa, därför utgör objektivismen den bästa beskrivningen av studiens 
verklighetssyn. 
 
2.5 Forskningsansats 
En vetenskaplig studie kan utgå från två olika forskningsansatser; den deduktiva ansatsen 
och den induktiva ansatsen (Collis & Hussey, 2014, s. 7). En studie som antar en deduktiv 
forskningsansats formulerar hypoteser utifrån befintliga teorier och testar sedan dessa 
empiriskt för att se om de går att generalisera i en viss miljö (Hartman, 2004, s. 160). Den 
induktiva forskningsansatsen syftar motsatt till att formulera teorier genom att studera 
enstaka observationer i verkliga situationer (Hartman, 2004, s. 151-152). De olika 
angreppssätten kan kort sammanfattas som att den deduktiva ansatsen går från det 
generella till det specifika, medan den induktiva ansatsen går från det specifika till det 
generella. 
  
Denna studie utgår från de övergripande redovisningsreglerna som alla 
bostadsrättsföreningar ska följa, och ämnar sedan att studera hur utveckling av dessa 
påverkar bostadsrättsföreningarna och dess intressenter. Den utgår därmed från det 
generella, redovisningsreglerna, där hypoteser grundas utifrån befintlig teori och empirisk 
forskning inom exempelvis redovisning och beslutsfattande. Dessa hypoteser testas sedan 
empiriskt på bostadsrättsföreningarna via statistiska tester för att se om några slutsatser 
kan dras i förhållande till befintlig teori och empirisk forskning. Med avseende till 
ovanstående kommer därför den deduktiva forskningsansatsen att appliceras för denna 
studie. 
 
2.6 Forskningsstrategi 
De två forskningsstrategierna som en vetenskaplig studie kan anta för att besvara 
frågeställningen är antingen den kvantitativa eller den kvalitativa forskningsstrategin 
(Hartman, 2014, s. 219). Den kvantitativa forskningsstrategin innebär att kvantitativ data 
samlas in och sammanställs, och sedan testas empiriskt via statistiska tester (Collis & 
Hussey, 2014, s. 5). Datamaterialet kan även bestå av kvalitativ data, men den måste då 
vara möjlig att kvantifiera för att kunna analyseras. Den kvalitativa forskningsstrategin 
innebär motsatt att kvalitativ data samlas in, exempelvis via intervjuer eller observationer, 
som sedan analyseras genom tolkning för att komma fram till slutsatser (Collis & Hussey, 
2014, s. 5-6). 
  
Då denna studie ämnar att undersöka och generalisera för en stor population med mycket 
offentlig data så kommer en kvantitativ forskningsstrategi att antas. En kvantitativ 
forskningsstrategi passar väl in med våra utgångspunkter för kunskapssyn, verklighetssyn 
och forskningsansats. Vidare kommer datamaterialet främst bestå av kvantitativ data 
hämtad från bostadsrättsföreningarnas finansiella rapporter såsom resultat och 
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avskrivningar och hur dessa förändras över tid. Datamaterialet kommer även bestå av viss 
kvalitativ data, dock kommer denna att kunna kvantifieras vid behov.  
  
2.7 Litteratursökning 
Befintlig litteratur är en sammanfattande term för den befintliga forskningen som utförts 
och kunskapen som erhållits inom området som studeras (Collis & Hussey, 2014, s. 76). 
Syftet med litteratursökningen är att erhålla så mycket relevant och pålitlig information 
som möjligt för att lära sig mer om ämnet samt för att få en överblick över hur den 
befintliga forskningen utförts (Collis & Hussey, 2014, s. 76). För att 
litteratursökningsprocessen ska bli så effektiv som möjligt beskriver Collis & Hussey 
(2014, s. 77-78) denna som en systematisk process där författarna börjar med att definiera 
de yttre ramarna för litteratursökningen för att sedan anpassa dessa till studiens syfte 
genom att sätta upp kriterier som leder till att relevant, trovärdig och aktuell litteratur 
erhålls. Detta är väldigt viktigt för denna studie då den antar en deduktiv forskningsansats, 
vilket innebär att litteraturen som erhålls kommer användas för att bilda den teoretiska 
referensramen och hypoteserna som testas, vilka i sin tur lägger grunden för slutsatserna 
som kommer att kunna dras.  
 
För denna studie har litteratursökningen strukturerats som en systematisk process. Till en 
början beslutades om de yttre ramarna för litteratursökningen genom att definiera 
tidsmässiga, geografiska och ämnesmässiga begränsningar. Fortsatt definierades 
övergripande nyckelord för att ringa in relevant litteratur som kan tänkas vara applicerbar 
till studien. Utifrån dessa valdes de mest relevanta nyckelorden ut och byggdes på med 
mer specifika sökord för att erhålla ytterligare relevant material. Det basmaterial som 
erhölls granskades och blev sedan utgångspunkten för den fortsatta litteratursökningen. 
Hur denna systematiska process såg ut redogörs för nedan. 
 
Till en början gjordes en avgränsning mellan den praktiska och teoretiska 
litteratursökningsprocessen. Litteratur kring det praktiska område syftar till att beskriva 
förändringen som skett över tid och hur situationen ser ut idag för bostadsrättsföreningar 
och deras redovisning. Inom det teoretiska området är syftet istället att identifiera 
relevanta teorier och tidigare empirisk forskning som kan appliceras på studien. För den 
praktiska litteratursökningen efterfrågades primärt aktuell och relevant information om 
bostadsrättsföreningars omgivning och redovisningsområdets utveckling i Sverige. Här 
sattes de yttre ramarna främst utifrån en tidsmässig och geografisk avgränsning för att 
säkerställa att informationen kan appliceras till rådande förhållanden. Materialet 
utgjordes både av generell och specifik litteratur som kan kopplas till 
bostadsrättsföreningar, och bestod av allt från facklitteratur till debattartiklar och 
offentliga utredningar. Tillsammans syftade den praktiska litteratursökningsprocessen till 
att ge en god bild över områdets utveckling och hur det faktiskt ser ut idag sett till 
redovisningsreglerna och bostadsrättsföreningars omvärld. Exempel på nyckelord som 
användes för den praktiska litteratursökningen är “redovisning”, 
“bostadsrättsföreningar”, “K-regelverket” och “progressiv avskrivning”. 
 
För den teoretiska litteratursökningsprocessen var det huvudsakliga syftet att hitta teorier 
och empiriska studier kring ämnet som gick att koppla till denna studie. Inledningsvis 
eftersöktes grundläggande teorier kring redovisning, beslutsfattande och angränsande 
områden. Till en början beslutades därför inte om någon tidsmässig avgränsning, utan 
intresset var istället att urskilja ett grundläggande, relevant material. Utifrån de 
grundläggande teorierna utvidgades sökningen relaterat till dessa för att erhålla kunskap 
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om hur teorin utvecklats, samt den empirisk forskning som skett över tid. Genom att starta 
från ursprungsteorin och studera utvecklingen över tid underlättades sökprocessen när det 
kom till att hitta relevant empirisk forskning som skett. För de empiriska studier som var 
av intresse sattes en begränsning till att dessa i någon omfattning skulle relatera till 
studiens teoretiska huvudämnen, redovisning och beslutsfattande. Primärt eftersöktes 
både vetenskapliga artiklar som diskuterade kring grundteorin ur en mera teoretisk 
synvinkel och vetenskapliga artiklar för empiriska studier som testade om teorin gick att 
applicera på specifika situationer som relaterar till denna studie. Nyckelord för den 
teoretiska litteratursökningen var exempelvis “accounting choice”, “principle-based 
accounting”, “agency theory”, “institutional theory” och “positive accounting theory”.  
 
Huvudsakligen eftersöktes litteratur via Umeå Universitetsbiblioteks databaser. Utifrån 
dessa sökmotorer erhölls en stor del av det grundläggande datamaterialet. Vidare erhölls 
relevant litteratur genom att utförligt granska materialet som erhölls och på så vis byggdes 
ett omfattande material upp successivt. För att undersöka förekomsten av tidigare 
studentuppsatser inom ämnet och säkerställa att inga tidigare studier berört denna studies 
syfte och problemformulering användes DiVA-databasen. Sökresultatet genererade 
endast ett fåtal uppsatser vars inriktning var bostadsrättsföreningar, dock antog dessa 
både ett annat perspektiv och en annan inriktning jämfört med denna studie. De sökord 
som användes i DiVA-databasen var ”bostadsrättsföreningar”, ”redovisning”, 
”avskrivningar”, ”K-regelverket” och ”progressiva avskrivningar” i olika kombinationer.   
 
2.8 Källkritik 
Källkritiken fungerar som ett komplement till litteratursökningen och syftar till att kritiskt 
granska den befintliga litteraturen inom området som studeras (Collis & Hussey, 2014, s. 
87). För detta bör den omfatta en genomgång av den aktuella litteraturen som existerar 
inom området, samt att alla huvudsakliga aktuella frågor och diskussioner som förs inom 
området bör tas hänsyn till (Collis & Hussey, 2014, s. 87). Vid en granskning av den 
litteratur som identifierats bör fyra kriterier beaktas: äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet (Thurén, 2013, s. 7-8). Äkthet syftar till att den ursprungliga källan ska vara 
vad den utger sig för att vara, medan tidssamband syftar till att det inte bör ha gått allt för 
lång tid mellan den faktiska händelsen och det källan berättar om; materialet ska alltså 
vara aktuellt och nyare källor bör prioriteras där det är lämpligt (Thurén, 2013, s. 7). 
Oberoende syftar till att källan ska kunna vara självständig och primär, medan 
tendensfrihet menar till att källan inte ska vara partisk ur något perspektiv (Thurén, 2013, 
s. 8). Syftet med granskningen är att utvärdera tillförlitligheten i det material som avses 
att användas (Thurén, 2009, s. 4). 
 
Den befintliga litteraturen kan kategoriseras antingen som primärlitteratur eller 
sekundärlitteratur (Hartman, 2004, s. 214). Primärlitteratur är en mera direkt form av 
litteratur, där det är den som faktiskt utfört själva undersökningen eller på annat sätt 
studerat något som beskriver fenomenet (Hartman, 2004, s. 214). En primärkälla är 
således då författarna refererar direkt till primärkällan. Motsatt till primärlitteratur finns 
även sekundärlitteratur. Sekundärlitteratur är all form av litteratur där författarna 
använder någon annans publikationer och applicerar dessa till deras egen studie 
(Hartman, 2004, s. 214). Sekundärkällor är därmed då författarna refererar till en studie 
som, i sin tur, refererar till en annan studie. Hartman (2004, s. 214) argumenterar att 
sekundärkällor visserligen kan vara bra för att erhålla en förståelse inom området och för 
att hitta relevanta primärkällor, dock kan informationen ofta vara vinklad då det är svårt 
att förbli objektiv vid en summering av vad någon annan presenterat. Därför bör forskare 
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bakom en studie alltid sträva efter att använda primärkällor, då detta säkerställer att andra 
individers subjektiva uppfattningar inte påverkat vad som sagts (Hartman, 2004, s. 214) 
 
För denna studie har litteraturen huvudsakligen erhållits via primärkällor för att 
säkerställa att litteraturen som kopplats till studien är korrekt och inte har påverkats av 
andra individers subjektiva tolkningar. Detta då en grundläggande, systematisk 
genomgång har gjorts av den befintliga litteraturen kring de relevanta områdena för denna 
studie, vilken beskrevs i litteratursökningsprocessen ovan. I och med detta har det 
säkerställts att materialet inte är anpassat för att uppfylla andra publikationers syften. 
Framförallt har en noggrann granskning gjorts av litteraturen som relaterar till de teorier 
och empiriska studier som är av stor betydelse för denna studies syfte då det inte ska 
finnas några oklarheter kring källans tillförlitlighet. Sekundärkällor har använts till viss 
del för vissa generella definitioner, dock har dessa försökts minimerats och omfattar 
endast enklare begrepp som ska bidra till en ökad förståelse.  
 
Då vetenskapliga artiklar utgör en central del av den litteratur som används, och kan vara 
av varierande kvalité, har ett grundläggande kriterium vid litteratursökningen varit att 
artikeln blivit “peer-reviewed”. För de vetenskapliga artiklarna och övrigt material har vi 
även försökt att endast använda oss av material från trovärdiga källor, exempelvis 
myndigheter, välrenommerade tidskrifter och väletablerade forskare och författare inom 
området, som kan antas ha studerat ämnet med objektivitet. Där det har varit möjligt har 
nyare källor försökts användas i så stor utsträckning som möjligt, speciellt inom det 
praktiska området för litteratursökningen. I och med detta kan de uppsatta kriterierna för 
källkritiken, det vill säga äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet, anses vara 
uppfyllda. Med hänsyn till ovanstående anser vi att den utvalda litteraturen granskats, är 
relevant och trovärdig.  
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3. Teoretisk referensram 
 

I denna del redogörs och argumenteras för de teorier, tidigare forskning och aspekter av 
det identifierade problemet som är relevant för denna studie. Den teoretiska 
referensramen ligger till grund för de hypoteser som kommer att formuleras och testas. 
Inom varje del av den teoretiska referensramen presenteras avslutningsvis de hypoteser 
som i sin tur ligger till grund för att besvara studiens problemformulering och syfte.  
 

 
Den teoretiska referensramen kommer huvudsakligen att delas in i fyra 
stycken sammanhängande områden där varje område kommer att mynna ut i de hypoteser 
som syftar till att besvara studiens problemformulering och utföra dess syfte. Dessa 
hypoteser kommer att knytas an till studiens objekt, bostadsrättsföreningar och dess 
redovisningsinformation, samt relatera till befintlig teori och tidigare studier.  
 
Det är värt att belysa de speciella egenskaperna hos bostadsrättsföreningar innan den 
teoretiska referensramen presenteras. Bostadsrätter och föreningen bakom är som 
beskrivet en väldigt svensk företeelse med ett främsta syfte att främja medlemmarnas 
intressen i form av ett stabilt boende till en så låg kostnad som möjligt. En 
bostadsrättsförening har många likheter med andra associationsformer, men skiljer sig 
från dessa på vissa centrala punkter, exempelvis jämfört med aktiebolag eller andra 
bolagsformer som har ett antaget vinstsyfte. Detta medför att mängden teorier och tidigare 
studier som på ett direkt sätt är tillämpliga för studiens objekt är begränsad. Istället 
kommer paralleller och analogier behövas dras från relevanta, men inte fullt ut 
tillämpbara teorier och tidigare studier för att kunna appliceras till denna studie. Detta 
medför en komplikation och ställer krav på att en logisk argumentation och diskussion 
kan visas som kopplar samman relevant teori med studiens syfte och identifierade 
problem.  
 
Den första delen i den teoretiska referensramen består av en översikt av de viktigaste 
ekonomiska aspekterna som är aktuella för en bostadsrättsförening, samt redovisningens 
varierande utformning och perspektiv, och mynnar ut i studiens tre inledande och 
grundläggande hypoteser. Del två presenterar vidare två teorier som sammanhänger med 
hur olika redovisningsval kan tänkas förklara hur beslut fattas på både individ- och 
organisationsnivå och leder fram till den fjärde hypotesen. Den tredje delen redogör för 
agentteorin och agentproblemet samt dess möjliga implikationer för 
bostadsrättsföreningar och avslutas med studiens femte hypotes. Avslutningsvis 
behandlas det aktuella förslaget om ett obligatoriskt införande av komponentavskrivning, 
vilket relaterar till studiens delsyfte och den avslutande sjätte hypotesen läggs fram.  
 
3.1 Redovisning och viktiga ekonomiska aspekter i en 
bostadsrättsförening  
 
3.1.1 Viktiga ekonomiska aspekter i en bostadsrättsförening 
Alla bostadsrättsföreningar är bokföringsskyldiga och måste därmed upprätta och sköta 
en redovisning i enlighet med de gällande reglerna och principerna, följa god 
redovisningssed och upprätta en årsredovisnings för varje räkenskapsår (BRL 26§, 9 
kap.). Generellt sett kan redovisningen i en bostadsrättsförening sägas vara av det enklare 
slaget, relativt rättfram och i många avseenden okomplicerad (Marton, 2012, s. 42). Detta 
då de flesta av föreningens intäkter och kostnader innebär en direkt anknytning till 
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kassaflödet, få komplicerade transaktioner sker samt att redovisningen och verksamheten 
i sig är nära anknuten till ett huvudsakligt objekt i form av föreningarnas fastigheter 
(Lundén, 2017, s. 36-38). Den balansräkning som föreningen har är oftast av enkel 
karaktär med en huvudsaklig tillgång i byggnad och eventuell mark. Skuldsidan i 
balansräkningen domineras oftast av eget kapital, bestående av de insatser och som 
betalats in till föreningen och den ackumulerade vinsten eller förlusten, samt långfristiga 
skulder som föreningarna oftast har (Lundén, 2017, s. 38). Föreningen är även oftast av 
en begränsad storlek, exempelvis bestående av ett eller ett flertal flerbostadshus i ett 
specifikt område. Både de intäkter och kostnader som föreningen har på kort och lång 
sikt relaterar till det huvudsakliga syftet med en bostadsrättsförening, det vill säga att 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter med 
evig nyttjanderätt i fastigheter som föreningen äger (Bokelund Svensson & Lundén, 2013, 
s. 222).   
 
Om än redovisningen för en bostadsrättsförening i många avseenden är att anse som 
okomplicerad finns det ett flertal aspekter som är värda att belysa när det kommer till 
deras ekonomi och specifika utgångspunkter. I viss mån är dessa aspekter rätt unika för 
bostadsrättsföreningar, exempelvis kring årsavgifter och självkostnadsprincipen, medan 
andra aspekter gäller för alla associationer som måste följa redovisningsreglerna, 
exempelvis kring avskrivningar och vilken redovisningsinformation som ska 
sammanställas och presenteras. Dessa är till stor del tillämpbara för alla 
bostadsrättföreningar då de har samma huvudsakliga karaktär, verksamhet och syfte. 
Syftet med denna inledande del är att ge en insikt i och definiera centrala koncept för 
ekonomin och redovisningen i en bostadsrättsförening. Nedan redogörs för de viktigaste 
ekonomiska aspekterna som relaterar till bostadsrättsföreningar. 
 
Självkostnadsprincipen och föreningens kostnader 
En bostadsrättsförening ska bedriva sin verksamhet i enlighet med en 
självkostnadsprincip; boendet ska alltså ske till självkostnad (Lundén, 2017, s. 30). 
Principen kan jämföras med den liknande princip som exempelvis kommunal verksamhet 
bedrivs efter: ett annat huvudsakligt syfte finns, men ekonomin spelar såklart roll och ska 
”gå ihop” i slutändan (Nationalencyklopedin, u.å.-b). Det huvudsakliga syftet för en 
bostadsrättsförening är inte att skapa avkastning till medlemmarna utan istället att på ett 
effektivt och ekonomiskt sätt upplåta bostäder och sköta verksamheten (Bokelund 
Svensson & Lundén, 2013, s. 222). Rent praktiskt innebär självkostnadsprincipen att de 
intäkter som föreningen har ska matcha de kostnader (eller utgifter) som föreningen har 
under samma tidsperiod. I och med detta bör det långsiktiga resultat som föreningen 
uppvisar över tid vara varken vinst eller förlust (SOU 2017:31, s. 110).  
 
En indelning av de vanliga löpande kostnader som en bostadsrättsförening har kan ske 
enligt följande. Vanligtvis har en bostadsrättsförening någon form av långfristigt lån som 
finansiering av sin fastighet, vilket innebär att föreningen har ränteutgifter som löpande 
måste betalas (Lundén, 2017, s. 38). Tillsammans med eventuella ränteintäkter, som om 
de existerar är förhållandevis små, utgör dessa två poster det finansiella nettot. Detta är 
oftast negativt, det vill säga en kostnad för föreningen, och utgör vanligtvis en stor, årligt 
återkommande kostnadspost som beror på till vilken ränta föreningen lånar till (Lundén, 
2017, s. 38). Värt att komma ihåg är att de privatpersoner som bor i bostadsrätterna, och 
därmed även är med i föreningen, oftast själva har ett eget lån i någon form på sin 
bostadsrätt som de måste ta hänsyn till och det därmed existerar en ”dubbel” skuldsättning 
(Eurostat, 2017).  
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Utöver finansiella kostnader har föreningen även löpande drift- och underhållsutgifter 
som hänger samman med fastigheten. Uppvärmning, försäkring, administration, 
förvaltning och avgifter för sophämtning, vatten etcetera är naturliga utgifter för driften, 
medan löpande underhåll av fastigheten alltid kommer att behövas, både på kort och lång 
sikt i olika omfattning (Lundén, 2017, s. 36-37). Dessa kostnader uppstår löpande men 
lär variera rätt mycket beroende på i vilken omfattning reparationer sker just detta år. 
Reparationer och underhåll kan enskilda år utgöra stora belopp, vara planerade som 
oplanerade, medan andra år enbart utgöra mindre belopp för att bibehålla fastigheten i 
skick. Värt att belysa är att en del av underhållsutgifterna kan klassas som investeringar i 
form av ny-, om- eller tillbyggnad och då inte utgör en kostnad för just det året utan 
periodiseras istället genom avskrivningar (Lundén, 2017, s. 37). Den tredje kategorin av 
vanliga kostnader utöver finansiella och ”övriga” kostnader (drift- och 
underhållskostnader etcetera) för en bostadsrättsförening är även just avskrivningar av 
dess byggnad (eller byggnader), vilka behandlas i en specifik del nedan (Lundén, 2017, 
s. 37). Resultaträkningen består alltså oftast av kostnader som på ett eller annat sätt hänger 
samman med fastigheten, vare sig det är finansiering av denna eller löpande drift och 
därmed beaktas vid tillämpning av självkostnadsprincipen. 
 
Vilka exakta kostnader, eller utgifter, som ska tas hänsyn till via självkostnadsprincipen 
är dock en mera svårdefinierad fråga och till viss del upp till den specifika föreningen. 
Att föreningen åtminstone täcker sina löpande utgifter som löpande måste betalas och 
täckas med kassaflödet verkar rimligt, exempelvis betalning av driftkostnader, räntor och 
amorteringar, som inte är en kostnad utan en minskning av en befintlig skuld (Lundén, 
2014, s. 40). Skulle föreningen inte sköta dessa löpande utbetalningar lär problem snabbt 
uppstå med leverantörer och kreditgivare (Swedbank, 2016). Problematiken med 
självkostnadsprincipen ligger snarare i när det kommer till det långsiktiga 
underhållsbehovet som fastigheterna har och hur detta ska tas hänsyn till via 
självkostnadsprincipen (SOU 2017:31, s. 134). Det framtida underhållet kommer 
garanterat att behövas utföras då byggnader naturligt förslits med tiden och kan därför 
anses utgöra en del av självkostnaden för föreningens medlemmar, då det är dessa som i 
någon mån ska betala för byggnadens underhåll och skötsel (SOU 2017:31, s. 130).  
 
Årsavgiften, föreningens intäkter, likhetsprincipen och föreningens ekonomiska situation 
För att täcka sina kostnader i enlighet med självkostnadsprincipen måste 
bostadsrättsföreningen naturligtvis ha intäkter. Dessa intäkter kan komma från olika 
källor, men utgörs i huvudsak för en äkta bostadsrättsförening av den årsavgift som de 
boende i bostadsrätt ska betala in löpande till föreningen (Lundén, 2017, s. 34). 
Tillsammans med årsavgifterna kan föreningen även ha andra löpande intäkter från sin 
fastighet i form av uthyrning av bostäder, lokaler, parkeringsplatser med mera, beroende 
på hur och var föreningens fastighet ligger och är uppbyggd (Lundén, 2017, s. 34). En 
bostadsrättsförening inne i en stadskärna kan exempelvis ha ett antal hyresrätter i sitt hus 
samt butiks- eller kontorslokaler på bottenvåningen. Alla intäkter som föreningen har 
utgör tillsammans dess totala intäkter och för att klassas som en äkta förening ska andelen 
intäkter från medlemmarna ligga över 60 % av totalen på sikt (Skatteverket, 2018a, s. 4). 
 
De som ska bestämma föreningens årsavgift är den av föreningens medlemmar utsedda 
styrelse, som med få undantag består av boende i föreningen (Bokelund Svensson & 
Lundén, 2013, s. 184; SOU 2017:31, s. 92). Styrelsen har även många andra uppgifter i 
och med att de har det övergripande ansvaret för en bostadsrättsförenings löpande 
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verksamhet, ska till vara medlemmarnas intresse och representera föreningen utåt 
(Bokelund Svensson & Lundén, 2013, s. 174). Att bestämma årsavgifter är en svår 
balansgång och värt att tänka på är att en likhetsprincip ska tillämpas vid styrelsens beslut 
(Bokelund Svensson & Lundén, 2013, s. 189). Denna likhetsprincip innebär att alla 
medlemmar ska behandlas lika och ingen får gynnas eller missgynnas på någon annan 
bekostnad, föreningens eller enskilda medlemmars, av de beslut som styrelsen eller 
föreningsstämman fattar (Lundén, 2014, s. 40). Denna gäller vid alla beslut som styrelsen 
fattar, och inkluderar då även sättandet av årsavgifterna. Lundén (2014, s. 27) menar även 
att likhetsprincipen på förhand även borde gälla över tid vid sättande av årsavgifterna. 
Styrelsen ska alltså inte fatta beslut som skapar en orättvis sättning eller fördelning av 
årsavgifter mellan nuvarande och framtida bostadsrättsinnehavare.  
 
Som diskuterat ovan ska självkostnadsprincipen gälla i en bostadsrättsförening, i alla fall 
på sikt, vilket innebär att årsavgiften fyller en viktig ekonomisk funktion (Lundén, 2014, 
s. 118). Årsavgifterna utgör merparten av föreningens intäkter och ska då relatera till vilka 
kostnader föreningen har. Vid beslutande av föreningens årsavgifter, och generellt vid 
ekonomiska beslut, bör föreningens ekonomiska situation beaktas. Med detta menas, som 
definierades i inledningen, en samling av ekonomiska aspekter för den specifika 
föreningen som tillsammans bör beaktas när beslut tas i en bostadsrättsförening. Dessa 
aspekter utgörs dels av hur det aktuella läget ser ut idag när det kommer till behov av att 
säkerställa den löpande driften, men även vilka framtida behov som kommer att finnas 
(Stattin & Svernlöv, 2014, s. 7). Den ekonomiska situationen kan säga speglas till viss 
mån i de finansiella rapporterna via balans- och resultaträkningen, men även i föreningens 
kassaflöde samt utrymme för framtida belåning. Stattin & Svernlöv (2014) definierar en 
bostadsrättsförenings ekonomiska situation med grund i att det i lagen förutsätts att 
föreningen har en sund ekonomi. Med detta avses att föreningen inte ska riskera att bli 
insolvent när nödvändiga investeringar och underhåll måste göras (Stattin & Svernlöv, 
2014, s. 8). Föreningen måste, med hänsyn till den ekonomiska situationen, hitta en 
ekonomisk balans mellan kort och lång sikt (Stattin & Svernlöv, 2014, s. 8). En 
bostadsrättsförenings ekonomiska situation kan alltså sägas utgöras av de ekonomiska 
aspekter för en bostadsrättsförening som bör beaktas vid ekonomiskt beslutfattande och 
bör inkludera ett kort- och långsiktigt perspektiv (Stattin & Svernlöv, 2014, s. 7-8). 
 
Observera att inget direkt redovisningsmässigt förlustförbud existerar ur en laglig 
synvinkel (Stattin & Svernlöv, 2014, s. 7). En bostadsrättsförening kan gå med underskott 
enstaka år eller flertalet år utan att det egentligen innebär något individuellt ansvar för 
styrelsen uppstår. Naturligtvis är detta beroende av att de plikter som styrelsen har i form 
av exempelvis att tillräckliga medel sätts undan på sikt och skötseln av fastigheterna 
uppfylls (Stattin & Svernlöv, 2014, s. 8).  
 
Årsavgiften är inte bara av stor vikt för föreningens ekonomi, utan även för de boendes 
privatekonomi (Lundén, 2014, s. 43). Direkt utgör årsavgiften en utgift för de boende som 
är anknuten till exempelvis storleken på bostaden. Boendeutgifter utgör en av de största 
utgiftsposterna för ett svenskt hushåll (Carlgren, 2018). En mera långsiktig betydelse för 
årsavgiften är att den även har ett samband med det pris som en säljare erhåller vid en 
försäljning av sin bostadsrätt (Allabrf.se, 2015; Swedbank, 2016). En lägre avgift har 
bevisats hänga samman, allt annat lika, med ett högre försäljningspris och vice versa 
(Allabrf.se, 2015). Sambandet verkar rimligt, då årsavgiften utgör vilken kostnad som 
löpande kommer med bostadsköpet. Naturligtvis kan den årsavgift som tas tänkas variera 
av många orsaker, så som byggnadens läge och standard etcetera, men den ekonomiska 
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situationen spelar stor roll vid beslutandet av årsavgifterna. För 2014 uppgick den 
genomsnittliga årsavgiften för bostadsrätter i Sverige till 669 kr per kvadratmeter och år, 
motsvarande exempelvis en månadsavgift om 3 900 kr för en lägenhet på 70 kvadrat 
(Hellekant, 2015).  
 
Sparande för en bostadsrättsförening 
Det förutsätts att bostadsrättsföreningen har eller siktar mot att en ekonomi i balans, och 
därmed på något sätt tar hänsyn till framtiden och de utgifter som förväntas inträffa då 
(Stattin & Svernlöv, 2014, s. 7-8). Med att föreningen har någon form av sparande menas 
inte samma sak som att de bygger upp en överlikviditet, utan snarare att föreningen skapar 
möjlighet till att kunna belåna sig i framtiden genom att exempelvis amortera på deras 
befintliga lån (Stattin & Svernlöv, 2014, s. 8). Konceptet kan alltså sägas vara mera 
abstrakt än ett normalt sparande men syftet är detsamma som sparande för en 
privatperson, det vill säga att skapa utrymme för framtida utgifter genom att sätta undan 
redan idag (SOU 2017:31, s. 143).  
 
Sparandet i en bostadsrättsförening kan på pappret ske via två mekanismer. Antingen via 
avskrivningar, som nu inte innebär någon kassaflödespåverkande bokföringstransaktion, 
eller via avsättning till en underhållsfond, vilket enbart är en omföring inom det egna 
kapitalet och inte heller involverar någon kassaflödesbaserad transaktion utan är rent 
bokföringsteknisk (SOU 2017:31, s. 112; Swedbank, 2016). Avsättningen till en 
underhållsfond, eller yttre fond som den också kan kallas, är en form av avsättning för 
framtiden och påverkar endast det egna kapitalet. Den är alltså inte att se som ett direkt 
sparande och endast en ren omföring inom det egna kapitalet från fritt till bundet kapital 
(Swedbank, 2016). Dessa avsättningar behandlas inte vidare.  
 
Avskrivningar syftar istället till att påvisa den förslitning som skett och ska därmed utgöra 
ett mått för den förbrukning över tid som skett av redan gjorda investeringar. Ett reellt 
sparande kan ske genom att hänsyn, via självkostnadsprincipen, tas till 
avskrivningskostnaden för perioden (SOU 2017:31, s. 113). Antaget här är såklart att 
avskrivningen faktiskt motsvarar förslitningen på ett rimligt sätt. Sparandet sker, 
förenklat, genom att föreningens intäkter matchar dess kostnader, inklusive 
avskrivningskostnaden, för perioden och därmed att utrymme skapas för att exempelvis 
kunna amortera på föreningens lån. Genom att avskrivningskostnaden inkluderas i 
självkostnadsprincipen kan alltså ett reellt sparande tänkas uppstå. Observera att inga 
tvingande bestämmelser kring hur ett sparande för en bostadsrättsförening ska ske och i 
vilken omfattning direkt finns i lagen (SOU 2017:31, s. 123).  
 
En undersökning utförd av Swedbank (2016) menar att många bostadsrättsföreningar i 
dagsläget sparar för lite, det vill säga inte tar hänsyn till det långsiktiga slitaget och 
underhållsbehovet i tillräcklig omfattning. Undersökningen menar att detta i längden inte 
är hållbart och att årsavgifterna kommer att behöva höjas kraftigt i framtiden när det väl 
är dags för underhållet att faktiskt utföras då likvida medel inte kommer finnas 
tillgängliga i den utsträckning som behövs (Swedbank, 2016). I sin tur skulle detta kunna 
tänkas ge effekter för bostadrättsspriser och de boendes boendekostnad (Swedbank, 2016) 
 
Avskrivningar i en bostadsrättförening 
En bostadsrättsförening ska göra avskrivningar i enlighet med de gällande 
redovisningsreglerna (ÅRL, 4§, 4 kap.). Då tillgångarna i huvudsak utgörs av byggnaden, 
vilket är i fokus för denna uppsats, behandlas avskrivning av byggnad här. Värt att notera 
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är att avskrivningar av inventarier även ska ske om föreningen innehar sådana tillgångar, 
men att livslängden för dessa tillgångar oftast anses vara betydligt kortare och beloppen 
obetydliga i förhållande till byggnaden. Observera ytterligare att ingen avskrivning ska 
ske på eventuell mark om föreningen äger denna, denna anses ha en evig nyttjandeperiod 
(Lundén, 2014, s. 69). Byggnadsavskrivningarna kan, i enlighet med ovan förda 
resonemang kring sparande i en bostadsrättsföreningar anses utgöra en möjlig viktig 
funktion på sikt genom byggnadens stora tillgångsvärde och betydelse för en 
bostadsrättsförening. 
 
En avskrivning innebär att utgiften för byggnadens anskaffning periodiseras systematiskt 
som en kostnad över dess förväntade nyttjandeperiod och att denna periodisering ska 
motsvara den förslitning som uppstått över tid (Nordlund, 2010, s. 7). Som redogjort för 
i inledningen utgör avskrivningen inget utflöde av likvida medel utan är enbart en 
bokföringsmässig transaktion och belastar det redovisningsmässiga resultatet för den 
aktuella perioden (Lundén, 2017, s. 37). I och med att avskrivning av byggnad ska ske 
måste flertalet bedömningar göras (SOU 2017:31, s. 116). Avskrivningen som sker ska 
systematiskt motsvara den förslitning av tillgången som skett, vilket innebär över vilken 
period tillgången ska skrivas av och hur är bedömningar som är centrala (SOU 2017:31, 
s. 117). Det är även här olika bedömningar kan ske då regelverket i princip enbart ger 
grundläggande förutsättningar om vad som ska beaktas vid byggnadsavskrivning (SOU 
2017:31, s. 117).  
 
Med nyttjandeperiod avses över vilken period tillgången skrivs av (PwC, 2013, s. 561). 
Denna nyttjandeperiod motsvarar den period som tillgången är förväntad att bli utnyttjad 
av den bokföringsskyldige, vilket inte bör blandas ihop med den tekniska livslängden och 
inte heller är fullt ut synonymt med den ekonomiska livslängden för en tillgång (PwC, 
2013, s. 561). Den tekniska livslängden kan exempelvis, med nog omfattande reparation 
och underhåll anses vara väldigt lång, om än detta troligtvis inte är ekonomiskt 
försvarbart. För en så bestående tillgång som en byggnad som är tänkt att utgöra bostäder 
kan nyttjandeperioden argumenteras vara rätt lång, men samtidigt bör inte 
nyttjandeperioden bara för det sättas till en orimlig längd (SOU 2017:31, s. 116). Om än 
inget tak finns angivet i lagen eller regelverken bör den nyttjandeperiod som sätts av den 
bokföringsskyldige med viss försiktighet och omsorg (SOU 2017:31, s. 116).  
 
De avskrivningsmetoder som kan anses aktuell vid avskrivning av en byggnad ska 
motsvara dess förbrukning över tid. För en byggnad kan det i dagsläget enbart 
argumenteras för att ett linjärt förbrukningsmönster sker för en byggnad, och därmed att 
en linjär avskrivningsmetod är det som ska tillämpas (SOU 2017:31, s. 118). En 
distinktion mellan två olika ansatser inom möjliga avskrivningsmetoder bör även ske. Om 
än linjär avskrivningsmetod kan argumenteras utgöra det enda rimliga systematiska 
tillvägagångssättet för avskrivning av en byggnad kommer vad denna linjära avskrivning 
grundar sig på att spela stor roll. De två huvudsakliga ansatserna här är att antingen 
tillgången skrivs av linjärt som en enhet med en applicerad nyttjandeperiod, i denna studie 
benämnt enkel linjär avskrivningsmetod, eller att tillgången, om tillämpligt, delas upp i 
relevanta komponenter där varje enskild komponent skrivs av linjärt med en egen 
nyttjandeperiod (Lundén, 2014, s. 77, 84). Den senare ansatsen kallas komponent-
avskrivning. För en byggnad skulle detta kunna innebära en uppdelning i dess 
huvudsakliga komponenter där dessa skrivs av med dess enskilt uppskattade 
nyttjandeperiod (Lundén, 2014, s. 84).   
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I och med dessa bedömningar kan storleken på avskrivningen som ska göras varje år med 
grund i tillgångens anskaffningsutgift bestämmas. Man kan tala om en avskrivningstakt, 
eller avskrivningssats, som är hur stor andel av det ursprungliga totala anskaffningsvärdet 
som skrivs av per år (Arnell et al., 2013). Exempelvis för en byggnad som skrivs av enligt 
den linjära metoden som en enhet över 100 år innebär detta en avskrivningstakt om 1 %. 
Möjlighet till att omvärdera en satt avskrivningsplan finns naturligtvis även (PwC, 2013, 
s. 564). Värt att belysa när det kommer till fenomenet kring avskrivningar är att dessa 
enbart är bakåtblickande och inte tar hänsyn till eventuell inflation i priser som skett, 
vilket medför att den allokering som sker av en tillgångs historiska förslitning vid stora 
prisförändringar till viss del inte motsvarar den faktiska förslitningen mätt i faktiskt 
penningvärde (Nordlund, 2010, s. 7). 
 
För att jämföra den från och med 2014 inte längre tillåta progressiva avskrivningsmetoden 
med den ovan beskrivna linjära avskrivningsmetoden presenteras Figur 1 nedan. Denna 
utgör ett exempel för hur en tillämpning av progressiv metod kan ha skett. I en progressiv 
metod argumenteras det för att den förslitning som sker ökar över tid och är som störst i 
slutet av tillgångens nyttjandeperiod, vilket avspeglas i den upptrappning som sker över 
tid (Lundén, 2017, s. 29). Detta står dock i kontrast till den linjära förbrukning eller nytta 
som anses mest lämplig för en byggnads förbrukningsmönster (SOU 2017:31, s. 118). 
Progressiv avskrivningsmetod belyses här för att få en indikation av vilka praktiska 
effekter som metoden ger i redovisningen sett till årlig avskrivningskostnad.  
 

 
Figur 1. Exempel på linjär och progressiv avskrivning över tid. 

Figur 1 ovan visar en enkel linjär avskrivning med vad som nog kan ses som typexemplet 
i K2-regelverket med en avskrivningstakt motsvarande 1% per år, mot en progressiv 
avskrivningsplan med låg avskrivningstakt i början som sedan läggs om en linjär 
halvvägs genom tillgångens nyttjandeperiod. Den progressiva metoden ger väldigt låga 
avskrivningar de inledande 20 åren innan det progressiva i metoden ger effekt.  
 
Införandet av K-regelverket 2014 ur en bostadsrättsförenings synvinkel 
I och med att K-regelverket blev obligatoriskt från och med räkenskapsåret 2014 ställdes 
i princip alla bostadsrättsföreningar inför ett val kring vilket K-regelverk som skulle 
appliceras på föreningens redovisning. Valet stod mellan huvudregelverket K3 eller 
förenklingsregelverket K2 (Lundén, 2014, s. 7). Detta då K3 endast är tvingande för större 
företag och föreningar som går över vissa uppsatta kriterier. För att måsta använda K3 
ska den bokföringsskyldige i genomsnitt under de två senaste räkenskapsåren ha uppfyllt 
två av följande tre kriterier för att klassas som en större förening: medelantal anställda 
har uppgått till fler än 50, balansomslutningen ska ha överstigit 40 miljoner kronor eller 
en nettoomsättning överstigande 80 miljoner kronor (Lundén, 2017, s. 176; PwC, 2013, 
s. 34). För i princip alla bostadsrättsföreningar innebär dessa kriterier att ett val mellan 
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K2 eller K3 uppstår, då de flesta inte har mer än maximalt en anställd samt en 
nettoomsättning långt understigande 80 miljoner kr per år (Lundén, 2017, s. 176).  
 
K2 är att anse som ett enklare regelverk med fler förenklade och schabloniserade 
redovisningsregler, medan K3 är ett mera komplext regelverk som innebär fler 
bedömningar och uppskattningar måste göras (Lundén, 2014, s. 7). För en 
bostadsrättsförening ligger den huvudsakliga skillnad som valet mellan K2 och K3 i stort 
anknuten till deras byggnad och hanteringen av avskrivningarna av denna (Lundén, 2014, 
s. 15). Redovisningsregler har ju gällt tidigare, men nu ställdes föreningen inför ett 
specifikt val kring vilket av de två tillgängliga alternativen, båda med sina fördelar och 
nackdelar, som skulle tillämpas. Oavsett val av regelverk kan dock avskrivningen av 
byggnad klassas som ett signifikant redovisningsval där bedömningar och uppskattningar 
av avskrivningens beståndsdelar fortfarande måste ske (Lundén, 2014, s. 15).  De olika 
regelverken även ger olika ansats vid avskrivning: K2 med sin enkla linjära 
avskrivningsmetod där tillgången ses som en enhet och K3 med tvingade 
komponentansats vid avskrivning av tillgångar med skilda komponenter (Lundén, 2014, 
s. 38). Utöver avskrivningar är även informationskraven lägre i K2 när det kommer till 
vilka uppgifter och upplysningar som ska ingå i årsredovisningen (Lundén, 2014, s. 39).  
 
I samband med införandet av K-regelverket, som redogjordes för i inledningen, 
förtydligade BFN de avskrivningsmetoder som var tillämpliga vid avskrivning av 
byggnad och där ett uttryckligt förbud mot progressiv avskrivning innefattades (PwC, 
2014). Varken i K2 eller K3 skulle alltså denna metod anses tillåten vid avskrivning av 
byggnaden från och med 2014.  
 
3.1.2 Regelbaserad kontra principbaserad redovisning 
Tidigare forskning har studerat vilka implikationer redovisningsregelverkets utformning 
kan ha på redovisningsvalen som görs. Generellt kan regelverket klassificeras antingen 
som regelbaserat eller principbaserat. Detta kan i sin tur ha en inverkan både på 
redovisningens utformning och uppskattningarna som sker. En principbaserad 
redovisningsstandard beskriver tydligt de yttre ramarna för vad som är tillåtet, dock 
erhålls ingen detaljerad vägledning exakt hur redovisningen ska upprättas på samma sätt 
som ett regelbaserat regelverk och bedömningar måste ske (Collins et al., 2012, s. 681). 
Oftast är redovisningsregelverken i praktiken en kombination av de båda typerna av 
regelverk och viss flexibilitet tillåts inom vissa områden (Collins et al., 2012, s. 682). 
Nedan kommer redogöras för befintlig forskning som undersökt regelverkens inverkan 
på de val och uppskattningar som görs inom redovisningen. 
 
En studie av Agoglia et al. (2011, s. 748) undersökte vilken effekt 
redovisningsstandardens struktur hade på uppskattningar som måste göras inom 
redovisningen. Intresset var primärt om redovisningsstandardens precision har en 
inverkan på hur aggressiva estimeringar som görs av personerna som upprättar 
redovisningen (Agoglia et al., 2011, s. 748). Studien har utgått från det amerikanska 
regelbaserade regelverket U.S. GAAP där en debatt på senare tid tagit fart kring att 
regelverket blivit så pass strikt att det kan leda till opportunistiska tolkningar bland 
företagsledare som gynnar deras verksamhet (Agoglia et al., 2011, s. 748). Oro väcktes 
kring att det inte längre var den ekonomiska innebörden av bestämmelsen som styrde 
redovisningen, utan att det blev själva ordalydelsen som hamnade i fokus. Risken för att 
kryphål uppstår där bolag kan utnyttja en otydlighet i regelverket ökade därmed enligt 
författarna. Samtidigt argumenterades att ett mer principbaserat regelverk kunde vara 
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negativt för jämförbarheten mellan företag då större utrymme ges till uppskattningar 
(Agoglia et al., 2011, s. 748). I och med detta intensifierades diskussionen kring ett mer 
principbaserat regelverk i likhet med International Financial Reporting Standard (IFRS) 
(Agoglia et al., 2011, s. 748). 
 
Utifrån tidigare forskning ansåg Agoglia et al. (2011, s. 752) att det fanns ett positivt 
samband mellan mer regelbaserade regelverk och aggressiva uppskattningar i 
redovisningen. För att testa detta empiriskt avsågs att jämföra hur leasing redovisades i 
amerikanska bolag som använde sig av det regelbaserade regelverket U.S. GAAP och 
andra bolag som använde det mer principbaserade regelverket IFRS (Agoglia et al., 2011, 
s. 754-755). Praktiskt genomfördes detta genom att företagsledare med ansvar för 
redovisningen delades in i två grupper, den ena med ett regelbaserat regelverk och den 
andra med ett principbaserat regelverk att utgå från. Undersökningen resulterade i en 
signifikant skillnad mellan grupperna där majoriteten av deltagarna i gruppen med det 
regelbaserade kriteriet ansåg leasingavtalet vara ett operationellt leasingavtal, medan 
majoriteten som utgick från det principbaserade kriteriet ansåg avtalet utgöra ett 
finansiellt leasingavtal. Slutsatsen som fattades utifrån resultatet var att ett regelbaserat 
regelverk ledde till mer aggressiva uppskattningar inom redovisningen sett till 
klassificeringen av leasingavtal (Agoglia et al., 2011, s. 756-757). 
 
En studie av Collins et al. (2012) bygger vidare på studien av Agoglia et al. (2011) och 
syftar till att undersöka om det experimentella resultatet som erhölls även går att applicera 
inom den verkliga företagsmiljön (Collins et al., 2012, s. 682). Studien utfördes genom 
att jämföra hur stor andel av de totala leasingavtalen och leasingkostnaderna som 
utgjordes av finansiell leasing bland företag som använder sig av U.S. GAAP respektive 
IFRS (Collins et al., 2012, s. 682-683). Vidare undersökte författarna även hur stor 
spridningen var mellan de olika regelverken, där utgångspunkten återigen hämtades från 
Agoglia et al. (2011) att ett principbaserat regelverk innebar mindre spridning sett till 
klassificeringen av leasing (Collins et al., 2012, s. 682). 
  
Resultaten från de empiriska testerna som utfördes är förenliga med de experimentella 
resultaten som erhölls av Agoglia et al. (2011), det vill säga att det föreligger en 
signifikant skillnad mellan företag som följer U.S. GAAP respektive IFRS sett till om 
leasingavtal klassificeras som operationell eller finansiell leasing (Collins et al., 2012, s. 
696). Resultatet som erhölls gav starka bevis för att företag som följer U.S. GAAP är 
mindre sannolika att redovisa ett leasingavtal som finansiell leasing jämfört med företag 
som följer IFRS (Collins et al., 2012, s. 696). Däremot erhölls inga empiriska bevis för 
att spridningen var större inom något av regelverken, där spridningen ett år var större för 
företag som använde U.S. GAAP och motsatt var spridningen större bland företag som 
använde IFRS ett annat år (Collins et al., 2012, s. 699). 
  
Slutsatserna som kan dras kring den forskning som bedrivits om regel- och 
principbaserade regelverk är att regelbaserade regelverk generellt kan leda till att den 
ekonomiska innebörden blir lidande och att det istället är ordalydelsen som hamnar i 
fokus sett till redovisningsvalen som fattas. Detta kan i sin tur innebära att mer aggressiva 
uppskattningar görs vilket kan anses agera i strid mot grundläggande 
redovisningsprinciper såsom försiktighetsprincipen. Som studierna av Agoglia et al. 
(2011) och Collins et al. (2012) antar kan istället ett mer principbaserat regelverk innebära 
att redovisningen upprättas med hänsyn till den faktiska ekonomiska innebörden i 
baktanke vilket bidrar till en ökad jämförbarhet både mellan företag inom samma bransch 
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och för enskilda företag över tid. Däremot är forskningen väldigt splittrad när det gäller 
vilket regelverk som innebär en mindre spridning mellan företag som använder samma 
regelverk. Studierna av Agoglia et al. och Collins et al. kan inte empiriskt bevisa att något 
regelverk innebär större spridning sett till de uppskattningar som görs inom 
redovisningen.  
 
Trots att varken Agoglia et al. eller Collins et al. erhåller empiriska bevis för vilket 
regelverk som innebär en större volatilitet inom redovisningen har många studier och 
andra offentliga publikationer diskuterat kring detta ämne. En anledning till att empiriska 
resultat inte erhölls kan bero på att båda ovan nämnda studier mäter spridningen genom 
att se till om leasingavtal klassificeras som operationell eller finansiell leasing. Det kan 
argumenteras att användningen av så pass enkla mått inte fångar upp komplexiteten av 
fenomenet som studeras. Bakomliggande faktorer till de redovisningsval som görs kan 
vara många, därav skulle ytterligare, mer sofistikerade studier behövas för att ta hänsyn 
till fenomenets komplexa natur. Den generella utgångspunkten har dock varit att ett 
principbaserat regelverk ställer större krav på den som upprättar redovisningen sett till de 
val och uppskattningar som måste göras, därav kan det anses logiskt att detta även innebär 
en större volatilitet inom redovisningen. Andra publikationer av bland annat Schipper 
(2003, s. 67), Nelson et al. (2002, s. 180) och SEC (2003) har alla utgått från att ett 
principbaserat regelverk kan resultera i försämrad jämförbarhet mellan organisationer. 
 
3.1.3 Vad är centralt i de finansiella rapporterna? 
De finansiella rapporterna utgörs i huvudsak av två centrala rapporter när det kommer till 
redovisning: balans- och resultaträkningen (PwC, 2013, s. 54). Dessa två hänger naturligt 
ihop och visar företaget ur olika perspektiv genom dess ekonomiska ställning och resultat. 
Balansräkningen kan sägas vara en ögonblicksbild av den ekonomiska ställningen genom 
att visa tillgångar och hur dessa är finansierade med eget kapital och skulder, vid en viss 
tidpunkt (PwC, 2013, s. 54). Resultaträkningen visar företagets intäkter, kostnader och 
resultat över en viss period (PwC, 2013, s. 57). Om än dessa hänger ihop finns olika 
synsätt för vilken av de två beståndsdelarna som ska ha överhanden och vara överordnad 
den andra, eller om en mix ska finnas (Dichev, 2008, s. 454). Med detta menas hur 
redovisningsreglerna ska prioritera och utformas utifrån de olika synsätt som existerar. 
Ska exempelvis resultaträkningen och definitionen av resultatet utgöra grunden i den 
finansiella rapporteringen, och därmed diktera över tillgångar och skulders värdering, 
eller tvärtom? De två konkurrerande synsätten kring vad som är att anse centralt i de 
finansiella rapporterna redogörs för nedan.  
 
Barth (2006, s. 272) menar på att ett perspektiv och redovisningsregler som utgår från 
balansräkningen är det mest lämpliga. I och med detta menas ett perspektiv där 
värderingen av tillgångar och skulder, och indirekt det egna kapitalet, sätts först och de 
andra beståndsdelarna i de finansiella rapporterna är sekundära (Barth, 2006, s. 272). 
Resultatet är att se som en förändring i nettotillgångarna för en viss period och därmed är 
resultaträkningen att se underordnad till balansräkningen (Barth, 2006, s. 280). Syftet 
med detta perspektiv är att redovisningsinformationen ska bli så relevant och aktuell för 
ekonomiskt beslutsfattande som möjligt för den som tar del av de finansiella rapporterna 
(Barth, 2006, s. 272). Genom att tillgångar och skulder är värderade så korrekt och 
aktuellt som möjligt anses detta uppnås. För att detta ska ske måste framtida 
uppskattningar och bedömningar inkluderas och utföras för att tillgångar och skulder ska 
bli så korrekt värderade som möjligt (Barth, 2006, s. 273). En ökad andel uppskattningar 
och bedömningar innebär dock en större subjektivitet i redovisningen (Dichev, 2008, s. 
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466). I vilken mån tillgångar och skulder definieras, om de ska inkluderas eller ej och hur 
de ska värderas initialt och löpande blir de centrala frågorna i redovisningen (Barth, 2006, 
s. 276-277). Detta perspektiv förespråkar exempelvis värdering till verkligt värde av 
tillgångar och skulder (Barth, 2006, s. 274).  
 
I kontrast till det balansräkningsorienterade perspektivet argumenterar Dichev (2008, s. 
455) för ett motsatt perspektiv som sätter resultaträkningen och resultatet först när det 
kommer till redovisningsreglernas prioritering. Dichev (2008, s. 455) anser att placera 
resultaträkningen i första hand sätter fokus på var företagets verkliga värdeskapande sker, 
det vill säga genom dess operativa verksamhet. Redovisningsreglerna bör, enligt 
perspektivet, utformas så att resultatet faktiskt visar hur företaget presterar. 
Balansräkningen blir i sin tur en funktion av detta och sekundär till resultaträkningen. 
Både tillgångar och skulder kan anses utgöra ackumulerade periodiseringar av intäkter 
och kostnader (Dichev, 2008, s. 455). Resultatet är av primärt intresse när det kommer 
till att bedöma och utvärdera redovisningsinformation, både externt och internt (Dichev, 
2008, s. 459). Företaget är inte att se som en samling tillgångar som står still, utan de 
siktar oftast faktiskt på att göra någonting med dessa. Tillgångar anskaffas i största 
utsträckning av de flesta företag för att användas i verksamheten och kunna generera 
intäkter och förhoppningsvis ett överskott (Dichev, 2008, s. 458). Företaget är då att se 
som en kontinuerlig process och inte en samling tillgångar vid en enskild tidpunkt, vilket 
då måste visas i redovisningen. Värdet som skapas uppstår från hur tillgångarna används, 
inte deras möjliga marknadsvärde (Dichev, 2008, s. 460). Att visa detta rimmar väl med 
det resultaträkningen kan visa: intäkter och de kostnader som är förknippade med att 
skapa dessa intäkter för en viss period (Dichev, 2008, s. 459). Fokus hamnar på företagets 
operativa verksamhet och hur väl denna utförs. De huvudsakliga redovisningsfrågorna 
med detta perspektiv blir att matcha intäkter mot kostnader, samt att bestämma när detta 
ska ske tidsmässigt (Dichev, 2008, s. 468).  
 
Dichev (2008, s. 465) menar att redovisningsregler som i första hand fokuserar på 
balansräkningens beståndsdelar bidrar till att resultatet blir ett otydligt och oförutsägbart 
mått, då flertalet redovisningsmässiga värderingar av tillgångar och skulder ingår här. Att 
exempelvis tillgångar mäts till deras verkliga värde skapar volatilitet i resultatet som inte 
beror på företagets affärsmodell eller värdeskapande aktiviteter, utan snarare externa 
prisrörelser för tillgångar (Dichev, 2008, s. 466). En generellt ökad andel immateriella 
tillgångar gör även perspektivet som sätter balansräkningen först problematiskt (Dichev, 
2008, s. 464). Barth (2006, s. 281) pekar även på en lägre förutsägbarhet i resultatet som 
en konsekvens av balansräkningsperspektivet, men menar att det mera aktuella 
beslutsunderlaget som erhålls uppväger detta. Dichev (2008, s. 464) menar istället att ett 
korrekt utformat resultatmått utgör ett mera informativt mått, är det som på sikt faktiskt 
spelar roll för olika intressenter och är det som borde vara jämförbart; det är här värde 
skapas och företagets verkliga prestation syns.  
 
3.1.4 Utveckling av inledande hypoteser 
Avskrivningar kan sägas utgöra ett av de centrala redovisningsmomenten för en 
bostadsrättsförening och är ett av de få komplicerade redovisningsvalen där bedömningar 
och uppskattningar måste ske och spelar en viktig roll oavsett vilket regelverk som 
används (Lundén, 2014, s. 69; Marton, 2012). Avskrivningar på byggnad utgör en årlig 
periodisering av föreningens ursprungliga anskaffningsutgift för byggnaden och kan i 
enlighet med ovanstående anses vara ett av de områden som där införandet av K-
regelverket i största grad på förhand kan ha ansetts påverka bostadsrättsföreningarna då 
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deras tillgångar till stor del utgörs av byggnader (Lundén, 2014, s. 15). I och med BFNs 
regelförtydligande om ett förbud av progressiva avskrivningar och den samhällsdebatt 
som uppstod kring avskrivningarnas funktion och syfte i en bostadsrättsförening kan även 
avskrivningarna på förhand anses vara centrala att studera där möjliga effekter av K-
regelverkets införande kan tänkas ha uppstått.  
 
I enlighet med Dichev (2008) bör resultaträkningen kunna anses vara det centrala i en 
bostadsrättsförening. Om än värdeskapande inte riktigt sker på samma sätt som i ett 
vinstdrivande företag är det här självkostnadsprincipen kan tänkas realiseras och 
bostadsrättföreningens grundläggande egenskaper påvisas. Balansräkningen är i och för 
sig av vikt, men samtidigt speglar denna till stor del historiska värden minskat med 
ackumulerade avskrivningar som skett (Marton, 2012). Då föreningen inte avser att sälja 
fastigheten kan marknadsvärdet inte sägas vara relevant ur ett redovisningsperspektiv, 
verksamheten sker och visas via resultaträkningen (Marton, 2012). De boende i 
föreningen har ingen möjlighet att få tillbaka sin insats ur föreningen vid en försäljning, 
utan deras ersättning kommer helt och hållet från en extern köpare vid en försäljning 
(SOU 2017:31, s. 89). Skuldsidan av balansräkningen kan nog anses vara av mera 
intresse, speciellt hur föreningen är finansierad och hur dess egna kapital ser ut i 
förhållande till dess skuldsättning. För en bostadsrättsförening bör alltså resultatet vara i 
fokus, vilket gör det initialt intressant att se hur detta utvecklats under den period som 
avses att studeras. 
 
Med ovanstående resonemang formuleras följande tre inledande hypoteser fram som med 
grund i införandet av K-regelverket relaterar till att se möjliga initiala effekter som 
införandet kan ha haft på själva redovisningen. Hypoteserna riktar in sig på nyare 
bostadsrättsföreningars redovisning i form av avskrivningarna som skett på byggnaderna 
och de redovisningsmässiga resultat som uppvisats mellan år 2013 och 2016, det vill säga 
innan och efter införandet av K-regelverket 2014.  
 
Hypotes 1: Avskrivningstakten på byggnaderna har ökat i samband med införandet av K-
regelverket 2014.  
 
Hypotes 2: Avskrivningskostnadernas andel av de totala kostnaderna har ökat i samband 
med införandet av K-regelverket 2014. 
 
Hypotes 3: Resultatet per kvadratmeter har minskat i samband med införandet av K-
regelverket 2014. 
 
3.2 Val inom redovisning 
Genom utformningen av de ramar, regelverk, specifika regler och principer som utgör 
grunden inom redovisning ges oftast ett utrymme för övergripande val och bedömningar 
till beslutsfattare vid implementering, applicering och användning av gällande regelverk 
för organisationens redovisning (Fields et al., 2001, s. 259). Dessa möjligheter ges för att 
kunna förmedla relevant information om den specifika organisationen till dess 
intressenter. Syftet är att denna information ska kunna användas som ett pålitligt och 
relevant beslutsunderlag samt reducera informationsasymmetrier som kan finnas (Fields 
et al., 2001, s. 259-261; Socea, 2012, s. 52). Dock kan ett för stort utrymme för 
beslutsfattare att utöva egna bedömningar och anpassa redovisningsreglerna för den 
specifika organisationen medföra att problem med jämförbarhet, konsekvent tillämpning, 
relevans och pålitlighet uppstår (Collins et al., 2012, s. 682; Fields et al., 2001, s. 259). 
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Dessa egenskaper kan ses som grundläggande för redovisningens användbarhet och för 
att den ska kunna uppfylla sitt syfte att tillgodose olika intressenters informationsbehov 
samt fungera som ett relevant beslutsunderlag (Socea, 2012, s. 52; Sundgren et al., 2013, 
s. 21). 
  
Att införa allt för mycket flexibilitet i redovisningsreglerna riskerar att motverka de 
fördelar som denna flexibilitet kan tänkas medföra (Agoglia et al., 2011, s. 752). Detta 
innebär en balansgång för de som bestämmer över redovisningsreglerna när det kommer 
till att se fördelarna och nackdelarna med att inkludera olika nivåer av flexibilitet och 
utrymme för bedömningar (Collins et al., 2012, s. 682; Fields et al., 2001, s. 259). Att 
helt eliminera bedömningar inom redovisningen kan både anses ineffektivt för företaget 
och svårt att implementera i praktiken, då nya redovisningsmässiga situationer uppstår 
löpande samt att regler skulle behöva finnas för varje tänkbar situation som kan uppstå 
(Fields et al., 2001, s. 260). I praktiken kan således redovisningen i olika grad, av olika 
anledningar och på olika nivåer ge utrymme för beslutfattare att utöva olika typer av 
redovisningsalternativ, bedömningar och specifika anpassningar inom det gällande 
regelverket när det kommer till organisationens redovisning (Collins et al., 2012, s. 684; 
Francis, 2001, s. 310-311). 
  
Ett redovisningsval definieras av Fields et al. (2001, s. 256) som ett beslut där det 
huvudsakliga syftet är att i någon form påverka utfallet av redovisningsprocessen på ett 
specifikt sätt. De finansiella rapporterna kan ses som det primära utfallet av 
redovisningsprocessen men även annan information som baseras på redovisningen 
innefattas, exempelvis underlag för beskattning och andra upplysningar som lämnas 
(Fields et al., 2001, s. 256). Denna definition av ett redovisningsval riktar huvudsakligen 
in sig på beslutsfattarna i organisationen, oftast den högsta ledningen som i slutändan är 
ansvariga för att beslut om, sammanställa och delge denna information, och deras avsikter 
med de beslut som fattas (Fields et al. 2001, s. 256; Francis, 2001, s. 310).  
  
Francis (2001, s. 310-311) belyser att ovanstående definition av ett redovisningsval är att 
anse som väldigt bred då den inkluderar och täcker en stor mängd processer, beslut och 
aktiviteter som kan tänkas påverka utfallet av redovisningsprocessen. Bland annat 
inkluderas övergripande beslut kring regelverk och metoder, exempelvis val av vilket 
regelverk som ska användas av organisationen om möjliga alternativ finns (Francis, 2001, 
s. 311). Exempelvis valet mellan den internationella standarden IFRS eller nationell 
lagstiftning, eller valet mellan K2 och K3 inom svensk redovisningsstandard, kan i olika 
omfattning medföra olika effekter på redovisningen för organisationen. Även de många 
beslut, bedömningar och uppskattningar som måste utföras vid implementering, 
applicering och användning av det gällande regelverket inkluderas i denna definition 
(Francis, 2001, s. 310). Dessa bedömningar och beslut kring implementering och 
applicering anser Francis (2001, s. 312-313) att vara av största relevans när det kommer 
till betydelsen av redovisningsval i praktiken; det är troligtvis här flest redovisningsval 
görs löpande inom organisationen. Andra aktiviteter och beslut, exempelvis kring 
tidpunkt för redovisning, påverkan på utformningen av redovisningsregler, 
klassificeringar och rent operativa beslut som indirekt påverkar redovisningen, innefattas 
även (Francis, 2001, s. 311).   
  
Definitionen som Fields et al. (2001) ger av ett redovisningsval anger inget motiv eller 
någon förklaring till varför och i vilka situationer dessa beslut och val kan tänkas 
förekomma (Francis, 2001, s. 312). Francis (2001, s. 311) hävdar dock att syftet med ett 
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beslut som enbart grundas med avsikten att påverka utfallet av redovisningsprocessen är 
i viss mån kopplat till effekten beslutet har på de finansiella rapporterna. Olika handlingar 
och beslut kan på många olika sätt påverka resultatet eller den finansiella ställningen i 
olika omfattning, både positivt, negativt, kortsiktigt och långsiktigt, och förklaringen till 
varför vissa redovisningsval görs (eller inte görs) bör precis som skillnaden i utfall skilja 
sig (Francis, 2001, s. 311).  
  
Två teorier som identifierats som med olika utgångspunkter och perspektiv kan ligga till 
grund för att förklara och förutsäga vad som ligger bakom ett specifikt val inom 
redovisning är Positive Accounting Theory och Institutional Theory. Dessa redogörs för 
separat nedan.  
 
3.2.1 Positive Accounting Theory 
Positive Accounting Theory, hädanefter enbart PAT, är en teori med syfte att kunna 
förklara och förutsäga varför ett specifikt redovisningsval görs, och därmed kunna ge 
klarhet i de motiv och förklaringar som ligger bakom hur olika beslutsfattare agerar 
(Watts & Zimmerman, 1986, s. 2). Teorin lades fram av Ross Watts och Jerold 
Zimmerman under 1970- och 1980-talet i ett antal artiklar och en bok, med grund i den 
empiriska forskning som skett inom redovisningsområdet (Avelé, 2014, s. 398). PAT 
kom till i kontrast till den då dominerande normativa redovisningsteorin, som syftar till 
att förklara hur något borde vara (Melis, 2007, s. 54). Teorin som introducerades av Watts 
och Zimmerman försöker till skillnad från den normativa redovisningsteorin förklara 
varför ett specifikt redovisningsval görs i praktiken. Det bakomliggande syftet är därmed 
att erhålla en ökad förståelse om redovisningen i sig, samt hur och varför individer och 
organisationer som fattar redovisningsval agerar som de gör (Avelé, 2014, s. 397; Watts 
& Zimmerman, 1990, s. 148). 
  
Teorin grundar sig på att företaget är att se som ett nexus of contracts, som utgörs av 
formella och informella kontrakt mellan företaget och olika intressenter, exempelvis 
anställda, ägare, långivare och samhället i stort (Watts & Zimmerman, 1986, s. 194). 
Dessa intressenter har olika mål och intressen i sin anknytning till företaget vilket medför 
att informationsasymmetrier och intressekonflikter uppstår; alla intressenter antas vara 
ute efter att maximera sin egen nytta (Jensen & Meckling, 1976, s. 308; Watts & 
Zimmerman, 1986, s. 195). Intressenterna antas även ha insikten att deras nytta beror på 
företagets fortlevnad samt att alla andra också försöker maximera sin egen nytta (Watts 
& Zimmerman, 1986, s. 196). Företaget är alltså att se som en form av jämvikt mellan 
dessa olika intressenter och deras relation till varandra och företaget (Melis, 2007, s. 58). 
Olika kontrollåtgärder kan implementeras för de olika intressenterna i syfte att försöka 
reducera och undvika de möjliga intressekonflikter som kan uppstå, samt för att ena 
eventuella skilda intressen åt samma håll (Watts & Zimmerman, 1986, s 198). Genom att 
ägande och beslutsfattande är skiljt existerar en situation där ägare försöker skapa 
incitament för ledningen att agera i ägarnas intresse genom att exempelvis införa 
resultatansvar och kompensation knuten till utfallet (Avelé, 2014, s. 401). Ett annat 
exempel är när en kreditgivare ställer krav på företaget för de pengar som lånas ut som 
ett sätt för att försöka reducera informationsunderläget och sätta ramar för företagets 
agerande (Avelé, 2014, s. 401; Watts & Zimmerman, 1986, s. 186). 
  
För alla eventuella kontrollåtgärder som skapats och implementerats för företagets 
intressenter i syfte att reducera informationsasymmetrier och intressekonflikter existerar 
ett behov att kunna utvärdera, övervaka och bedöma de olika prestationerna som avses 
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att kontrolleras (Watts & Zimmerman, 1986, s. 196). Watts och Zimmerman (1986, s. 
196) anser att redovisningen spelar en central roll i att fylla denna funktion genom att 
göra det möjligt att utvärdera och övervaka intressenters agerande. Ett behov för 
redovisningen och dess information existerar alltså genom sådana kontrollåtgärder som 
finns för olika intressenter (Collin et al., 2009, s. 146). Relationen mellan olika 
intressenter bygger därmed i viss mån på redovisningsinformation och därigenom är 
redovisningen, enligt Watts & Zimmerman, en viktig beståndsdel i företaget och en 
väsentlig förmedlare av information. 
  
Likt beskrivet tidigare i denna del innehåller redovisningen oftast möjlighet till 
övergripande val och bedömningar som i olika grad påverkar utfallet av de finansiella 
rapporterna (Fields et al., 2001, s. 259; Watts & Zimmerman, 1990, s. 136). Då PAT säger 
att individerna kommer att sträva efter att maximera sin nytta, får teorin effekten att 
redovisningen kommer att spegla detta och utgöra en form av jämvikt av denna strävan 
att nyttomaximera. De finansiella rapporterna är inte opartiska, utan påverkas av 
subjektiva val och bedömningar som görs av nyttomaximerande individer (Collin et al., 
2009, s. 146). Med andra ord menar PAT att utfallet, huvudsakligen de finansiella 
rapporterna, kommer att vara ett resultat av de nyttomaximerande beslut som fattas av de 
antaget rationella individerna (Watts & Zimmerman, 1986, s. 356). I och med detta säger 
teorin att individer kommer att fatta beslut kring redovisningen, det vill säga utföra 
redovisningsval, som är i ens egna intresse utefter de möjliga effekterna redovisningsvalet 
kan innebära (Collin et al., 2009, s. 146). Konsekvenserna av redovisningen relaterar till 
nyttan, exempelvis till en individs ekonomiska välstånd och vinning, men kan även 
inkludera andra motiv som anses utgöra nytta som vill maximeras (Avelé, 2014, s. 405). 
  
Den empiriska forskningen med PAT som grund har i huvudsak riktat in sig på tre stycken 
hypoteser som i olika sammanhang och på olika sätt har testats för att försöka ge empiriskt 
underlag till teorin (Avelé, 2014, s. 401). Teorins hypoteser tar sikte på olika 
sammanhang och ”kontraktssituationer” där företagets beslutsfattare, oftast den högsta 
ledningen, kan argumenteras ha varierande incitament att göra specifika redovisningsval 
(Collin et al., 2009, s. 146). De tre grundläggande hypoteserna, empiriska bevis och kritik 
mot dessa redogörs för nedan. 
 
PATs första huvudsakliga hypotes, bonus plan hypothesis eller management 
compensation hypothesis, riktar in sig på ett företags högsta ledning och de eventuella 
kompensationsavtal som finns mellan företaget och ledningen (Watts & Zimmerman, 
1986, s. 208). Dessa avtal finns till för att likrikta ledningens intressen med ägarnas och 
därmed få ledningen att fatta beslut som är i företagets bästa intresse (Watts & 
Zimmerman, 1986, s. 181). Hypotesen menar att om de kompensationsavtal som finns 
mellan ägare och ledning inkluderar en koppling och förutsättning att vissa resultatmål 
uppnås för att ledningen ska erhålla sin bonus, kommer redovisningsval att göras i 
enlighet med att uppnå dessa uppsatta mål (Avelé, 2014, s. 402). För att maximera sin 
nytta, i form av ekonomisk kompensation, sker dessa beslut med grund i att erhålla de 
önskade effekterna i form av ekonomisk vinning. Vanligtvis ämnar de redovisningsval 
som ledningen gör till att öka resultatet, och därmed uppnå uppsatta resultatmål, genom 
att redovisningsmässigt skifta inkomst från framtida perioder till den nuvarande (Watts 
& Zimmerman, 1986, s. 208). I vissa situationer kan det dock bli aktuellt att minska 
resultatet och skapa utrymme för resultatförbättringar i framtiden, exempelvis om målet 
redan är nått eller målet inte kommer att gå att uppnå (Watts & Zimmerman, 1986, s. 
209). 
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För teorins första hypotesen existerar mycket empirisk forskning som försökt kartlägga 
huruvida ledningar faktiskt agerar i enlighet med vad teorin säger, och om förekomsten 
av dessa bonusavtal kan förklara och förutsäga vilka redovisningsval som sker (Fields et 
al., 2001, s. 266). Generellt menar den empiriska forskningen att det faktiska agerandet 
överensstämmer med teorin; när möjlighet till val inom redovisningen finns sker dessa i 
enlighet med de egenintressen som kan finnas (Fields et al., 2001, s. 271). Exempelvis 
påvisar Healy (1985, s. 106) att bonusprogram skapar incitament för ledningen att utföra 
redovisningsval, i form av periodiseringar, som maximerar deras finansiella 
kompensation. Holthausen et al. (1995) visar även att en ledning utövar redovisningsval 
som medvetet minskar resultatet om det redan befinner sig ovan den uppsatta 
resultatnivån som krävs för att erhålla maximal ekonomisk kompensation. 
  
Teorins andra hypotes, debt/equity hypothesis, relaterar till företagets kreditgivare och de 
krav som ställts på de pengar som företaget lånat, så kallade kovenanter (Watts & 
Zimmerman, 1986, s. 216). Dessa krav har kommit till för att skydda nuvarande långivare 
mot beslut som företaget skulle kunna ha incitament att fatta på bekostnad av dessa (Watts 
& Zimmerman, 1986, s. 186). Hypotesen säger att de företag som har kovenanter 
kopplade till sin skuld inte kommer att vilja bryta mot de uppsatta villkoren då stora 
negativa konsekvenser ofta är förknippade med dessa, både för företaget samt för 
ledningen. Möjliga negativa konsekvenser av att bryta mot kovenanterna är exempelvis 
kostnader för företaget i samband med att avtalet bryts, samt att ledningen riskerar sin 
anställning och sitt rykte (Avelé, 2014, s. 401; Watts & Zimmerman, 1986, s. 215). 
Redovisningsinformationen ligger ofta till grund för att utvärdera om företaget håller sig 
till de uppsatta kraven (Watts & Zimmerman, 1986, s. 210). De beslut som fattas när det 
kommer till redovisningen relaterar till detta genom att de syftar till att inte riskera bryta 
de uppsatta kovenanterna, och därigenom tar beslut som ämnar till att öka resultatet för 
den nuvarande perioden (Watts & Zimmerman, 1986, s. 216). 
  
Empirisk forskning som relaterar till den andra hypotesen har i stor utsträckning använt 
sig av skuldsättningsgrad som en uppskattning av hur nära ett företag är att bryta mot de 
uppsatta kovenanterna, vilka i praktiken är svåra att känna till då de oftast inte är 
offentliga (Fields et al., 2001, s. 272; Watts & Zimmerman, 1986, s. 216). Högre 
skuldsättning innebär, enligt hypotesen, högre sannolikhet att företaget är närmare att 
bryta kovenanterna, vilket i sin tur innebär att redovisningsvalen sker i enlighet med att 
motverka detta (Fields et al., 2001, s. 272). Bevisen för denna hypotes är i viss mån 
tvetydliga och frågetecken finns för hur väl skuldsättningsgrad representerar risken att 
företag bryter uppsatta skuldkovenanter (Fields et al, 2001, s. 275). Exempelvis ger 
Sweeney (1994, s. 307) empiriska bevis för hypotesen i och med att ledningen utövar 
redovisningsval som ökar resultatet om företaget riskerar att bryta kovenanterna. 
Sweeney (1994) studerade detta genom att observera företag som faktiskt tillslut bröt mot 
kovenanterna och hittade bevis för att fler inkomstökande redovisningsval skedde i 
perioden innan kovenanterna bröts. I motsats hittar DeAngelo et al. (1994, s. 140) inga 
signifikanta bevis för hypotesen och pekar på att redovisningsvalen relaterar till företagets 
faktiska finansiella svårigheter istället för att försöka undvika bryta skuldkovenanter. 
  
Den tredje hypotesen, size hypothesis eller political cost hypothesis, behandlar situationer 
där företaget kan tänkas ha incitament att sänka sin vinst genom de redovisningsval de 
har möjlighet att göra (Watts & Zimmerman, 1986, s. 235). Hypotesen riktar in sig på 
företag som riskerar att dra åt sig ”politisk uppmärksamhet”, genom att exempelvis göra 
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stora övervinster eller uppvisa monopolställning, och därigenom riskera dra på sig 
politiska kostnader genom diverse regleringar, lagar, skatter och andra påtryckningar från 
regulatoriskt håll (Watts & Zimmerman, 1986, s. 354). Dessa politiska kostnader är en 
negativ konsekvens för företaget. Företagets närmsta intressenter, huvudsakligen ägare 
och ledning, vill i enlighet med nyttomaximering undvika denna politiska 
uppmärksamhet (Collin et al., 2009, s. 146). Precis som för de två andra hypoteserna är 
redovisningsinformationen i centrum och Watts & Zimmerman (1990, s. 133) menar att 
dessa politiska kostnader är en funktion av de rapporterade resultaten i redovisningen. I 
och med detta skapas incitament och motiv för företaget att minska sitt resultat, genom 
de redovisningsval som finns tillgängliga, för att undvika dessa politiska kostnader (Watts 
& Zimmerman, 1986, s. 235). 
  
Den empiriska forskning som skett för denna hypotes använder sig ofta av företagsstorlek 
som ett mått på hur nära företaget att drabbas av politiska kostnader som regleringar och 
dylikt (Watts & Zimmerman, 1986, s. 235). I det stora hela finns det en hel del bevis för 
att företag aktivt gör redovisningsval för att undvika politiska kostnader, exempelvis i 
form av extra beskattning eller hårdare reglering (Fields et al., 2001, s. 285). Oftast hör 
bevisen samman med en specifik situation där företaget har starka incitament att minska 
sin vinst, exempelvis när branschen som helhet är under granskning, en redan befintlig 
reglering finns eller företag i branschen kan tänkas uppvisa övervinster (Fields et al., 
2001, s. 285-286). 
  
Det existerar en del kritik mot PAT, dess huvudsakliga hypoteser samt den forskning som 
skett med syfte att empiriskt testa teorin (Avelé, 2014, s. 409; Watts & Zimmerman, 1990, 
s. 140). Kring den praktiska relevansen med PAT handlar kritiken främst om att teorin 
inte säger vilket redovisningsval som är det bästa, utan enbart ger en möjlig förklaring till 
vad som ligger bakom, det vill säga individens egenintresse (Watts & Zimmerman, 1990, 
s. 148). Fokus i forskningen har även inte legat på de faktiska konsekvenserna av 
redovisningsvalen som sker (Fields et al., 2001, s. 299). Exempelvis om en ledning som 
har incitament att göra redovisningsval som höjer resultatet faktiskt även erhåller en högre 
kompensation genom detta val (Fields et al., 2001, s. 271). 
  
Forskningen kring PAT och redovisningsval har även fått kritik för att inte ta hänsyn till 
de multipla och möjligt motstridiga incitament som kan finnas, utan istället enbart 
fokusera på en situation och ett incitament i taget (Fields et al., 2001, s. 290). Därigenom 
är risken att en ofullständig, mindre kraftfull forskning som blir för smal uppstår (Fields 
et al., 2001, s. 290). Exempelvis kan det argumenteras för att en ledning kan ha utfört 
redovisningsval i enlighet med ett specifikt motiv som studerats, medan det i verkligheten 
egentligen kan vara ett helt annat motiv eller flera gemensamma motiv som ligger bakom 
de beslut som tagits (Fields et al., 2001, s. 290). Slutligen finns en del metodiska 
frågetecken, exempelvis att de variabler som används för att testa PATs relevans inte 
mäter det som faktiskt avses att mätas (Fields et al., 2001, s. 296; Watts & Zimmerman, 
1990, s. 144-145). Exempel här är användandet av skuldsättning för att testa hur nära 
företaget är att bryta kovenanter eller storlek som mått för risken att drabbas av politiska 
kostnader, vilka inte behöver vara korrekta mått (Watts & Zimmerman, 1990, s. 140). 
  
Sammanfattningsvis finns det både bevis av olika grad för och emot PATs förmåga att 
förklara och förutsäga de redovisningsval som sker. I enlighet med ovanstående 
redogörelse menar teorin att det som ligger bakom och kan förklara ett redovisningsval 
grundar sig i alla individers strävan efter att maximera sin nytta, oftast av ekonomisk 
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karaktär i detta sammanhang, och i och med detta att redovisningen även kommer att ske 
utefter denna premiss. Då de direkta beslut som rör redovisningen oftast fattas av 
företagets ledning, vilka utgör motpart i de intressentförhållanden där 
redovisningsinformation spelar roll, är det oftast incitamenten och egenintresset hos dessa 
som är i fokus när det kommer till att kunna förklara och förutse olika val inom 
redovisningen enligt PAT. 
 
3.2.2 Institutional Theory 
Institutioner kan definieras på ett antal olika sätt beroende på vilket perspektiv som antas. 
William Richard Scott definierar institutioner som sociala strukturer bestående av 
kulturella, normativa och regulativa element som bidrar till distinkta riktlinjer, normer 
och regler i samhället, vilket i sin tur bidrar till stabilitet och mening för socialt liv 
(DiMaggio & Powell, 1991, s. 164). En annan definition av John W. Meyer och Brian 
Rowan beskriver institutionalisering som sociala processer, obligationer och faktiska 
förhållanden som erhåller en regelbaserad status i socialt tänkande och agerande 
(DiMaggio & Powell, 1991, s. 42). Enligt Ronald L. Jepperson utgörs institutioner av 
normer och regler inom samhället som har en inverkan på aktörernas beteende, 
uppfattning och val inom den sociala miljön, och institutionalisering beskriver processen 
för att uppnå etablerade riktlinjer och regler (DiMaggio & Powell, 1991, s. 145). En viktig 
distinktion värd att notera är att institutioner inte alltid är detsamma som organisationer. 
Institutioner är ett mycket bredare begrepp som formas av det politiska och sociala 
klimatet tillsammans med normer, regler och tankesätt som tillsammans genererar 
riktlinjer och regler i samhället (DiMaggio & Powell, 1991, s. 144-145). 
  
Institutional theory är en samlingsterm för institutionell forskning och har studerats ur 
många olika perspektiv (DiMaggio & Powell, 1991, s. 12). Två forskare inom 
institutionalism som fokuserat på just institutional theorys inverkan på organisationer är 
Paul DiMaggio och Walter Powell. Deras forskning kring institutioners inverkan på 
organisationer resulterade i en välkänd publikation om institutionell isomorfism och hur 
detta kan leda till en ökning av homogeniseringen mellan organisationer. Innebörden av 
institutionell isomorfism och hur den kan bidra till att organisationer med liknande 
förhållanden mer och mer strävar efter att likna varandra, enligt DiMaggio och Powell, 
kommer redogöras för nedan.  
  
Som nämnts ovan var DiMaggio och Powell några av de mer framstående forskarna kring 
institutionella teorins inverkan på organisationers inriktning och beslutsfattande. 
Författarna tog inspiration från Max Webers publikationer om hur det växande rationella 
tankesättet påverkade organisationer genom byråkrati och hur byråkrati, i sin tur, kan leda 
till en ”iron cage” som styr organisationer och gör de mer homogena i strävan efter ökad 
effektivitet och konkurrenskraft (DiMaggio & Powell, 1991, s. 63). DiMaggio och Powell 
höll med Weber om att organisationer blir mer och mer lika varandra, och att byråkrati 
generellt är den vanligaste organisationsformen. DiMaggio och Powell hävdar dock, till 
skillnad från Weber, att den växande homogena organisationsstrukturen inte längre 
grundas på strävan efter ökad effektivitet, utan är ett naturligt sätt för organisationer att 
hantera osäkra förhållanden i deras omgivning (DiMaggio & Powell, 1991, s. 63). 
  
Begreppet isomorfism kan användas för att beskriva processen som leder till att 
organisationer blir mer och mer homogena. Isomorfism beskrivs av Amos Hawley (1968) 
som en process som tvingar någon inom en population att likna andra inom populationen 
som är verksamma i en omgivning med liknande förhållanden (DiMaggio & Powell, 
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1991, s. 66). Baserat på tidigare forskning kunde DiMaggio och Powell urskilja tre olika 
former som kan leda till institutionell isomorfism. De tre formerna är tvingande, 
härmande och normativ isomorfism (DiMaggio & Powell, 1991, s. 67). En utförligare 
redogörelse över innebörden av de tre formerna av isomorfism görs nedan. 
  
Tvingande isomorfism (Coercive isomorphism) 
Tvingande isomorfism är något som resulterar från påtryckningar av andra organisationer 
som organisationen i fråga är beroende av, tillsammans med kulturella förväntningar från 
samhället (DiMaggio & Powell, 1991, s. 67). Graden av påtryckningar kan variera, vissa 
påtryckningar kan vara direkta som ett resultat av en förändrad lagstiftning medan andra 
påtryckningar kan vara av en mjukare natur där möjlighet ges till förändring men inget 
tvång föreligger (DiMaggio & Powell, 1983, s. 150). Något som bidrar till tvingande 
isomorfism är den befintliga lagstiftningen som sätter de yttre ramarna för vad som är 
tillåtet och inte tillåtet för organisationer (DiMaggio & Powell, 1991, s. 67). Inom 
redovisningen ska exempelvis en sammanställning upprättas över organisationens 
finansiella ställning och resultat vid slutet av året som styrs av de finansiella 
redovisningsstandarderna och det gällande regelverket. Påtryckningarna från 
omgivningen sätter ramarna och gör att organisationers möjlighet till differentiering 
begränsas, vilket är något som stärker homogeniseringen mellan organisationer 
(DiMaggio & Powell, 1983, s. 150).  
  
Härmande isomorfism (Mimetic isomorphism) 
All institutionell isomorfism kan inte förklaras av påtryckningar från andra institutioner. 
En viktig faktor som bidrar till homogenisering är osäkerhet (DiMaggio & Powell, 1991, 
s. 69). Teknologins framväxt, oklarheter kring affärsidén och målsättningen samt 
osäkerhet skapad av den omgivande miljön är exempel på faktorer som kan argumenteras 
bidra till stärkt institutionell isomorfism bland organisationer (DiMaggio & Powell, 1991, 
s. 69). Vid sådan osäkerhet argumenterar DiMaggio och Powell (1983, s. 151) att det 
finns många fördelar för organisationer att försöka efterlikna andra organisationer inom 
samma bransch som anses legitima. Istället för att exempelvis starta en utredning och 
lägga ner stora summor för att revidera affärsidén så är det en kostnadseffektiv lösning 
att se till hur andra organisationer anpassar sig till förändrade förhållanden (DiMaggio & 
Powell, 1983, s. 151). Vidare argumenterar DiMaggio och Powell att storleken kan spela 
en roll för hur organisationer väljer att förhålla sig till härmande isomorfism. De hävdar 
att det finns ett samband mellan storleken och graden av isomorfism på så sätt att större 
organisationer har fler intressenter att förhålla sig till, vilket innebär att större 
organisationer har starkare incitament att anpassa sig till förändrade förhållanden i den 
omgivande miljön (DiMaggio & Powell, 1991, s. 70). Detta innebär, i sin tur, att 
incitamenten för härmande isomorfism är starkare bland större organisationer. 
Avslutningsvis argumenterar författarna att organisationer oftast försöker efterlikna 
organisationer som är verksamma inom samma bransch samt anses legitima och 
framgångsrika (DiMaggio & Powell, 1991, s. 70). 
  
Normativ isomorfism (Normative isomorphism) 
Den tredje formen av institutionell isomorfism, normativ isomorfism, fokuserar i första 
hand på vad som anses vara professionellt agerande inom organisationer (DiMaggio & 
Powell, 1991, s. 70). Professionellt beteende definieras av författarna som den 
gemensamma processen för medlemmarna inom en yrkeskategori att definiera villkor och 
metoder som anses legitima, möjligheter att kontrollera produktionen och utfallet av 
verksamheten samt att etablera en kunskapsbas och legitimitet för själva yrket (DiMaggio 
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& Powell, 1991, s. 70). Enligt DiMaggio och Powell kan yrkeskategorier erfara samma 
påtryckningar från tvingande och härmande isomorfism som organisationer (DiMaggio 
& Powell, 1991, s. 71). Två yrkesmässiga aspekter som är bidragande till isomorfism 
urskiljs; den formella utbildningen som krävs och tillväxten av professionella nätverk 
som sträcker sig mellan organisationer (DiMaggio & Powell, 1991, s. 71). Organisationer 
inom samma bransch konkurrerar om samma kvalificerade arbetskraft, därav finns 
behovet för organisationer att framstå som legitima (DiMaggio & Powell, 1983, s. 152). 
Kanter beskriver effekten av detta som ”homogen fortplantning av förvaltningen” 
(DiMaggio & Powell, 1991, s. 72). Med detta menas att anställning inom organisationer 
för ett visst yrke sker utifrån samma utbildnings- och erfarenhetskrav. Detta leder i sin 
tur till ett sorts homogent tänkande som gör att problem och processer hanteras på ett 
enhetligt sätt utifrån vad som anses legitimt för yrket i fråga (DiMaggio & Powell, 1991, 
s. 72). Med normativ isomorfism menas alltså att det finns en sorts yrkesmässig 
isomorfism inom organisationer som styr vilka tankesätt, metoder och processer som 
anses legitima för yrket i fråga (DiMaggio & Powell, 1983, s. 154). Detta är något som, i 
sin tur, påverkar organisationers beslutsfattande och agerande. 
  
Gemensamt för tvingande, härmande och normativ isomorfism 
En viktig poäng att notera från DiMaggio och Powells teori kring institutionell 
isomorfism är att beslut inte alltid fattas utifrån en förhoppning om ökad effektivitet. 
Besluten grundas istället primärt utifrån en vilja att efterlikna andra organisationer som 
anses legitima eller lönsamma, och den indirekta belöningen av detta leder ofta till ökad 
effektivitet (DiMaggio & Powell, 1991, s. 73). Att en organisation eftersträvar att likna 
andra organisationer som anses legitima kan också medföra andra fördelar. Det kan 
exempelvis underlätta processen att erhålla kvalificerad arbetskraft, göra det lättare för 
organisationer att göra affärer med varandra, samt att det kan leda till att organisationen 
i fråga i sin tur anses mer legitim (DiMaggio & Powell, 1991, s. 73). 
 
3.2.3 Institutional Theory och redovisning 
Institutionell isomorfism är en grundläggande teori kring beslutsfattande i organisationer. 
Teorin omfattar således alla sorts beslut som fattas inom organisationer. För att på ett 
tydligt sätt påvisa hur DiMaggio och Powells teori om institutionell isomorfism kan 
påverka beslutsfattandet inom redovisningen redogörs här för hur de tre formerna av 
isomorfism kan appliceras på redovisningsvalen som sker inom organisationer.  
 
Institutionell isomorfism beskrevs ovan som att organisationer inom samma miljö med 
liknande förhållanden och karaktärsdrag kommer, över tid, framstå som mer och mer lika 
varandra. I förhållande till organisationers redovisningsval innebär detta att en sorts 
normbildning skapas över tid där organisationer som liknar varandra fattar beslut inom 
redovisningen och gör uppskattningar och bedömningar utifrån vad som anses 
acceptabelt i syfte att få organisationen att framstå som legitim (Carpenter & Feroz, 2001, 
s. 566). Det skapas därmed en homogenisering av redovisningen mellan organisationer.  
 
Homogeniseringen av redovisningsval mellan organisationer kan förklaras av ett antal 
olika faktorer kopplat till institutional theory. På en övergripande nivå kan 
homogenisering uppstå genom att utformningen av det gällande regelverket och praxis 
ändras över tid vilket omfattar alla organisationer som använder det gällande regelverket 
(Carpenter & Feroz, 2001, s. 571). Detta hör samman med DiMaggio och Powells 
beskrivning av tvingande isomorfism, där författarna ansåg att homogenisering kan bero 
på yttre påtryckningar, både av formell och informell karaktär (Carpenter & Feroz, 2001, 
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s. 571). Då redovisningsregelverket är tvingande föreligger det här en tydlig form av 
tvingande isomorfism eftersom alla organisationer som omfattas av regelverket måste 
anpassa sig till rådande bestämmelser och framtida förändringar av dessa för att anses 
legitima. Utrymmet för differentiering är i och med detta begränsat, viss flexibilitet tillåts 
visserligen men de yttre ramarna för redovisningen definieras i redovisningsstandarden. 
Enligt Collin et al. (2009, s. 152) finns det en koppling mellan tvingande isomorfism och 
redovisningen genom att den har en inverkan på organisationers resursallokering. Det är 
viktigt att redovisningen upprättas utefter de existerande redovisningsprinciperna för att 
organisationer ska anses som legitima då redovisningen ofta utgör beslutsunderlag vid 
resursallokering (Collin et al., 2009, s. 152). Lever redovisningen inte upp till det som 
förväntas sett till det gällande regelverket kan det försvåra möjligheterna för en 
organisation att knyta avtal med externa parter som kan vara av betydelse för 
organisationens verksamhet (Collin et al., 2009, s. 152). Detta är något som i ett första 
stadie kan tänkas bidra till tvingande isomorfism enligt författarna.  
 
Homogeniseringen av beslut inom redovisningen kan även förklaras tack vare att en sorts 
normbildning skapas mellan organisationer som agerar i en miljö med liknande 
förhållanden (Carpenter & Feroz, 2001, s. 571). Detta relaterar till DiMaggio och Powells 
beskrivning av härmande isomorfism, där organisationer kan dra fördel av att se till hur 
andra, liknande organisationer har hanterat en specifik händelse. Då redovisningen tillåter 
en viss flexibilitet måste organisationer i vissa situationer aktivt välja mellan olika 
redovisningsval. I och med detta kan osäkerhet uppstå kring vilket val eller vilken metod 
som ger den mest passande eller bästa hanteringen av redovisningen. En naturlig och 
effektiv lösning på problemet kan då vara att upprätta redovisningen i enlighet med 
liknande organisationers finansiella rapportering som ett sätt att hantera osäkerhet kring 
vilka principer och metoder som anses legitima inom redovisningen (Carpenter & Feroz, 
2001, s. 571). Vidare utgör det en kostnadseffektiv lösning då det är lätt att se till vad 
någon annan gjort och sedan applicera detta vid upprättandet av den egna redovisningen. 
Sådan osäkerhet kan exempelvis uppstå vid bedömning av en tillgångs ekonomiska 
livslängd eller vilken metod som ska användas för att värdera vissa tillgångar och skulder 
i balansräkningen. Enligt Collin et al. (2009, s. 152-153) är kopplingen mellan 
redovisningsvalen som görs och härmande isomorfism huvudsakligen ett resultat av 
osäkerhet. Alla organisationer vill anses som legitima, och att sticka ut från mängden kan 
vara skadligt för organisationers legitimitet. Därför bildas, enligt Collin et al. (2009, s. 
152-153) en form av “organizational field” för organisationer som liknar varandra vilket 
bidrar till en homogenisering av redovisningen.  
 
Redovisningsvalen som görs kan också förklaras med hjälp av DiMaggio och Powells 
definition av normativ isomorfism (Carpenter & Feroz, 2001, s. 570). Normativ 
isomorfism beskrevs ovan och relaterar till vad som anses vara professionellt agerande 
för individer med liknande utbildning och erfarenhet. Fokus skiftar alltså från 
organisationsperspektivet till enskilda individer. Sett till redovisningen så upprättas 
denna generellt av individer som studerat ekonomi och kan således antas ha god kunskap 
kring redovisning och ekonomi i övrigt. Detta kan leda till en normbildning inom yrket 
kring vilka redovisningsval och principer som anses legitima. På så sätt kan det skapas 
en homogenisering av redovisningen mellan organisationer. Collin et al. (2009, s. 153) 
beskriver kopplingen mellan normativ isomorfism och redovisningen som ett resultat av 
vad som anses utgöra professionellt beteende bland redovisningsansvariga i kombination 
med institutionell normbildning över tid. Författarna hävdar att redovisningsansvariga 
vill visa upp vilken kunskap de besitter kring redovisningsstandarderna. Detta leder till 
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en sorts yrkesmässig normbildning som styr vilka redovisningsval som anses legitima 
(Collin et al., 2009, s. 153). Normativ isomorfism inom redovisningen kan också förklaras 
av normbildning som sker över tid. Med detta avses att val och principer inom 
redovisningen som görs under en längre period till slut tas för givet och erhåller därmed 
en legitim status (Collin et al., 2009, s. 153). Principen ses som legitim och allmänt 
accepterad då den applicerats inom redovisningen under en så pass lång period. 
 
En kritik som övergripande gäller mot institutional theorys isomorfismers möjlighet att 
förklara redovisningsval är att det i allmänhet kan vara svårt att särskilja vilken eller vilka 
isomorfismer som påverkar redovisningsvalet, om nu någon isomorf kan anses påverka 
(Carpenter & Feroz, 2001, s. 592). Exempelvis kan en isomorf enskilt agera eller så kan 
alla tre tillsammans i olika grad tänka påverka. Detta skapar problem att tydligt urskilja 
från vilket håll det institutionella ”trycket” kommer från eller om det faktiskt är tre 
stycken isomorfismer som samtidigt kan tänkas påverkar besluten. Carpenter och Feroz 
(2001) undersökte hur de tre isomorfismerna kunde tänka förklara redovisningsvalet i 
offentliga organisationer, med huvudsakligt fokus på den tvingande isomorfismen då det 
handlade om delstatliga organisationer. De hittade empiriska bevis för att olika typer av 
institutionell isomorfism påverkade redovisningsvalet (Carpenter & Feroz, 2001, s. 592). 
I huvudsak var den tvingande och normativa isomorfismen som de erhöll bevis för, men 
samtidigt indikationer att den härmande också kunde ha haft effekt på redovisningsvalet 
(Carpenter & Feroz, 2001, s. 592). Även att de olika isomorfismerna kan tänkas påverka 
i olika grad över tid, enskilt eller tillsammans med andra, belyses även som ett problem i 
att urskilja påverkan av en specifik isomorfism på redovisningen (Carpenter & Feroz, 
2001, s. 593).  
 
3.2.4 Val inom redovisningen för en bostadsrättsförening 
Bostadsrättsföreningar ställs precis som alla organisationer som måste upprätta och sköta 
en redovisning inför beslut inom redovisningen i enlighet med definitionen av Fields et 
al. (2001). Vissa alternativ ger företagen möjligheten att välja, medan andra beslut, 
bedömningar och uppskattningar måste göras inom ramarna för vad som kan anses 
accepterat inom de regler, normer och den praxis som ska tillämpas. Detta påverkar på 
olika sätt, i sin tur, utfallet av redovisningsprocessen: de finansiella rapporterna. Dessa 
beslut och val mellan olika alternativ inom redovisningen har behövts fattas på olika 
nivåer. Allt ifrån vilket övergripande regelverk som ska användas, exempelvis i valet 
mellan K2 eller K3, till de ytterligare val, bedömningar och uppskattningar som måste 
göras inom det valda regelverket för att upprätta redovisningen korrekt. Francis (2001, s. 
313) menar att det är i den senare delen de flesta redovisningsval sker, det vill säga vid 
tillämpningen av regelverket. För en bostadsrättsförening relaterar detta exempelvis till 
att bedöma nyttjandeperioder, välja avskrivningsmetod och bestämma hur investeringar, 
reparationer och underhåll ska hanteras. 
 
I en bostadsrättsförening är föreningens fastighet naturligt i centrum. Fastigheten utgör 
den absoluta majoriteten av tillgångarna värdemässigt, är central för verksamheten som 
bedrivs och är grunden i själva syftet med en bostadsrättsförening (Lundén, 2014, s. 15; 
BRL 1§, 1 kap.). Föreningens intäkter och kostnader relaterar därigenom till stor del till 
den löpande driften och underhållet av fastigheten, både på kort och lång sikt (Bokelund 
Svensson & Lundén, 2013, s. 226). Den ekonomiska situationen för en förening är 
därmed starkt anknuten till föreningens fastigheter. Exempelvis styr de direkta 
driftskostnader och det framtida underhållsbehovet vilka inkomster föreningen måste ha 
för att både täcka befintliga kostnader, men även sätta undan för framtida utgifter 
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(Lundén, 2014, s. 43). Åt andra hållet styr vilka intäkter som föreningen har i kombination 
med utrymmet till belåning vilka investeringar som kan tänkas göras. Att fastigheten står 
i centrum och utgör de värden som finns i föreningen innebär att de uppskattningar och 
val som måste ske inom redovisningen i mångt och mycket relaterar till föreningens 
fastighet. Genom detta kan det argumenteras för att dessa beslut kommer att påverka de 
finansiella rapporterna i någon omfattning, både sett till föreningens finansiella ställning 
och resultat, och därmed utgör ett centralt redovisningsval sett till Fields et al. (2001) 
definition.  
 
Fastighetens ekonomiska betydelse går även att koppla indirekt till föreningens 
medlemmar, det vill säga de i fastigheten boende och deras privata ekonomiska situation. 
I och med självkostnadsprincipen ska föreningens intäkter genom årsavgifter och övriga 
intäkter matcha de kostnader som föreningen har; boendet ska alltså ske till självkostnad 
(SOU 2017:31, s. 149). En aspekt av självkostnaden är, utöver de direkta löpande 
kostnaderna som uppstår, att säkerställa det långsiktiga underhållet och skötseln av 
fastigheten genom att dessa även beaktas i vad som kan anses utgöra självkostnaden 
(Stattin & Svernlöv, 2014, s. 8). Om än dessa större underhållsåtgärder lär ligga längre 
fram i tiden, speciellt för en nybildad förening med ett helt nybyggt hus, är det långsiktiga 
perspektivet något som bör beaktas redan idag genom att säkerställa att tillräckliga medel 
löpande sätts undan för att beakta föreningens långsiktiga behov (SOU 2017:31, s. 132). 
Att medel sätts undan, eller mera rimligt, att föreningen har utrymme att låna när väl 
behovet uppstår kan argumenteras vara en grundläggande ”sparandefunktion” för att 
konceptet och syftet med bostadsrättsföreningen ska fungera på sikt (SOU 2017:31, s. 
112). I och med detta relaterar självkostnadsprincipen till vilka intäkter, och därmed 
årsavgifter, föreningen bör ha för att både på kort och lång sikt kunna bedriva sin 
verksamhet. Som påvisats hänger årsavgiften som tas ut direkt samman med 
medlemmens boendekostnad, men även vilket pris som kan tänkas erhållas vid en 
framtida försäljning (Allabrf.se, 2015; Carlgren, 2018).  
 
Som redogjorts för i den inledande delen i den teoretiska referensramen är avskrivningar 
av föreningens byggnad ett förhållandevis abstrakt koncept som inte innebär direkta 
effekter på in- och utbetalningar (SOU 2017:31, s. 113). Istället är det en 
redovisningsmässig transaktion för att periodisera utgiften för byggnaden över dess 
förväntade livslängd och därmed belasta resultatet i varje enskild period på ett 
systematiskt sätt (Nordlund, 2010, s. 7). Avskrivningar är samtidigt något som löpande 
måste ske på föreningens byggnad i enlighet med gällande regelverk (ÅRL 4§, 4 kap.). 
Ser man till det bredare syftet med avskrivningarna för en bostadsrättsförening, det vill 
säga att agera som en sparandefunktion i föreningen genom att säkerställa att tillräckliga 
medel sätts undan på längre sikt, innebär avskrivningarna ytterligare en till synes möjlig 
viktig funktion. Med hänsyn till deras redovisningsmässiga karaktär är det även ett av de 
mest komplicerade redovisningsval som måste ske i en bostadsrättsförening, då 
uppskattningar och bedömningar av vissa faktorer måste ske (Marton, 2012; Nordlund, 
2010, s. 11). Hur föreningen väljer att hantera, bedöma och utföra avskrivningarna på 
dess byggnader är ett centralt redovisningsval som måste göras och kommer därmed att i 
olika grad påverka resultatet och den finansiella ställningen för bostadsrättsföreningen.  
  
Två teorier som kan tänkas förklara bakomliggande faktorer till att ett specifikt 
redovisningsval fattas har redogjorts för tidigare i den teoretiska referensramen; PAT och 
institutional theory. Dessa två tacklar motivet och förklaringen till olika redovisningsval 
från olika utgångspunkter och med olika förklaringar. I en studie av Collin et al. (2009) 
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används dessa två teorier som komplementära för att förklara redovisningsval i svenska 
kommunala bolag, en typ av organisationer som till viss del liknar bostadsrättsföreningar 
i och med att deras syfte inte huvudsakligen är att göra vinst. Collin et al. (2009) kommer 
fram till att PAT och institutional theory ger liknande utfall och förutsägelser, om än med 
olika förklaringar, när det kommer till hur organisationer tar beslut inom redovisningen. 
Hur dessa två teorier gemensamt kan relatera till bostadsrättsföreningarnas redovisning 
och ekonomiska situation kan göra det möjligt att förklara och studera de eventuella 
redovisningsval som skett.  
 
I enlighet med PAT görs redovisningsval med grund i de konsekvenser och effekter som 
valet kan tänkas ha (Collin et al., 2009, s. 146). Då individer anses vara 
nyttomaximerande kommer redovisningsval att ske utefter egenintresset som existerar 
hos individen (Watts & Zimmerman, 1986, s. 356). Om än situationen i en 
bostadsrättsförening kan ses som mindre komplex än i ett större, vinstdrivande företag 
som oftast varit i fokus för forskning kring PAT, bör paralleller gå att dra till 
bostadsrättsföreningars redovisningsval. Att direkt applicera PATs tre huvudsakliga 
hypoteser är dock enligt oss inte aktuellt då de situationer som används här inte kan sägas 
gälla rakt av för en bostadsrättsförening. Exempelvis existerar sällan några direkta 
kompensationsavtal då föreningen oftast inte har någon anställd, samt att skuldkovenanter 
för vanliga företag troligtvis inte existerar i samma mening, om än föreningarna oftast har 
en långsiktig belåning (Lundén, 2017, s. 38). För att koppla PAT till 
bostadsrättsföreningars beslutsfattande fokuserar vi istället på vad teorin säger på en mer 
övergripande nivå, det vill säga att det är konsekvenserna av valet som är i fokus och att 
individerna anses vara ute efter att nyttomaximera. Gemensamt för PATs tre hypoteser är 
att beslutsfattare i alla de angivna situationerna agerar i enlighet med sitt egenintresse. 
Utefter detta drar vi en analog koppling till vad som kan anses ligga i egenintresset för 
bostadsrättsförening och de som fattar besluten i denna.  
 
För en bostadsrättsförening och de boende är årsavgiften central. Denna relaterar till de 
boendes privatekonomi genom att utgöra en del av boendekostnaden, samtidigt som den 
är en viktig faktor när väl en försäljning av bostadsrätten sker (Allabrf.se, 2015; Lundén, 
2017, s. 43). Avgiften som beslutas ska utgå från föreningens ekonomiska situation och 
har i och med detta en stark relation till föreningens redovisning. I huvudsak kan det 
argumenteras, i enlighet med Dichev (2008), vara via föreningens resultaträkning där 
självkostnadsprincipen visas, då resultatet är ett mått på vilka intäkter föreningen haft i 
förhållande till dess kostnader. Naturligtvis kommer resultatet variera över tid och mellan 
enstaka år på grund av engångskostnader, större reparationer och underhåll som 
kostnadsförts, bortfall i intäkter och dylikt. Över tid bör däremot resultatet spegla hur väl 
självkostnadsprincipen uppfylls, och därmed vilken nivå årsavgiften bör ligga på (SOU 
2017:31, s. 110). Antagandet här är att resultaträkningen inkluderar de korrekta 
kostnaderna som ska beaktas via självkostnadsprincipen. Avskrivningskostnaden kan här 
argumenteras ingå som ett relevant mått för byggnadens förslitning och är en kostnad som 
gör att ett långsiktigt perspektiv inkluderas i resultaträkningen och självkostnadsprincipen 
(SOU 2017:31, s. 134). 
 
I enlighet med PAT kan de redovisningsval som föreningen gör grundas i ett intresse att 
uppvisa en så positiv och stabil ekonomisk situation som möjligt, både för att kunna 
motivera låga avgifter samt uppvisa en sund ekonomi. Om än andra faktorer kan tänkas 
ligga bakom besluten som fattas kan det argumenteras ligga i både föreningens och 
beslutsfattarnas intresse att ha en så låg, stabil avgift som möjligt, helst över en längre 
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tidsperiod. Detta är att anse som ”nyttan” för en bostadsrättsförening. Då avskrivningar 
utgör ett redovisningsval med stor potentiell påverkan på resultatet, samt att de är ett av 
få redovisningsmoment i en bostadsrättsförening som ställer krav på subjektiva 
uppskattningar kommer beslutsfattare, enligt PAT, fatta redovisningsval som möjliggör 
låga avgifter. Med andra ord, de redovisningsval som sker för avskrivning av föreningens 
byggnad kan anses syfta till att hålla nere avskrivningskostnaden. Optimistiska 
uppskattningar av byggnadens nyttjandeperiod eller en progressiv avskrivningsmetod kan 
vara sätt för föreningen att motivera och redovisa en låg avskrivningskostnad då möjlighet 
finns.  
  
Med institutional theory som grund antas ett bredare perspektiv där beslut formas och 
grundas utifrån organisationens omgivande miljö (Carpenter & Feroz, 2001, s. 569). De 
olika mekanismer som argumenteras ligga till grund för att organisationer över tid blir 
mera lika varandra är de som kan tänkas förklara de beslut som en organisation fattar när 
det kommer till redovisningen. Beslutsfattande kommer att ske med det övergripande 
syftet att vilja anses som legitim i sin omgivning (Collin et al., 2009, s. 151). Alla de tre 
institutionella isomorfismer som DiMaggio och Powell (1983) lade fram kan i olika grad 
tänkas relatera till redovisningsval, men vi väljer att i huvudsak fokusera på den härmande 
isomorfismen och i andra hand den tvingande och normativa isomorfismen. 
  
I enlighet med institutional theory kan de redovisningsval som bostadsrättsföreningar gör 
alltså grundas i en strävan av att anses legitim inom ”branschen”, det vill säga bland alla 
andra bostadsrättsföreningar. Att sticka ut, förslagsvis genom att i en 
bostadsrättsförenings fall att sätta mycket högre avgift än andra, uppvisa en osund 
ekonomi eller misskötta fastigheter kan i enlighet med teorin orsaka problem för 
bostadsrättsföreningen i den omgivande miljön. Exempelvis genom att intressenter inte 
är lika villiga att göra affärer eller ens vara med i föreningen. Det finns således incitament 
att passa in i normen med övriga bostadsrättsföreningar, oavsett om detta egentligen är 
rätt väg att gå eller inte. Att anses som en legitim förening bör kunna sammankopplas 
med föreningens ekonomiska situation och i utsträckningen vilka årsavgifter föreningen 
har. Om än det förekommer naturliga variationer i vilken avgift föreningarna har, 
exempelvis på grund av hur man valt att finansiera verksamheten, deras förmåga att 
förhandla kring löpande driftkostnader och behov av underhåll och investeringar, är 
avgiften något som visas utåt och gör det möjligt att jämföra föreningarna med varandra 
(Lundén, 2014, s. 27). Naturligtvis spelar den övergripande ekonomiska situationen även 
roll här och är något som kan jämföras mellan föreningarna, exempelvis hur resultatet ser 
ut och har utvecklats över tid.  
 
Redovisningsinformationen och föreningens ekonomi i allmänhet kan alltså anses vara 
en nyckel i hur föreningen uppfattas av dess omgivning, och därmed hur legitim den 
uppfattas. Att i situationer ta efter andra aktörer som anses legitima är i enlighet med den 
härmande isomorfismen ett effektivt sätt att erhålla legitimitet inom ”branschen” (Collin 
et al., 2009, s. 152-153). I fallet med bostadsrättsföreningar och deras val inom 
redovisningen skulle detta kunna motsvara att föreningar som strävar efter legitimitet tar 
efter de redovisningsval och metoder som används av andra föreningar som anses vara 
legitima. Exempelvis kan en bostadsrättsförening tänkas ta efter avskrivningsmetoder 
som använts av andra föreningar som anses legitima och där den ekonomiska situationen 
tillåtit lägre årsavgifter. I och med det antas att, i enlighet med den härmande 
mekanismen, att redovisningsval som syftar till legitimitet sprids mellan 
bostadsrättsföreningarna och anses allmänt vedertagna. Då avskrivningar utgör ett 
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centralt redovisningsval i bostadsrättsföreningar med utrymme för uppskattningar som 
kan ha en stor inverkan på resultatet, och därmed den ekonomiska situationen, kan det 
argumenteras för att detta utgör ett redovisningsval där den härmande isomorfismen kan 
tänkas ge en förklaring för de val som sker.  
 
Den tvingande isomorfismen hör i huvudsak samman med regelverkets utformning och 
de yttre ramarna som sätts av de normgivande organen, BFN, och lagstiftaren. 
Bostadsrättsföreningarna har således liten påverkan på utformningen av dessa regler och 
antas anpassa redovisningen och avslutet av denna till det gällande regelverket. I enlighet 
med Collin et al. (2009) finns ett samband mellan tvingande isomorfism och de 
redovisningsval som görs. Eftersom bostadsrättsföreningar oftast har samma initiala krav 
på sig och upplever liknande yttre påtryckningar, exempelvis i form av deras skyldighet 
i att fullgöra bokföringsskyldigheten och lagstiftning, skapar denna form av isomorfism 
en grundläggande mekanism homogenisering bland bostadsrättsföreningar. Föreningarna 
som inte lever upp till dessa grundläggande kriterier får svårt att ens i ett första skede 
erhålla legitimitet bland intressenter. I denna studie har vi antagit att föreningarna följer 
de initiala grundläggande ramarna som existerar, och därmed uppstår en naturlig 
homogenisering på ett mera övergripande stadie. Exempelvis antas det att föreningarna 
upprättar sin redovisning i enlighet med gällande regelverk. De redovisningsval som är i 
fokus är alltså de som är, eller var att anse, tillgängliga inom de uppsatta ramarna som 
den externa omgivningen ger. 
 
För den normativa isomorfismen relaterar redovisningsvalet mera till påverkan från 
individer inom och utanför organisationen (Collin et al., 2009, s. 153). Den professionella 
yrkeskategori som utför det praktiska arbetet har via den normbildning som sker bland 
dessa en naturlig påverkan på redovisningens utformning. Många bostadsrättsföreningar 
anlitar externa förvaltare för skötsel av fastigheterna, men även för den redovisning som 
måste ske, om än föreningens styrelse fortfarande är ansvarig i slutändan (Lundén, 2014, 
s. 30). Vilka principer och tillvägagångssätt som anses legitima bland de som utför 
redovisningen lär ha en direkt påverkan på hur bostadsrättsföreningens redovisning 
utformas och vilka redovisningsval som kan tänkas ske. Exempelvis kan den progressiva 
avskrivningsmetoden över tid tänkas ha erhållit en legitim status bland de som utför 
redovisningen och därmed ansetts utgöra ett tillgänglig redovisningsval bland de som 
utövar yrket. 
 
De redovisningsval som sker kan alltså tänkas förklaras med grund i samtliga tre av 
institutional theorys institutionella isomorfismer, om än vi valt att fokusera på den 
härmande i första hand. Incitamenten i besluten som fattas, medvetet eller omedvetet, 
relaterar till att anses som legitim i branschen. För en bostadsrättsförening kan detta 
argumenteras relatera till deras ekonomiska situation, redovisningsinformation och i 
utsträckningen, vilket är kanske det mest jämförbara måttet, dess beslutade årsavgifter. 
Värt att påpeka är att, i enlighet med Carpenter & Feroz (2001, s. 593) att det kan vara 
svårt att urskilja exakt vilken eller vilka isomorfismer som faktiskt orsakar ett beslut. Alla 
tre kan tänkas agera samtidigt.  
 
Både PAT och institutional theory kan enligt ovanstående resonemang på olika sätt 
argumenteras förklara hur bostadsrättsföreningar fattar beslut inom redovisningen. I båda 
fall kan argumenteras för att incitament finns i att göra redovisningsval som uppvisar ett 
rimligt resultat och en ekonomi i balans, exempelvis genom en medvetet lågt satt 
avskrivningskostnad, för att kunna motivera lägre avgifter. I och med införandet av K-
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regelverket 2014 och att förbudet mot progressiv avskrivning blev definitivt innebar detta 
att vilka redovisningsval som var tillgängliga för föreningarna förändrades. 
Avskrivningar och dess medföljande bedömningar och uppskattningar har under hela 
perioden innan som efter införandet av K-regelverket behövts utföras i redovisningen, 
men vilka val som var möjliga enligt regelverket har förändrats. Att då studera hur både 
det som bör vara i föreningarnas intresse, det vill säga resultatet, och hur föreningarnas 
hantering av redovisningsvalet, det vill säga avskrivningen av föreningens byggnad som 
måste ske, utvecklats under perioden 2013 till 2016 kan argumenteras vara relevant. Detta 
bör kunna ge insikt för hur väl PAT och institutional theory, med vår analoga koppling, 
kan förklara och förutse redovisningsvalet i nyare bostadsrättsföreningar och därigenom 
göra det möjligt att analysera de möjliga effekterna av K-regelverkets införande. 
 
Om bostadsrättsföreningen har behövt ändra eller omvärdera sitt redovisningsval, eller 
inte behövt göra detta, på grund av införandet av K-regelverket samt vilka möjliga 
konsekvenser detta haft leder oss fram till studiens fjärde hypotes: 
  
Hypotes 4: Resultatutvecklingen mellan år 2013 och efterföljande år (2014 till 2016) kan 
förklaras av förändringen i avskrivningskostnad under samma period. 
 
3.3 Agentteorin 
Ett välkänt samhällsvetenskapligt fenomen som studerats i flertalet sammanhang är 
förhållandet mellan två olika parter med varierande målsättningar och intressen samt de 
problem som kan förväntas uppstå i denna situation (Eisenhardt, 1989, s. 57-58). 
Förhållandet mellan dessa två parter uppstår oftast naturligt i en organisation, exempelvis 
genom att ägande och ledning är skiljt. Genom detta kan det uppstå situationer där beslut 
fattas som inte ligger i allas bästa intresse, utan gynnar en part på bekostnad av en annan 
(Eisenhardt, 1989, s. 58). Den teori som beskriver problemet, vilka implikationer det kan 
leda till och hur sådana situationer kan hanteras kallas agentteorin. Denna redogörs för 
nedan. 
 
Agentteorin är en teori som grundas i att en part (principalen), bestående av en eller flera 
individer, anlitar en motpart (agenten) som ska utföra någon form av tjänst åt principalen 
i utbyte mot en överenskommen ersättning (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Agenten 
delegeras i samband med detta beslutsfattandekapacitet att självständigt fatta beslut som 
är inom ramarna för den tjänst som agenten ska utföra åt principalen (Jensen & Meckling, 
1976, s. 308). Det skapas därmed en beroendeställning mellan principalen och agenten 
där båda parterna påverkas av besluten som den andra fattar. I och med detta kan en 
informationsasymmetri uppstå eftersom agenten generellt har mer information kring 
rådande förhållanden för verksamheten som bedrivs än principalen då denne inte alltid är 
aktiv inom verksamheten (Anthony et al., 2014, s. 427). Inom agentteorin antas att båda 
parterna strävar efter att maximera sin egen nytta (Anthony et al., 2014, s. 427). Ett 
problem uppstår i och med detta då agentens målsättning inte alltid är densamma som 
principalens målsättning (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Agenten antas inte bara 
värdera den finansiella kompensationen som erhålls, utan värderar även andra icke-
finansiella faktorer såsom möjligheten till ledighet, bra arbetsförhållanden, flexibla 
arbetstimmar och dylikt (Anthony et al., 2014, s. 426). Till skillnad från agenten antas 
principalens primära intresse vara finansiell avkastning på insatsen som gjorts i 
verksamheten (Anthony et al., 2014, s. 426). Vidare antas att agenten och principalens 
riskpreferenser skiljer sig åt, där agenten antas vara mindre riskbenägen än principalen 
då agentens kompensation ofta beror på verksamhetens resultat och fortlevnad. Agenten 
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kan därför vara ovillig att ta stora risker om denne inte kompenseras för den ytterligare 
risken som beslutet innebär, trots att det kan vara i principalens bästa intresse (Anthony 
et al., 2014, s. 246-247). 
  
Med hänsyn till ovanstående kan det vara fördelaktigt för principalen att försöka förena 
agentens och principalens målsättningar. Enligt Jensen och Meckling (1976, s. 308) kan 
detta ske genom att implementera ett system som bevakar agentens agerande samtidigt 
som agenten ges incitament att se förbi sitt eget intresse och fatta beslut som maximerar 
nyttan för principalen. Sådana incitament kan vara av både finansiell och icke-finansiell 
karaktär. En vanlig form av kompensation är exempelvis att en del av lönen är en fast 
summa, medan en del beror på att ett visst resultatmått uppnås inom en viss period 
(Anthony et al., 2014, s. 428). Ett tredje sätt att minska risken för att agenten fattar beslut 
som inte är i principalens bästa intresse är att avtala om villkor som begränsar agentens 
handlingsförmåga (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Kostnaderna för att förena agentens 
beslutsfattande med principalens intressen kallas under ett gemensamt namn för 
agentkostnader (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Agentkostnaden utgörs därmed av 
summan av bevakningskostnaden, den tillkommande kompensationskostnaden och den 
förlust som uppstår av beslut som fattas av agenten som inte är nyttomaximerande för 
principalen (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). 
  
Enligt Jensen och Meckling (1976, s. 309) är agentproblemet något som existerar i alla 
organisationer utspritt inom alla nivåer inom organisationen. Principal är här ett 
samlingsbegrepp för en mängd intressenter som kan vara både interna och externa, vars 
anknytning till organisationen och agenten kan variera. Inom aktiebolag framgår 
agentförhållandet exempelvis väldigt tydligt där bolagets VD och andra högt uppsatta 
chefer antar agentrollen, medan bolagets styrelse, aktieägarna och övriga intressenter 
antar rollen som principal. Bolagens styrelse antar här både rollen som agent och principal 
beroende på vilket perspektiv som utgås från. Sett till verksamhetens ledning utgör 
styrelsen principal, medan agentrollen antas gentemot bolagets ägare. Det framgår dock 
inte alltid lika tydligt inom andra organisationsformer vem som antar rollen som principal 
respektive agent. Andra organisationsformer som också omfattas av förhållandet mellan 
agenten och principalen, men där det inte lika tydligt framgår vem som antar vilken roll, 
är exempelvis universitet, kooperativa föreningar, statliga myndigheter och 
fackföreningar (Jensen & Meckling, 1976, s. 309). 
  
Agentproblemet och agentteorin som försöker förklara och lösa de eventuella problem 
som kan tänkas uppstå genom detta förhållande har studerats och undersökts i en mängd 
sammanhang för att skapa empiriska belägg för teorin och dess praktiska relevans 
(Eisenhardt, 1989, s. 65). Forskningen har mestadels bedrivits med sekundärdata och 
behandlat det tydliga agentförhållande som kan ses mellan en principal i form av 
aktieägare och en agent i form av ledningen i större företag (Eisenhardt, s. 1989, s. 68). I 
fokus har det i första hand försökts att bevisa agentproblemet existens och hur olika 
åtgärder som implementeras kan tänkas motverka detta. Exempelvis beskriver Argawal 
och Mandelker (1987, s. 823) hur en ledning vanligtvis har en annan riskpreferens än 
ägarna när det kommer till investeringsbeslut. Detta medför att dessa två parters intressen 
och beslutsfattande inte är likriktade. De åtgärder som implementerats undersöks för att 
empiriskt se hur dessa kan tänkas reducera agentproblemet som finns (Argawal & 
Mandelker, 1987, s. 823). Resultatet är i enlighet med agentteorin, det vill säga att det 
finns ett agentproblem och detta reduceras i och med att agentens intressen likriktas med 
principalens, i detta fall genom att ledningen även innehar ägande i företaget. Eisenhardt 
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(1989, s. 69) menar att det i stort finns empiriska bevis för agentteorins huvudsats, det 
vill säga att fenomenet existerar och att detta agentproblem kan motverkas genom olika 
åtgärder som riktar intressen åt samma håll.  
 
Hur agentproblemet och agentkostnader relaterar till andra organisationsformer som inte 
har en lika tydlig principal som vinstdrivande organisationer såsom aktiebolag, 
studerades av Du Bois et al. (2004). Du Bois et al. testade agentproblemet empiriskt 
genom att undersöka hur ideella organisationer påverkades av förhållandet mellan 
agenten och principalen. I studien poängterades att ideella organisationer inte har någon 
direkt ägare på samma sätt som vinstdrivande organisationer, men att det ändå kan anses 
finnas en typ av agent i form av föreningens styrelse som utövar kontroll över 
verksamheten åt donatorer, sponsorer och samhället i övrigt (Du Bois et al., 2004, s. 
2319). Dessa antar en mera otydlig roll som principal och kan därför inte utöva samma 
direkta påtryckningar som organisationsformer där förhållandet framgår tydligare (Du 
Bois et al., 2004, s. 2319). Enligt tidigare forskning kan saknaden av en tydlig principal, 
i kombination med de ofta svårdefinierade arbetsuppgifterna som ideella organisationer 
utför, leda till att styrelsen inte har möjlighet eller kunskap att implementera effektiva 
metoder för att kontrollera den ideella verksamheten och styra den i rätt riktning (Du Bois 
et al., 2004, s. 2319). Slutsatserna som kan indikeras av Du Bois et al. (2004, s. 2325) är 
att agentproblemet inte bör bortses från när det kommer till organisationer som inte har 
ett lika tydligt agentförhållande på förhand, exempelvis en icke vinstdrivande 
organisation. Agentteorin kan hjälpa att förklara och tolka de beslut som fattas även i 
denna typ av organisationer, dock påpekar Du Bois et al. (2004, s. 2325) att det kan vara 
problematiskt att mäta agentproblemet i denna typ av situation. Studien betonar dock 
behovet av ytterligare forskning kring agentproblemets implikationer för 
organisationsformer där kopplingen mellan agenten och principalen inte är lika tydlig 
som för vinstdrivande organisationer (Du Bois et al., 2004, s. 2319). 
 
Agentteorin och agentproblemet i en bostadsrättsförening 
Både utformningen och syftet med en bostadsrättsförening skiljer sig från ett vanligt 
vinstdrivande aktiebolag, men det bör ändå gå att argumentera för att ett agentförhållande 
existerar i en bostadsrättsförening och kan tänkas hjälpa studera och tolka det 
beslutsfattande som skett. Exempelvis anger Jensen & Meckling (1976, s. 308) att deras 
beskrivna agentförhållande går att applicera på många typer av organisationer där vem 
som antar vilken roll är att anse mera otydligt. Du Bois et al. (2004) argumenterar även 
att agentteorin går att applicera på organisationer med andra karaktärsdrag än den av 
Jensen & Meckling (1976) ursprungligt beskrivna situation med ett aktiebolag som har 
separerat ägande och ledning. I Du Bois et al. (2004) appliceras agentförhållandet på icke 
vinstdrivande företag och det inte lika tydliga agentförhållandet som kan tänkas finns i 
denna typ av organisation. I enlighet med denna studie bör inte agentproblemet bortses 
från när det kommer till organisationer med andra syften än vinst där en mer otydlig 
situation mellan agent och principal kan finnas (Du Bois et al., 2004, s. 2325).  
  
En bostadsrättsförening har likt de flesta organisationer flertalet intressenter som på olika 
sätt och i olika grad är involverade i verksamheten (Lundén, 2014, s. 24). Viktiga 
intressenter är bland annat långivare, leverantörer och framförallt befintliga boende. Även 
framtida boende kan sägas utgöra en typ av intressent (Lundén, 2014, s. 26). Detta då 
bostadsrättsföreningen och dess verksamhet är tänkt att finnas över tid, vilket även 
innebär att den även kommer att byta medlemmar över tid. Att verksamheten i sig även 
har ett inbyggt långsiktigt perspektiv i och med att det handlar om bostäder, något som 
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alla är i behov av på sikt, gör att både de som bor i föreningen just nu och kommer bo där 
i framtiden utgör intressenter (Lundén, 2014, s. 40). Fastigheterna måste tas hand om 
oavsett vilka som bor där och föreningens syfte blir automatiskt långsiktigt genom den 
verksamhet som bedrivs (SOU 2017:31, s. 130). 
  
När det kommer till beslutsfattandet för en bostadsrättsförening är dess styrelse i centrum 
då det är denna som har beslutsfattandekapacitet och är ansvariga inom föreningen, samt 
att dessa har utsetts av de övriga boende att sköta, hantera och värna om föreningens 
intressen (Bokelund Svensson & Lundén, 2013, s. 176). Dessa intressen är naturligt till 
stor del av ekonomiska karaktär, exempelvis genom att dessa fattar beslut om vilka 
investeringar som ska ske, kring skötsel och underhåll av byggnaden, samt beslut om 
vilken årsavgift som föreningen ska ha (SOU 2017:31, s. 91-92). En intressant aspekt 
som sätter styrelsens agerande i fokus är att de, i enlighet med lagens utformning, i de 
flesta fall även är boende i föreningens bostadsrätter och därmed själva, både direkt och 
indirekt, kommer att ta del av de konsekvenser som deras beslut innebär (Bokelund 
Svensson & Lundén, 2013, s. 184). Exempelvis kommer de beslut som fattas kring 
investeringar i fastigheterna även komma dem till del, samt att de även omfattas av den 
årsavgift som ska betalas in till föreningen. 
  
I enlighet med det förhållande som beskrivs i agentteorin är alltså möjligt att både se 
styrelsen som agent, då man blivit utsedd av övriga medlemmar att utgöra styrelsen, och 
samtidigt principal, då de ingår i föreningen som medlemmar. Lägg därtill att det inte 
riktigt går att identifiera någon tydlig motpart till föreningen och dess styrelse, utöver de 
redan i föreningen boende, som kan agera principal i förhållande till 
bostadsrättsföreningen. Visserligen kan exempelvis långivare tänkas ha ett intresse av 
föreningens ekonomi, men samtidigt har många föreningar en relativt rimlig belåning och 
så länge de betalar räntor och eventuellt amorterar enligt plan framstår inte långivare som 
en lika tydlig motpart som exempelvis en aktieägare i ett vanligt aktiebolag (Swedbank, 
2016). Framtida boende, som inte ens behöver utgöras av de som bor där nu och troligtvis 
inte heller kommer att göra det, är också att se som en otydlig möjlig motpart (SOU 
2017:31, s. 131).  
  
Huvudargumentet till varför agentteorin ens existerar är för att det i detta 
agentförhållandet riskerar att uppstå intressekonflikter och där beslut fattas som i många 
fall inte är i allas bästa intresse (Eisenhardt, 1989, s. 58). Detta leder i sin tur till negativa 
konsekvenser, i alla fall för någon av parterna i agentförhållandet. Agenten kommer, 
enligt agentteorin, ha incitament att agera i enlighet med sitt egenintresse (Jensen & 
Meckling, 1976, s. 308). I fallet med bostadsrättsföreningars situation lär detta intresse 
stämma överens med en intressentgrupps egenintressen: de nuvarande medlemmarna, där 
även styrelsemedlemmarna oftast själva ingår. Speciellt för situationen där ingen tydlig 
principal kan identifieras utöver de befintliga medlemmarna är att incitament för att fatta 
beslut som avviker från medlemmarnas, och därmed styrelsens, egenintresse kan på 
förhand anses vara låga. Agenten förväntas fatta beslut efter dennes egenintresse, och 
utan en tydlig extern principal som i detta fall i viss mån kan övervaka och ”kontrollera” 
agentens beslutsfattande kan det argumenteras att dessa beslut kommer att ske i enlighet 
med detta egenintresse (Jensen & Meckling, 1976, s. 308).  
 
Som påvisat finns ett samband mellan privatpersonernas ekonomi och 
bostadsrättsföreningens ekonomiska situation både direkt och indirekt (Allabrf.se, 2015; 
Carlgren, 2018). Båda dessa samband relaterar till årsavgifterna idag där det primära 
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intresset för både medlemmarna och styrelsen kan, enligt agentteorin, argumenteras ligga 
i ekonomisk vinning på kortare sikt genom låga årsavgifter. Medlemmarna idag kan alltså 
tänkas ha incitament att agera mera kortsiktigt än vad som är optimalt för 
bostadsrättsföreningen och dess framtida medlemmar i ett längre perspektiv, det vill säga 
i konflikt med de ”externa principalernas” intresse i detta beslutsfattande. Med kortsiktigt 
agerande kan alltså ett agerande som i dagsläget gynnar de befintliga medlemmarna över 
framtida menas. Det är de befintliga medlemmarnas, och därmed styrelsens, egenintresse 
som kan tänkas argumenteras lysa igenom i de beslut som fattas och då årsavgiften enligt 
ovan utgör den ekonomiska kopplingen mellan privatpersonen och 
bostadsrättsföreningen lär nivån på denna avgift vara åtminstone en faktor som spelar roll 
i beslutsfattandet.  
 
Sett till den likhetsprincip och självkostnadsprincip som ska gälla ska dock styrelsen fatta 
beslut som är i medlemmarnas intresse på kort och lång sikt, vilket innefattar ett mera 
långsiktigt perspektiv där det säkerställs att medel för framtiden sätts undan (SOU 
2017:31, s. 132; Stattin & Svernlöv, 2014, s. 7-8). En mekanism för detta är de 
avskrivningar som sker, vilket även identifierades som det på förhand centrala 
redovisningsval som kan ha tänkt påverkats i och med K-regelverkets införande 2014 
(SOU 2017:31, s. 134). Hur väl ett långsiktigt perspektiv i beslutsfattandet tas kan alltså 
tänkas speglas genom hur väl självkostnadsprincipen, inklusive avskrivningskostnaden, 
uppfylls via det redovisningsmässiga resultat som uppvisas på sikt. Det är dock i stor 
utsträckning upp till den enskilda föreningen att bestämma hur det långsiktiga 
perspektivet och en tillräcklig avsättning av medel för framtida underhåll ska ske redan 
idag, om ens alls, då ingen direkt reglering finns i lag (SOU 2017:31, s. 123). Det existerar 
även inget redovisningsmässigt förlustförbud för en bostadsrättsförening (Stattin & 
Svernlöv, 2014, s. 8). En förening kan, i teorin, på kort sikt välja att enbart fokusera på 
det nuvarande kassaflödet och bortse från det redovisningsmässiga resultatet utan större 
konsekvenser i det korta loppet (Stattin & Svernlöv, 2014, s. 12). Att underhållet ligger 
långt fram i tiden eller huset är nybyggt kan i enlighet med agentproblemet göra det 
svårmotiverat att fatta långsiktiga beslut som redan idag tar hänsyn till detta behov, om 
än det enligt bostadsrättsföreningens grundläggande utgångspunkter och syfte bör ske. 
 
Observera dock att det är föreningens ekonomiska situation som helhet ska beaktas vid 
de ekonomiska besluts som tas av styrelsen. Exempelvis utgör inte enbart årsavgiften de 
totala intäkterna fullt ut, utan föreningen har oftast fler intäkter att räkna in i form av 
hyresintäkter m.m. (SOU 2017:31, s. 92). I enlighet med den ekonomiska situation som 
bör beaktas vid beslutsfattande inryms här alltså hela föreningens totala intäkter som det 
relevanta måttet, inte enbart de totala årsavgifterna om än dessa ska utgöra majoriteten av 
de totala intäkterna (Lundén, 2017, s. 34). De intäkter som inte utgör årsavgifter kan 
såklart tänkas vara svårare för föreningen att justera, då dessa kan följa någon form av 
uppsatt avtal mellan hyresgästen och föreningen och en höjning inte direkt kan ske vid 
behov. Årsavgifterna kan i kontrast i princip när som helst ändras av den befintliga 
styrelsen, om än de vanligtvis bestäms för ett år i taget (BRL 13§, 9 kap.). De totala 
intäkterna för föreningarna kan i och med ovanstående resonemang anses utgöra det mått 
som bör studeras när styrelsens ekonomiska agerande i förhållande till 
självkostnadsprincipen är i fokus.  
 
Genom att studera hur föreningen, via dess styrelse, agerat vid och efter införandet av K-
regelverket kan insikt erhållas om det argumenterat för otydliga agentförhållandet 
genererat ett agentproblem, och dess möjliga konsekvenser. I och med att styrelsen 
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bestämmer över avgiften som sätts och kan ha incitament att hålla dessa så låga som 
möjligt samtidigt som de har ett ansvar gentemot interna och externa intressenter på lång 
och kort sikt, uppstår en på förhand komplicerad situation. Detta resonemang leder oss in 
till vår femte hypotes som riktar in sig på bostadsrättsföreningars agerande, i form av hur 
de agerat genom beslut kring årsavgifter och övriga intäkter, i förhållande till hur 
redovisningsreglerna utvecklats. 
  
Om bostadsrättsföreningarna i sitt beslutsfattande valt att ta, eller inte ta, hänsyn till de 
eventuella konsekvenser som införandet av K-regelverket 2014 innebar ämnas att 
studeras genom den femte hypotesen: 
 
Hypotes 5: Förändringen i totala intäkter mellan år 2013 och efterföljande år (2014 till 
2016) har ett samband med förändringen i avskrivningskostnad under samma period. 
 
3.4 Förslag om införande av obligatorisk komponentavskrivning 
I april 2017 slutfördes en 18 månader lång statlig utredning om den svenska 
bostadsrättsmarknaden och lades fram till regeringen. Utredningen, med namnet ”Stärkt 
konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden” innehöll flertal förslag om hur detta område 
skulle kunna förändras framöver (SOU 2017:31, s. 17–21). Bakgrunden till utredningen 
var bland annat den debatt som uppstod i samband med BFNs förtydligande kring 
progressiv avskrivning och den efterföljande bredare debatten kring bostadsrättens syften 
och utgångspunkter (SOU 2017:31, s. 19). Ett av utredningens förslag som tydligt 
relaterar till denna studie är förslaget kring ett obligatoriskt införande av 
komponentavskrivning som den enda tillåtna metoden för bostadsrättsföreningar vid 
avskrivning av deras byggnad (SOU 2017:31, s. 140). Förslaget skulle omfatta alla 
bostadsrättsföreningar i Sverige och vara framåtriktat. I huvudsak relaterar förslaget till 
att säkerställa att hänsyn tas till det långsiktiga underhållsbehovet genom att en tvingade 
mekanism, i form av avskrivningar, på ett enhetligt sätt ska gälla (SOU 2017:31, s. 147).  
 
Förslaget var en reaktion på det behov av konsekventa redovisningsregler som 
efterfrågats av både branschen, föreningarna, politiker, andra intresseorganisationer och 
utredningen själv (SOU 2017:31, s. 19). Bland annat menade HSB:s och Riksbyggens 
ordförande, Anders Lago och Mårten Lilja (2017) i en debattartikel innan utredningen 
lades fram att det var väldigt svårt att jämföra två bostadsrättsföreningars ekonomi genom 
att olika regelverk, och därmed olika metoder, kunde väljas och ge olika bild av två annars 
väldigt lika föreningar. Fler röster, bland annat Lundén (2014, s. 16), Sveriges 
Redovisningskonsulters Förbund (2014) och Duerell & Rana (2017) menar också att 
bostadsrätterna bör få ett eget, enhetligt regelverk anpassat för deras verksamhet, 
redovisning och syfte. Att komplicerade redovisningsregler och olika redovisningsval gör 
det svårt att för både interna och externa intressenter, varav flertalet kan sägas vara 
lekmän i sammanhanget, att analysera en bostadsrättsförening ekonomiska situation 
verkar inte orimligt (SOU 2017:31, s. 20).  
 
Som redogjorts för i den inledande delen av denna teoretiska referensram utgör 
komponentavskrivning den metod som avses i K3-regelverket och innebär att en tillgång 
som utgörs av komponenter med väsentligt skilda nyttjandeperioder ska varje enskild 
komponent skrivas av separat över sin egen nyttjandeperiod (PwC, 2013, s. 558). En 
byggnad, vilket i stort utgör en bostadsrättsförening huvudsakliga tillgång, är ett 
typexempel på en tillgång med olika komponenter med olika nyttjandeperioder (Lundén, 
2014, s. 84). Argumentet för komponentavskrivning grundar sig i att metoden kan anses 
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vara den mest korrekta för att visa en tillgångs faktiska slitage genom den uppdelning i 
separata komponenter som sker (SOU 2017:31, s. 137), om än den innebär en mera 
komplicerad behandling än den ”enkla” linjära när hela tillgången skrivs av som en enhet 
(SOU 2017:31, s. 118).  
 
Vad är en rimlig avskrivningstakt, det vill säga procentuell avskrivning per år av en 
tillgångs anskaffningsvärde, med komponentavskrivning? I ett första stadie bör man 
komma ihåg att det fortfarande är den specifika tillgångens egenskaper och karaktär som 
ligger till grund för avskrivningen. Bedömningar kommer fortfarande att behöva ske 
kring exempelvis nyttjandeperioder och hur tillgången ska delas upp. I enlighet med 
Schipper (2003, s. 67) bör dock detta leda till en mera enhetlig redovisning för 
bostadsrättsföreningar då nu endast en konsekvent metod skulle vara tillgänglig. Trots 
detta kommer kan en byggnad naturligtvis skilja sig från en annan, uppskattningar kan 
ske olika och bedömningar kommer fortfarande att behöva göras (Lundén, 2014, s. 86). 
Då de flesta bostadsrättsföreningar liknar varandra väldigt mycket och är av samma 
karaktär kan man tänka sig att avskrivningstakten inte ska variera i allt för stor grad 
mellan föreningarna (SOU 2017:31, s. 145).  
 
Denna studie har inte gått in på indelningen i möjliga komponenter och dess möjliga 
nyttjandeperioder för en bostadsrättsförening. Det är mera en teknisk och detaljerad fråga 
och utanför denna studies blickfång. Ett bredare perspektiv relaterar snarare till vad den 
genomsnittligt, vägda avskrivningstakten i form av en schablon skulle kunna bli, oavsett 
hur indelningen i komponenter praktiskt skulle ske. Enligt utredningen bör en rimlig 
avskrivningstakt med komponentavskrivning ligga kring 2 % per år (SOU 2017:31, s. 
345). En annan uppskattning av Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, ger en 
lite högre vägd avskrivningstakt om 2,2 % som schablon för ett nytt som gammalt 
flerbostadshus (Lundén, 2017, s. 233). Att komponentansatsen ger en på förhand högre 
avskrivningstakt jämfört med en enkel linjär avskrivningsmetod i enlighet med K2, där 
exempelvis hela tillgången skrivs av på 100 år eller liknande nyttjandeperiod, verkar 
rimligt att anta. Det är även syftet med komponentsatsen; att visa det verkliga slitaget på 
bästa möjliga sätt, vilket lär innebära en högre avskrivningstakt än den schabloniserade 
förenklingsregeln i K2 (SOU 2017:31, s. 146).  
 
Om än det enbart fortfarande utgör ett förslag i tidigt skede påvisar utredningens 
ställningstagande för komponentavskrivning att åtminstone ett försök till att göra reglerna 
mera konsekventa sker. Naturligtvis håller inte alla med om att komponentansatsen är 
den bästa, mest lämpade för bostadsrättsföreningar och effekten på förhand är oklar. 
Utvecklingen av redovisningsreglerna för bostadsrättsföreningar lär dock inte stanna här. 
I ett försök att åtminstone ge implikationer av vad konsekventa redovisningsregler för 
avskrivningar skulle kunna ge för effekt läggs studiens avslutande hypotes fram. Den 
sjätte hypotesen relaterar till den möjliga effekt ett obligatoriskt införande av 
komponentavskrivning skulle kunna innebära, på ett förenklat schabloniserat sätt, för 
resultatet i bostadsrättsföreningarna, allt annat lika. I enlighet med självkostnadsprincipen 
är det resultatet som till viss del hamnar i fokus och därför avses studeras i denna hypotes. 
Då 2016 utgör det senast tillgängliga räkenskapsåret för studien valdes det att basera ett 
hypotetiskt införande på de föreningar som har räkenskapsinformation tillgängligt för 
detta år.  
 
Hypotes 6: Resultatet hade blivit lägre vid ett införande av obligatorisk 
komponentavskrivning, allt annat lika, utifrån 2016 års siffror.   
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4. Praktisk metod 
 

I denna del beskrivs utförandet av studiens praktiska metod. Den praktiska metodens 
beståndsdelar och utformning preciserar hur det teoretiskt identifierade problemet 
kommer att testas empiriskt. Bland annat redogörs för studiens population, urval, 
datainsamlingsmetod och databearbetning. De variabler som utgör de statistiska testerna 
och utformning av dessa presenteras även. En diskussion förs även kring bortfallet och 
de statistiska antagandena som ligger till grund för de empiriska testerna.  
 

 
4.1 Operationalisering 
Operationaliseringen för studien innebär att fokus skiftar från teori till praktik. Studiens 
operationalisering utgår från det teoretiska problemet som identifierats och kopplar sedan 
detta till en praktisk metod som kommer användas för att besvara studiens syfte och 
problemformulering (Hartman, 2004, s. 239). Operationaliseringen ska med andra ord 
struktureras så att det teoretiska problemet som identifierats i tidigare skede nu går att 
testa i praktiken (Bryman, 1997, s. 34). Hur operationaliseringen utformas varierar 
således beroende på vad som studeras, vilket perspektiv som antas och vilken 
forskningsstrategi som applicerats. 
 
För denna studie utgår det teoretiska problem som identifierats och avses att testas från 
de eventuella effekter införandet av K-regelverket 2014 innebar för nyare 
bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun. I den teoretiska 
referensramen formulerades hypoteser utifrån teori kopplat till det aktuella problemet, 
vilka låg till grund för det praktiska utförandet. Det praktiska utförandet för denna studie 
är att se som en systematisk process som har bestått av flera faser som kommer redogöras 
för i denna del.  
 
Operationaliseringen inleddes med att populationen definierades och ett slumpmässigt 
urval utfördes ur denna population. Den data som skulle behövas för att praktiskt testa 
hypoteserna kartlades och beslut fattades kring vilken rådata4 som skulle samlas in för 
varje objekt i urvalet. Utifrån dessa kriterier samlades data in, sammanställdes och 
bearbetades för att slutligen mynna ut i de variabler som praktiskt användes för att testa 
hypoteserna. Då syftet med studien är att jämföra och se möjliga effekter av de ändrade 
redovisningsregler testades variablerna med statistiska tester som gjorde det möjligt att 
upptäcka eventuella signifikanta samband och förändringar som skett under den aktuella 
tidsperioden (2013 till 2016), samt möjliga effekter av framtida identifierade förslag.  
 
Hartman (2004, s. 240-241) beskriver fyra kvalitativa egenskaper som kan användas för 
att säkerställa att operationaliseringen är så effektiv och rättvisande som möjligt med en 
kvantitativ forskningsstrategi; giltighet, pålitlighet, tydlighet och användbarhet. Med 
giltighet avses att operationaliseringen är utformad så att variablerna som används för att 
testa hypoteserna faktiskt mäter det som avses att mätas (Hartman, 2004, s. 240). Det 
måste finnas ett orsakssamband mellan variablerna som appliceras och det som ämnas att 
mätas. Att forskningsstrategin är pålitlig relaterar till möjligheterna att replikera studien. 
Forskningsstrategin kan anses pålitlig om samma resultat skulle erhållas om studien 
upprepas baserat på samma urval (Hartman, 2004, s. 240). Tydlighet innebär att inga 
                                                 
4 Med rådata avses här den ursprungliga data som samlades in från årsredovisningarna innan någon 
bearbetning skedde. Rådata används som ett samlingsnamn genom hela datainsamlingen för att särskilja 
detta mot de variabler som sedan bearbetades fram och användes i testen.  
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tolkningsproblem får uppstå, den praktiska metoden som används måste ha ett tydligt 
orsakssamband med det som studien avser att undersöka. Det måste gå att fastställa att 
det som studeras beror på måttet som används och inte något annat (Hartman, 2004, s. 
241). Det fjärde kriteriet, användbarhet, berör komplexiteten av den praktiska metoden 
som används (Hartman, 2004, s. 240-241). Det må vara viktigt att det finns ett samband 
mellan måttet som används och studiens syfte, samtidigt måste det vara möjligt att 
genomföra operationaliseringen i praktiken sett till de ekonomiska och tidsmässiga 
begränsningarna för studien.  
 
Sett till operationaliseringen gäller det för forskarna att hitta en balans mellan framförallt 
giltighet och tydlighet i relation till användbarhet, då det måste finns ett tydligt samband 
mellan mätmetoden och det man vill undersöka, utan att samtidigt överskrida de 
begränsade resurserna som finns tillgängliga att disponera (Hartman, 2004, s. 241). Under 
operationaliseringen togs hänsyn till dessa kvalitativa egenskaper i samband med 
utformningen av det praktiska genomförandet. På förhand upplevdes inte de kvalitativa 
egenskaperna giltighet, pålitlighet och tydlighet att innebära problem för studien, medan 
en naturlig tidsmässig begränsning påverkade studiens omfattning.  
 
4.2 Population och urval 
Studier baserade på en kvantitativ forskningsstrategi består generellt av en stor population 
som man önskar dra slutsatser för via empiriska tester (Collis & Hussey, 2014, s. 50). Att 
undersöka hela populationen, en så kallad totalundersökning, är dock varken i praktiken 
tidsmässigt eller ekonomiskt försvarbar. Istället får man nöja sig med en 
urvalsundersökning baserad på populationen som sedan används för att utföra statistiska 
tester och dra slutsatser om de uppställda hypoteserna (Collis & Hussey, 2014, s. 51). 
Målsättningen är att kunna generalisera resultaten av testerna på hela populationen (Collis 
& Hussey, 2014, s. 51). För studiens generaliserbarhet är det därför viktigt att detta urval 
representerar hela populationen. Skeva urval eller icke-sannolikhetsurval såsom 
bekvämlighetsurval gör att generaliserbarheten blir låg för resten av populationen 
(Hartman, 2004, s. 241-242).  
 
Sannolikhetsurval, motsatt till icke-sannolikhetsurval, baseras på att varje objekt i 
populationen har samma sannolikhet att bli utvald som en del av urvalet, vilket stärker 
generaliserbarheten för studien (Hartman, 2004, s. 246). Det mest grundläggande 
slumpmässiga urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU), där hela populationen 
listas och ett slumpmässigt urval sedan sker från denna population (Hartman, 2004, s. 
246). Andra varianter av slumpmässiga urval är systematiska urval, stratifierade 
slumpmässiga urval och klusterurval (Collis & Hussey, 2014, s. 200). Systematiska urval 
innebär att ett intervall används för att göra urvalet, enskilda individer väljs systematiskt 
ut ur populationen (Collis & Hussey, 2014, s. 200). Stratifierade slumpmässiga urval 
innebär att populationen först delas in i olika grupper (strata) där ett obundet 
slumpmässigt urval sedan görs inom varje strata (Collis & Hussey, 2014, s. 200). Den 
sista formen av sannolikhetsurval, klusterurval, innebär att populationen först delas in i 
kluster där ett urval sedan görs ur varje kluster (Collis & Hussey, 2014, s. 200). Varje 
kluster anses vara representativt för hela populationen (Hartman, 2004, s. 248).  
 
Populationen för denna studie består av alla bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg 
och Malmö kommun5 som bildats mellan 2001-01-01 och 2010-12-31, en tidsperiod 

                                                 
5 Se del 1.7, Avgränsningar, för information kring denna specificering.  
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motsvarande totalt 10 år. Populationen kunde identifieras via databasen Retriever 
Business där filtrering utefter studiens uppsatta kriterier kunde utföras. Utöver den 
tidsmässiga och geografiska avgränsningen var ytterligare kriterier att 
bostadsrättsföreningen skulle klassificeras som en äkta förening och vara aktiv. Totalt 
uppgick populationen till 3760 bostadsrättsföreningar, varav 2056 föreningar var belägna 
i Stockholm kommun, 914 föreningar i Göteborg kommun och 590 i Malmö kommun.  
 
Utifrån populationen om 3760 bostadsrättsföreningar gjordes ett slumpmässigt urval 
motsvarande 250 bostadsrättsföreningar. Detta ansågs på förhand vara av tillräckligt stor 
storlek för att representera hela populationen på ett lämpligt sätt. För denna storlek på 
populationen som önskas studeras i denna studie rekommenderar dock Collis & Hussey 
(2014, s. 199) ett urval motsvarande 340 observationer, vilket detta urval understiger. För 
denna generella rekommendation bör dock hänsyn tas till specifika förhållanden för 
studien, exempelvis hur analysen kommer utföras och hur lika objekten är (Collis & 
Hussey, 2014, s. 198). Då populationen endast inkluderar bostadsrättsföreningar med 
liknande egenskaper som ska upprätta redovisningen enligt samma regler kan det enligt 
oss argumenteras för att ett urval om 250 föreningar är tillräckligt stort i sammanhanget 
för att kunna utföra de empiriska testerna på ett relevant sätt och dra korrekta slutsatser. 
En annan anledning till att urvalet begränsades till 250 bostadsrättsföreningar var att en 
tidskrävande, manuell datainsamlingsmetod avsågs att användas i senare skede, vilket 
togs i beaktande då storleken på urvalet beslutades.  
 
För att bostadsrättsföreningarna inom de olika kommunerna skulle få en ungefärlig, 
proportionerlig lika stor representativ andel av urvalet användes en slumpmässig 
stratifierad urvalsmetod. Detta eftersom Stockholm utgjorde en majoritet av den totala 
populationen och riskerade därmed att utgöra en för stor andel av det totala urvalet. Det, 
i sin tur, hade kunnat leda till ett skevt urval och en för stark inverkan på utfallet av 
studien. Genom det stratifierade urvalet utgjordes det totala urvalet om 250 stycken 
bostadsrättsföreningar av 133 bostadsrättsföreningar från Stockholm kommun, 70 från 
Göteborg kommun och 47 från Malmö kommun. En förteckning över de 
bostadsrättsföreningar som ingick i urvalet, dess organisationsnummer, 
registreringsdatum, region samt vilka finansiella rapporter som kunde återfinnas för varje 
enskild förening återfinns i Appendix 1.  
 
4.3 Bortfall 
Bortfall i en kvantitativ studie uppkommer i samband med att data för en eller flera 
variabler inte kan erhållas för objekten som ingår i studiens urval (Ahtiainen et al., 1997, 
s. 15). Ett bortfall för en studie kan antingen utgöra ett objektborfall eller ett partiellt 
bortfall. Ett objektbortfall uppstår i samband med att värden saknas på samtliga variabler 
för ett objekt (Ahtiainen et al., 1997, s. 15). Detta objekt ingår i och med detta i urvalet, 
men har ingen inverkan på testerna som utförs. Partiellt bortfall uppstår då en observation 
saknar värden för en eller flera av de variabler som önskas samlas in, men där data ändå 
kan erhållas för vissa variabler (Ahtiainen et al., 1997, s. 15). För de variabler där värden 
erhålls ingår objektet i de statistiska tester som utförs och resultaten som erhålls, medan 
objektet utgör ett bortfall vid tester som inkluderar de variabler där data saknas.  
 
Bortfallet i en kvantitativ studie kan ha implikationer på testerna som utförs och 
slutsatserna som fattas av dessa tester. Om värden saknas för vissa objekt kan det leda till 
att datamaterialet blir snedfördelat och inte längre representerar hela populationen, vilket 
har en negativ inverkan på generaliserbarheten för populationen (Ahtiainen et al., 1997, 
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s. 10). Det kan leda till att vissa objekt alternativt grupper av objekt blir över- respektive 
underrepresenterade. Vad som kan anses som ett acceptabelt bortfall för en studie beror 
på vad som studeras, hur populationen är fördelad och hur spridningen ser ut mellan 
observationerna (Ahtiainen et al., s. 28). Oavsett storleken på bortfallet innebär det alltid 
en försämrad kvalité på studien. Därför är det något som alltid måste beaktas inom alla 
studier när det kommer till tolkning, generaliserbarheten och de slutsatser som dras 
(Ahtiainen et al., 1997, s. 29).  
 
För denna studie uppgick det totala urvalet till 250 slumpmässigt utvalda 
bostadsrättsföreningar från Stockholm, Göteborg och Malmö kommun. Det totala 
objektbortfallet uppgick här till 28 bostadsrättsföreningar, varav 15 stycken befann sig i 
Stockholm kommun, 8 stycken i Göteborg kommun och 5 stycken i Malmö kommun. 
Objektbortfallet som uppstod i denna studie berodde på att inga årsredovisningar fanns 
tillgängliga offentligt via de sökprocedurer som användes vid datainsamlingen. Detta 
motsvarar ett objektbortfall om 11,2 % vilket kan anses vara ett rimligt bortfall med 
hänsyn till populationen och urvalets storlek och karaktär. Värt att notera är att 
bostadsrättsföreningar inte är tvingade, likt ett aktiebolag, att offentliggöra sin 
årsredovisning (om än den ska finnas tillgänglig vid förfrågan), vilket medför att de 
finansiella rapporterna kan tänkas vara svårare att få tag i (SOU 2017:31, s. 111). Vidare 
var bortfallet relativt jämnt fördelat mellan de tre kommunerna och ansågs därför vara 
acceptabelt.  
 
Det partiella bortfallet i denna studie utgjordes av de bostadsrättsföreningarna där ett 
komplett material av årsredovisningar för åren 2013 till 2016 inte gick att lokalisera. Inget 
partiellt bortfall uppstod för räkenskapsåren 2013 och 2014, där kunde ett komplett 
material för räkenskapsåren lokaliseras för samtliga 222 bostadsrättsföreningar som 
återstod efter objektbortfallet. År 2015 uppgick det partiella bortfallet till 8 
bostadsrättsföreningar och för år 2016 saknades material för 49 bostadsrättsföreningar. 
Sammanfattat uppgick antalet objekt med ett komplett material för den aktuella perioden 
för studien till 173 bostadsrättsföreningar där data fanns för hela perioden. Vidare uppstod 
ett partiellt bortfall sett till variabeln storlek, där en förening inte uppgav föreningens 
byggnadsyta i kvadratmeter. Om än en komplett uppsättning av datamaterialet inte kunde 
erhållas över samtliga år för alla bostadsrättsföreningar kan datamaterialet ändå anses 
vara tillräckligt omfattande för vad som senare ska testas och hur testerna ska genomföras. 
Det partiella bortfallet för denna studie kan därför enligt oss anses vara acceptabelt.  
 
4.4 Datainsamling 
Datamaterialet som samlas in lägger grunden för de variabler som testas, de resultat som 
erhålls och de slutsatser som dras i ett senare skede av studien (Collis & Hussey, 2014, s. 
196; Hartman, 2004, s. 207-209). Därav är datainsamlingen en viktig aspekt för alla 
studier, oavsett om man försöker tolka materialet för teorigenerering eller testar något 
empiriskt så är det av stort vikt att datamaterialet är aktuellt och relevant. Data kan 
kategoriseras som antingen kvalitativ data eller kvantitativ data (Collis & Hussey, 2014, 
s. 45). Kvalitativ data är icke-numerisk medan kvantitativ data är av numerisk karaktär. 
Både kvalitativ och kvantitativ data kan vidare uppdelas som antingen diskret eller 
kontinuerlig. Diskret data kan endast anta ett ändligt antal värden medan kontinuerlig data 
kan anta ett oändligt antal olika värden (Collis & Hussey, 2014, s. 202).  
 
En ytterligare distinktion kan göras mellan primär- och sekundärdata. Primärdata består 
av unik data som genererats på egen hand genom exempelvis ett frågeformulär, medan 
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sekundärdata består av data som hämtats från en redan befintlig källa (Collis & Hussey, 
2014, s. 196). Båda ovanstående former har för- och nackdelar som är viktiga att känna 
till. Fördelarna med att använda primärdata är att det går att skräddarsy datamaterialet 
utefter det som avses studeras, det medför även vetskapen att datamaterialet är aktuellt 
och pålitligt då forskarna själva formulerat och samlat in datan (Mälardalens högskola, 
2016). Nackdelarna kan vara att det blir tidskrävande, det kan vara svårt att nå ut till 
populationen och forskarna kan sakna tillräcklig kunskap inom området som gör det svårt 
att veta exakt vilken data som behövs för att besvara studiens frågeställning (Mälardalens 
högskola, 2016). Fördelar med sekundärdata är att den ofta är lätt att hitta och tar lite tid 
att sammanställa, det är lätt att erhålla data för en stor målgrupp och ställer inga krav på 
att forskarna måste ha en viss kunskap inom ämnet vid tillfället då datan samlas in 
(Mälardalens högskola, 2016). Nackdelarna som kan förekomma vid användning av 
sekundärdata är att datan inte är anpassad till studiens syfte och problemformulering, det 
kan finnas ett behov av andra variabler som inte inkluderas i datamaterialet. Vidare är det 
viktigt att säkerställa att sekundärdatan fortfarande är aktuell och relevant då den inte 
samlas in av forskarna själva (Mälardalens högskola, 2016).  
 
För denna studie utgjordes det primära behovet av uppgifter om bostadsrättsföreningars 
redovisningsinformation, resultat och finansiella ställning i övrigt. Med detta som 
utgångspunkt var den primära källan för datamaterialet till denna studie 
bostadsrättsföreningars årsredovisningar som de är skyldiga att upprätta enligt gällande 
regelverk. Studiens datamaterial består därför enbart av sekundärdata i form av utvald, 
insamlad information från årsredovisningar för den aktuella tidsperioden. Hur 
datainsamlingen praktiskt genomfördes, vilken rådata som samlades in samt för- och 
nackdelar med datainsamlingsmetoden redogörs för nedan.  
 
Datainsamlingen för denna studie kan beskrivas som en systematisk process för att både 
säkerställa kvalité men även effektivitet. Eftersom inget komplett arkiv eller någon 
databas med komplett redovisningsinformation på förhand existerar för 
bostadsrättsföreningar finns inget offentligt datamaterial som lätt kan erhållas och 
användas i studien. Datamaterialet har därför sammanställts manuellt och är i och med 
detta skräddarsytt för denna studie. Då rådatan skulle hämtas från 
bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar inleddes datainsamlingen med att bygga upp 
ett arkiv av de tillgängliga årsredovisningarna för urvalet för år 2013 till 2016. 
Årsredovisningarna lokaliserades via föreningarnas egna hemsidor, om någon sådan 
fanns, samt Allabrf.se, en analystjänst för bostadsrättsföreningar där merparten av 
årsredovisningar kunde återfinnas.  
 
Nästa steg i processen var att besluta vilken rådata som manuellt skulle sammanställas 
för varje räkenskapsår för bostadsrättsföreningarna. Mycket omsorg lades till att definiera 
och bestämma vilken rådata som behövdes för att sedan kunna generera de variabler som 
kommer utgås från vid den statistiska analysen. Att definiera och bestämma dessa på 
förhand, innan den praktiska datainsamlingen skedde var av vikt då en manuell 
datainsamling på förhand förutspåddes vara väldigt tidskrävande. Därför ansågs det inte 
vara praktiskt möjligt att i efterhand gå tillbaka och lägga till saknad rådata sett till 
tidsbegränsningen för studien. En översikt av den rådata som samlades in för studien, från 
vilken del i årsredovisningen datan hämtades och för vilka år specificeras i Tabell 1 
nedan. 
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Tabell 1. Översikt av den rådata som samlades in. 

Rådata Från? Tidsperiod Kommentar 
Storlek, totalt (kvm) Not/Text Senast tillgängliga. Total yta (lokaler + hyres + BR 

m.m.). Oftast för 2016.  

Storlek, bostäder (kvm) Not/Text Senast tillgängliga. Bostadsyta (hyres + BR). Oftast 
för 2016.  

Avgift / Bostadsyta i kvm (eller 
dylikt) 

Text 2013, 14, 15, 16.  Om angivet av föreningen, 
uppskattning annars (om 
möjligt).  

Intäkter, totalt Resultaträkning 2013, 14, 15, 16.  Oberoende av inkomsttyp. 

Avskrivningar, totalt Resultaträkning 2013, 14, 15, 16.  Oberoende av 
"avskrivningskälla" (byggnad, 
inventarier etc.). 

Finansiella poster, netto Resultaträkning 2013, 14, 15, 16.  Oftast negativ (räntekostn. > 
ränteint.). 

Övriga kostnader Resultaträkning 2013, 14, 15, 16.  Består av underhålls-, drifts-, 
förvaltnings-, personalkostnader 
etc. Alla kostnader som inte är 
finansiella eller 
avskrivningskostnader. 

Årets resultat Resultaträkning 2013, 14, 15, 16.  - 

Tillgångar, totalt Balansräkning 2013, 14, 15, 16.  Utgående balans.  

Eget kapital, totalt Balansräkning 2013, 14, 15, 16.  Utgående balans. Netto.  

Skulder, totalt Balansräkning 2013, 14, 15, 16.  Utgående balans. Lång- och 
kortfristiga. De korta oftast 
mycket små i förhållande till de 
långa.  

Redovisningsprincip, 
avskrivning byggnad 

Not/Text 2013, 14, 15, 16.  Princip som använts under året. 
Progressiv, Linjär eller 
Komponent.  

Avskrivningsperiod, byggnad 
(antal år) 

Not/Text 2013, 14, 15, 16.  Om angivet. Enbart för själva 
byggnaden. 

Intäkter, avgifter Not 2013, 14, 15, 16.  Intäkter via årsavgifter från 
boende (BR). Huvudsaklig intäkt 
för en BRF. 

Byggnad, redovisat värde Not 2013, 14, 15. Ingående balans för 2013, samt 
utgående balans för 2013, 14, 15.  

Årets avskrivningar för 
byggnad 

Not 2013, 14, 15, 16.  Avskrivningar som härrör från 
byggnaden. Oftast stor del eller 
hela totala avskrivningar.  

Ackumulerade avskrivningar, 
byggnad 

Not 2013 Ingående balans för 2013. 
Ackumulerade avskrivningar på 
byggnad. För att beräkna 
anskaffningsvärde.  

Mark, redovisat värde Not 2013, 14, 15. Utgående balans. Om föreningen 
äger sin mark.  

 
För att på ett effektivt och strukturerat sätt samla in ovanstående rådata organiserades ett 
Excel-dokument där hänsyn togs till årsredovisningarnas utformning för att underlätta 
datainsamlingen och minska risken för misstag på grund av den mänskliga faktorn. 
Genom funktioner i Excel infördes även kontroller för att identifiera eventuella 
felaktigheter på grund av den manuella processen som användes. När väl rådatan var 
beslutad, Excel-dokumentet var strukturerat och kontrollåtgärder var implementerade 
genomfördes datainsamlingen rent praktiskt genom en manuell genomgång och 
sammanställning av rådatan från årsredovisningarna. Totalt samlades data för 831 
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räkenskapsår fördelat på 222 bostadsrättsföreningar. Datamaterialet utgjordes totalt av 
cirka 13 000 datapunkter med rådata fördelat över perioden 2013 till 2016.  
 
Datamaterialet består i och med detta, i ren teoretisk mening, enbart av sekundärdata. 
Teoretiskt ska denna vara lätt att identifiera, den tar lite tid att sammanställa och det är 
lätt att erhålla data för en stor målgrupp. Nackdelar med sekundärdata är att datamaterialet 
inte är direkt anpassat till den specifika studien och att det kan vara svårt att säkerställa 
kvalitén på datan. Om än rådatan i denna studie teoretiskt klassas som sekundärdata kan 
det argumenteras för att datamaterialets karaktär mer liknar primärdata. Via att rådatan 
anpassats till studiens utformning med en tidskrävande manuell process har ett 
skräddarsytt material samlats in och sammanställts som inte fanns tillgängligt att erhålla 
via befintliga databaser. Den manuella hanteringen säkerställde att datamaterialet var 
aktuellt och pålitligt. Detta i kombination med författarnas bakgrund kring redovisning 
och det aktuella området gjorde det möjligt att urskilja vilken rådata som behövdes och 
skulle samlas in för den statistiska analysen. I ren praktisk mening kan därför 
datamaterialet sägas utgöra en blandning mellan sekundär- och primärdata, men att det 
huvudsakligen uppvisar fler karaktärsdrag som stämmer överens med primärdata.  
 
4.5 Databearbetning och variabler 
Databearbetningen utfördes i Microsoft Excel där rådatan samlades in och kontrollerades. 
Excel användes vidare för att transformera datan till de slutgiltiga variablerna som 
användes vid den statistiska analysen. De statistiska testerna utfördes i statistik- och 
analysprogrammet Minitab där relevant information från testerna sammanställdes och 
sparades ned. Deskriptiv information i form av tabeller, grafer och diagram skapades i 
Excel.  
 
Syftet med genomgången av befintlig teori kring ämnet som avses studeras med en 
deduktiv forskningsansats är att bygga upp en teoretisk referensram för studien (Collis & 
Hussey, 2014, s. 201). En variabel definieras av Collis & Hussey (2014, s. 201) som en 
egenskap eller ett karaktärsdrag som är observerbar och mätbar för fenomenet som 
studeras. Denna variabel används i sin tur som empiriskt bevis för att testa hypoteserna 
som formulerats utifrån den teoretiska referensramen (Collis & Hussey, 2014, s. 201). 
Variabler kan kategoriseras som antingen kvantitativa eller kvalitativa. Kvantitativa 
variabler kan vidare kategoriseras som antingen diskreta eller kontinuerliga, där en 
diskret variabel endast kan anta ett antal värden på en viss skala medan en kontinuerlig 
variabel kan anta alla möjliga värden på samma skala (Collis & Hussey, 2014, s. 202). 
En ytterligare distinktion kan göras mellan beroende och oberoende variabler. En 
beroende variabel är den variabeln som önskas förklaras, och för att förklara vad denna 
kan tänkas påverkas av används en eller flera oberoende variabler (Collis & Hussey, 
2014, s. 204).  
 
För denna studie formulerades sex hypoteser utifrån den teoretiska referensramen. I 
samband med härledningen av hypoteserna i den teoretiska referensramen redogjordes 
för vilka beståndsdelar som var relevanta för den aktuella hypotesen. Denna redogörelse 
ligger till grund för måtten som utgör studiens variabler. Variablerna i denna studie som 
låg till grund för hypotesprövningen utgick ursprungligen från den rådata som samlades 
in. Denna rådata krävde i sin tur bearbetning för att generera de slutgiltiga variablerna. 
En översikt och definition över de variabler som togs fram, hur de beräknades samt för i 
vilket eller vilka hypotestest variabeln ingick i presenteras i Tabell 2 nedan.  
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Tabell 2. Översikt och definition av variabler. 

Variabelns namn Beräkning/Mått Hypotes Övrig kommentar 

Avskrivningstakt, byggnad Årets avskrivning byggnad / 
Anskaffningsvärde byggnad 

Hypotes 1 Beräknades för 2013 
och ett genomsnitt för 
2014 till 2016. 

Avskrivningskostnadens 
andel 

Årets avskrivning byggnad / 
Totala kostnader 

Hypotes 2 Beräknades för 2013 
och ett genomsnitt för 
2014 till 2016. 

Resultat per kvm Årets resultat / Total yta i 
kvadratmeter 

Hypotes 3 Beräknades för 2013 
och ett genomsnitt för 
2014 till 2016. 

Förändring i resultatet Procentuell förändring mellan 
2013 och genomsnittet för 2014 
till 2016. 

Hypotes 4 (Beroende variabel)   

Förändring i 
avskrivningskostnad, 
byggnad 

Procentuell förändring mellan 
2013 och genomsnittet för 2014 
till 2016. 

Hypotes 4 (Oberoende variabel) 
Hypotes 5 (Oberoende variabel) 

  

Förändring i finansiella 
kostnader 

Procentuell förändring mellan 
2013 och genomsnittet för 2014 
till 2016. 

Hypotes 4 (Oberoende variabel) 
Hypotes 5 (Oberoende variabel) 

  

Förändring i övriga 
kostnader 

Procentuell förändring mellan 
2013 och genomsnittet för 2014 
till 2016. 

Hypotes 4 (Oberoende variabel) 
Hypotes 5 (Oberoende variabel) 

  

Förändring i totala intäkter Procentuell förändring mellan 
2013 och genomsnittet för 2014 
till 2016. 

Hypotes 4 (Oberoende variabel) 
Hypotes 5 (Beroende variabel) 

  

Soliditet Eget kapital / (Eget kapital + 
skulder) 

Hypotes 4 (Oberoende variabel) 
Hypotes 5 (Oberoende variabel) 

Kontrollvariabel 

Storlek   Hypotes 4 (Oberoende variabel) 
Hypotes 5 (Oberoende variabel) 

Kontrollvariabel 

Region Stockholm, Göteborg eller 
Malmö kommun 

Hypotes 4 (Oberoende variabel) 
Hypotes 5 (Oberoende variabel) 

Kontrollvariabel, 
kvalitativ 

Faktiskt resultat 2016 (per 
kvm) 

Faktiskt resultat 2016 / Total yta 
i kvadratmeter 

Hypotes 6 - 

Nytt resultat 2016 (per 
kvm) 

Resultat justerat för 
komponentavskrivning 2016 / 
Total yta i kvadratmeter 

Hypotes 6 Beskrivs utförligare i 
text nedan. 

 
Förtydliganden och definitioner till Tabell 2 
I samtliga variabler ovan har hänsyn tagits till den varierande storleken mellan 
föreningarna, där annars större föreningar hade haft en större inverkan på utfallet av 
hypotesprövningen. För att skapa jämförbarhet mellan föreningarna har därför relativa 
mått använts som variabler istället för absoluta mått. De mått som istället använts är i 
huvudsak procentuell förändring och i vissa fall det absoluta värdet fördelat på antal 
kvadratmeter, exempelvis resultat per kvadratmeter.  
 
De två övriga resultaträkningsbaserade variablerna som ingår i hypotes 4 och 5, det vill 
säga finansiellt nettot och övriga kostnader, presenterades i den inledande delen av den 
teoretiska referensramen. Dessa utgör de två andra huvudsakliga formerna av kostnader 
utöver avskrivningskostnaden som en bostadsrättsförening har och påverkar i stor grad 
resultatet. Att inkludera dessa vid hypotestesterna kan därmed anses naturligt. I hypotes 
4 ingår totala intäkter som en oberoende variabel av samma anledning som ovan, det har 
en stark anknytning till resultatet som uppvisas.  
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Procentuell förändring har beräknats med 2013 som bas. Denna procentuella förändring 
beräknades sedan mot ett genomsnitt för den efterföljande perioden, 2014 till 2016. 
Motivet bakom att använda ett genomsnitt är att eliminera enstaka händelser såsom 
engångsintäkter, större underhåll och reparationer som skett vissa år och därmed erhålla 
ett stabilare mått som visar trenden över en längre period. Genomsnittet för perioden 
2014-2016 kan anses ta hänsyn till detta och ge ett mera rättvisande mått. Hur den 
procentuella förändringen har beräknats i samtliga fall är enligt följande definition: 
 
Procentuell förändring, variabel = 𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 2014−2016 𝑜𝑐ℎ 2013 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 2013
 

 
Där genomsnittet för 2014-2016 för en specifik variabel beräknades enligt:  
 
Genomsnitt 2014-2016 = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 2014−2016 𝑓ö𝑟 𝐵𝑅𝐹1 +...+𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 2014−2016 𝑓ö𝑟 𝐵𝑅𝐹𝑖

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑟ä𝑡𝑡𝑠𝑓ö𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 
Observera att hänsyn har tagits till negativa tal etcetera vid beräkningen av procentuell 
skillnad och genomsnitt för 2014-2016.  
 
Den avskrivningskostnad som avses i samtliga fall utgörs av de avskrivningar som gjorts 
på byggnaden och inkluderar inte avskrivningar på exempelvis inventarier. För 
avskrivning på byggnad har allt inkluderats som föreningen själva specificerat att tillhöra 
denna kategori. I de fall där föreningen har ägt sin mark har justering skett för detta vid 
beräkning av avskrivningstakt. Hänsyn har även tagits till utförda investeringar eller 
avyttringar som utförts av bostadsrättsföreningarna och aktiverats som tillgång under 
perioden. Anskaffningsvärdet som används för beräkning av avskrivningstakten har i och 
med detta årligen justerats löpande för eventuella nyanskaffningar eller avyttringar som 
ska läggas till anskaffningsvärdet. Vid beräkning har det ingående värdet för 
anskaffningsvärdet använts.  
 
För den framåtriktade hypotes 6 utfördes en schabloniserad beräkning av resultatet för 
2016 genom att först återföra den faktiska avskrivningen under året för byggnaden. 
Därefter beräknades en schabloniserad komponentavskrivning på byggnaden 
motsvarande 2 % av byggnadens ingående anskaffningsvärde 2016. Denna 
avskrivningstakt om 2 % baserades på det som angavs i den avslutande delen av den 
teoretiska referensramen där detta förslag behandlades. Denna schabloniserade 
avskrivning minskade sedan resultatet och ett justerat resultat för 2016 erhölls, allt annat 
lika. Detta benämns “Nytt resultat 2016” i Tabell 2 ovan.  
 
Kontrollvariabler för hypotes 4 och 5 
För hypotes 4 och 5 inkluderades tre stycken kontrollvariabler utifrån tidigare studier där 
ett samband eventuellt kunde föreligga med den beroende variabeln. Dessa utgjordes av 
ett storleksmått, ett skuldsättningsmått samt en geografisk variabel.  
 
Storleksmåttet utgörs av föreningarnas totala yta i kvadratmeter och anges i absoluta tal. 
Måttet inkluderar både bostadsyta och lokalyta och erhölls från den senast tillgängliga 
årsredovisningen, oftast för år 2016. Om än storlek i viss mån försökt elimineras i de 
huvudsakliga variablerna ovan kan det ändå anses relevant att kontrollera för om något 
samband ändå kan erhållas och tänkas bero på skillnader i storlek. I tidigare studier av 
både Collin et al. (2009) och Du Bois et al. (2004) används storlek som en kvantitativ 
variabel. I den första studien anges storlek som nettoomsättning och i den andra som 
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nettotillgångar (Collin et al., 2009, s. 158; Du Bois et al., 2004, s. 2322). Båda dessa mått 
hade varit möjliga att använda i denna studie, men storlek i kvadratmeter ansågs utgöra 
det som bäst representerade föreningarnas varierande storlek i kvantitativa termer.  
 
Skuldsättningsmåttet utgörs av ett genomsnitt för föreningarnas soliditet över perioden 
2013 till 2016 och anges i procent. Även om skuldsättningen direkt i sig inte legat i fokus 
för denna studie och många föreningar kan sägas ha en rimlig skuldsättning i dagsläget, 
är måttet ändå relevant att kontrollera för (Swedbank, 2016). De flesta föreningar har 
någon form av långsiktig finansiering i form av externa lån och varierande skillnader i 
denna skulle kunna tänkas ha ett samband med de oberoende variablerna. Om än inte 
PATs hypoteser direkt ansågs applicerbara för bostadsrättsföreningar används 
skuldsättning som ett grundläggande huvudmått som bevis för PAT (Watts & 
Zimmerman, 1986, s. 216). Bevis finns för att skuldsättning i viss mån hör samman med 
redovisningsvalet i vinstdrivande företag (Sweeney, 1994, s. 307). En annan studie av 
Jegers och Houtman (1993, s. 274) kring redovisningsval och icke vinstdrivande sjukhus 
använder sig även av skuldsättning i form av skuldsättningsgrad som förklarande 
variabel, vilket kan anses vara likt det i denna studie valda måttet soliditet.  
 
Den geografiska regionen, en kvalitativ förklarande kontrollvariabel, utgörs av om 
föreningen ligger i Stockholm, Göteborg eller Malmö kommun. Nyare 
bostadsrättsföreningar i dessa tre kommuner utgör studiens population och om än de kan 
antas ha och valdes för deras liknande egenskaper i form av att utgöra Sveriges storstäder, 
kan det anses relevant att kontrollera för geografisk region. Att kontrollera för denna 
variabel kan anses naturligt för att upptäcka eventuella skillnader mellan de tre 
kommunerna som ingick i urvalet. I studier av både Collin et al. (2009, s. 158) och Jeger 
och Houtman (1993, s. 272) utgör geografisk region en förklarande, kvalitativ variabel 
som ämnar att se eventuella skillnader och likheter mellan två eller fler geografiska 
platser.  
 
4.6 Statistika tester och antaganden 
Då denna studie antar en deduktiv forskningsansats och avser att testa hypoteser utefter 
den teoretiska referensramen utförs ett antal statistiska tester i syfte att kunna generalisera 
resultaten av dessa på hela populationen, det vill säga nyare bostadsrättsföreningar i 
Stockholm, Göteborg och Malmö kommun. Syftet är att försöka påvisa förändringar och 
samband under tidsperioden, 2013 till 2016, och de tester som ansågs lämpliga för detta 
var matched pair t-test och multipel linjär regression.  
 
Ett matched pair t-test är lämpligt när ett urval görs från samma population och data sedan 
samlas in för två separata observationer för samma objekt där det avses att jämföra om 
det förekommer någon skillnad mellan dessa (Moore, 2011, s. 404). Detta kan exempelvis 
användas för att testa skillnaden en variabel uppvisar mellan två tidpunkter för samma 
objekt (Moore, 2011, s. 406). Nollhypotesen för testet säger att det inte är någon 
signifikant skillnad mellan populationens medelvärden, medan alternativhypotesen säger 
att det finns en signifikant skillnad mellan populationens medelvärden (Moore, 2011, s. 
400). Alternativhypotesen kan var både ensidig och tvåsidig. Testet bygger på ett 
normalfördelningsantagande, vilket approximalt kan anses uppfyllt om antalet 
observationer för testet överstiger 40 (Moore, 2011, s. 408). I samtliga tester översteg 
antalet observationer 40 med god marginal, därav kan normalfördelningsantagandet anses 
uppfyllt. Matched pair t-test användes i studien för att statistiskt testa om någon 
förändring skett när enbart en variabel studerades mellan år 2013 och efterföljande period 
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(2014 till 2016). De hypoteser där ett matched pair t-test utfördes var för hypotes 1, 2, 3 
och 6.  
 
En linjär regression syftar till att studera och statistiskt testa om det föreligger samband 
mellan en eller flera oberoende variabler och en beroende variabel (Moore, 2011, s. 100). 
Denna statistiska analysmetod är lämpligt när den beroende variabeln man vill förklara 
är kvantitativ och kontinuerlig, vilket är fallet i hypotes 4 och 5 för denna studie (Moore, 
2011, s. 100). En linjär regression kan antingen vara en enkel regression bestående av en 
oberoende variabel, alternativt en multipel regression där flera oberoende variabler ämnar 
förklara en beroende variabel (Moore, 2011, s. 576). För denna studie har endast multipel 
regression använts. En multipel linjär regressionsanalys är ett starkare test jämfört med 
exempelvis ett t-test då regressionsanalysen kan ta hänsyn till flera oberoende variablers 
inverkan på en beroende variabel trots att endast ett test utförs (Moore, 2011, s. 576). 
Modellens ökade komplexitet ställer även större krav på att vissa antaganden uppfylls för 
att utfallet av testet ska kunna anses tillförlitligt. Antagandena för multipel linjär 
regression gäller modellens residualer. Dessa är att residualerna är oberoende, 
normalfördelade, har ett medelvärde på noll och en konstant standardavvikelse (Moore, 
2011, s. 591). Antagandena testades genom att en grafisk sammanställning erhölls i 
samband med att testerna utfördes, bland annat via en normal probability plot för att testa 
om normalfördelningsantagandet approximalt var uppfyllt.  
 
Den multipla linjära regressionsmodellen ger ett resultat som anger hur väl de oberoende 
variablerna som ingår i modellen tillsammans lyckas förklara variationen i den beroende 
variabeln. Resultatet anger även om enskilda oberoende variabler har ett signifikant 
samband med den beroende variabeln, antaget de andra oberoende variablerna i modellen 
(Moore, 2011, s. 599). Resultatet indikerar även hur detta samband ser ut, det vill säga 
om sambandet är positivt eller negativt. Detta kan observeras genom att se till den 
oberoende variabelns koefficient. Ett positivt samband existerar då högre värden på den 
oberoende variabeln hänger samman med högre värden på den beroende variabeln, och 
ett negativt samband existerar då lägre värden på den oberoende variabeln hänger 
samman med högre värden på den beroende variabeln, eller vice versa (Moore, 2011, s. 
82).  
 
Multipel linjär regression användes för hypotes 4 och 5 där samband mellan olika 
variabler som definierats ovan testades empiriskt. Den statistiska modellen definieras 
enligt följande (Moore, 2011, s. 591): 
 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝜒1 + 𝛽2𝜒2+. . . +𝛽𝑘𝜒𝑘 + 𝜖 
Där… 
𝑦 = Beroende variabel (kontinuerlig, kvantitativ) 
𝜒 = Oberoende variabler 
𝛽 = Koefficienter 
𝑘 = Antalet oberoende variabler 
𝜖 = Slumpavvikelse, som är oberoende, normalfördelad med medelvärdet 0 och standardavvikelsen 𝜎 
 
Den oberoende variabeln för hypotes 4 utgjordes av resultatförändringen mellan 2013 
och genomsnittet för 2014-2016 i procent. Regressionsmodellen som testades såg ut 
enligt följande: 
 

𝐶ℎ𝑛𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶ℎ𝑛𝑔𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖 + 𝛽2𝐶ℎ𝑛𝑔Ö𝑣𝑟𝑖 + 𝛽3𝐶ℎ𝑛𝑔𝐹𝑖𝑛𝑖 + 𝛽4𝐶ℎ𝑛𝑔𝐼𝑛𝑡𝑖
+ 𝛽5𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖 + 𝛽6𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖 + 𝛽7𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝜖𝑖  
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Där… 
𝐶ℎ𝑛𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖  = Resultatförändring mellan 2013 och efterföljande period (2014-2016) för 
bostadsrättsförening i (i %).  
𝐶ℎ𝑛𝑔𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖  = Förändring i avskrivningskostnad för byggnad mellan 2013 och efterföljande period (2014-
2016) för bostadsrättsförening i (i %).  
𝐶ℎ𝑛𝑔Ö𝑣𝑟𝑖 = Förändring i övriga kostnader mellan 2013 och efterföljande period (2014-2016) för 
bostadsrättsförening i (i %).  
𝐶ℎ𝑛𝑔𝐹𝑖𝑛𝑖  = Förändring i finansiellt netto mellan 2013 och efterföljande period (2014-2016) för 
bostadsrättsförening i (i %) 
𝐶ℎ𝑛𝑔𝐼𝑛𝑡𝑖  = Förändring i totala intäkter mellan 2013 och efterföljande period (2014-2016) för 
bostadsrättsförening i (i %). 
𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖 = Genomsnittlig soliditet för perioden 2013-2016 för bostadsrättsförening i (i %). 
𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖 = Angiven storlek, total yta för bostadsrättsförening i (i kvm).  
𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖  = Geografisk läge för bostadsrättsförening i. Stockholm, Göteborg eller Malmö kommun 
(kvalitativ variabel).  
 
Den oberoende variabeln för hypotes 5 utgjordes av förändringen i totala intäkter mellan 
2013 och genomsnittet för 2014-2016 i procent. Regressionsmodellen som testades såg 
ut enligt följande: 
 

𝐶ℎ𝑛𝑔𝐼𝑛𝑡𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶ℎ𝑛𝑔𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖 + 𝛽2𝐶ℎ𝑛𝑔Ö𝑣𝑟𝑖 + 𝛽3𝐶ℎ𝑛𝑔𝐹𝑖𝑛𝑖 + 𝛽4𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖
+ 𝛽5𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖 + 𝛽6𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝜖𝑖  

Där… 
𝐶ℎ𝑛𝑔𝐼𝑛𝑡𝑖  = Förändring i totala intäkter mellan 2013 och efterföljande period (2014-2016) för 
bostadsrättsförening i (i %). 
𝐶ℎ𝑛𝑔𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖  = Förändring i avskrivningskostnad för byggnad mellan 2013 och efterföljande period (2014-
2016) för bostadsrättsförening i (i %).  
𝐶ℎ𝑛𝑔Ö𝑣𝑟𝑖 = Förändring i övriga kostnader mellan 2013 och efterföljande period (2014-2016) för 
bostadsrättsförening i (i %).  
𝐶ℎ𝑛𝑔𝐹𝑖𝑛𝑖  = Förändring i finansiellt netto mellan 2013 och efterföljande period (2014-2016) för 
bostadsrättsförening i (i %) 
𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖 = Genomsnittlig soliditet för perioden 2013-2016 för bostadsrättsförening i (i %). 
𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖 = Angiven storlek, total yta för bostadsrättsförening i (i kvm).  
𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖  = Geografisk läge för bostadsrättsförening i. Stockholm, Göteborg eller Malmö kommun 
(kvalitativ variabel).  
 
4.6.1 Signifikansnivå 
För att se om statistiskt signifikanta samband eller skillnader går att generalisera för 
populationen med våra statistiska tester som grund har signifikansnivån satts till 5 % 
(0,05). Ett P-värde i våra tester som understiger 0,05 innebär att nollhypotesen kan 
förkastas till fördel för alternativhypotesen. Desto lägre P-värde, desto starkare bevis är 
det emot nollhypotesen (Moore, 2011, s. 356). En signifikansnivå om 0,05 innebär att 
risken för att ett signifikant samband identifierats trots att det faktiskt inte existerar är 5 
%. Således är risken att sambandet beror på slumpen väldigt liten, samtidigt som det ger 
en viss marginal för att undvika att nollhypotesen inte förkastas trots att det föreligger ett 
signifikant samband (Moore, 2011, s. 382). Dessa benämns Typ I och Typ II fel, och en 
signifikansnivå om 0,05 kan anses balansera risken att sådana fel uppstår (Moore, 2011, 
s. 382).  
 
4.6.2 Multikollinearitet, förklaringsgrad och justerad förklaringsgrad 
Ett vanligt problem som kan uppstå vid multipel regression är att de oberoende 
variablerna riskerar att förklara samma variation i den beroende variabeln (Moore, 2011, 
s. 610). De oberoende variablerna korrelerar således med varandra till en viss grad. Detta 
kallas multikollinearitet och bör undvikas då utfallet av regressionsmodellen kan bli 
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opålitligt (Moore, 2011, s. 610). För att undersöka om multikollinearitet existerar i våra 
modeller inkluderades VIF-värden i resultatet, som anger hur mycket en oberoende 
variabel korrelerar mot de övriga oberoende variablerna. Ett VIF-värde överstigande 10 
för en enskild variabel indikerar starkt att multikollinearitet existerar (Moore, 2011, s. 
610). Se empiriavsnittet och Tabell 9 och 11 för denna studies angivna VIF-värden.  
 
Regressionsanalysen ger en så kallad förklaringsgrad som anger hur väl modellen i helhet 
förklarar variationen i den beroende variabeln (Moore, 2011, s. 599). Dock ökar denna 
förklaringsgrad alltid om fler oberoende variabler inkluderas, hänsyn tas således inte till 
om två eller fler oberoende variabler korrelerar med varandra (Moore, 2011, s. 600). 
Något som tar hänsyn till detta är den justerade förklaringsgraden som även inkluderas i 
regressionsanalysens utfall. Genom att studera detta mått kan indikationer på att två 
variabler förklarar samma sak erhållas samt ett mera sant värde på hur väl modellen 
förklarar den beroende variabeln går att utläsa (Moore, 2011, s. 600). Värt att notera är 
att regressionens resultat i olika avseenden alltid är beroende av sammanhanget av de 
andra variablerna i modellen (Moore, 2001, s. 601).  
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5. Empiri 
 

I denna del redogörs för de empiriska resultat som erhållits för studien. Redovisningen 
av resultatet grundar sig i de hypoteser som presenterades i den teoretiska referensramen 
och de utförda statistiska testerna. Tillsammans med deskriptiv statistik för urvalet 
presenteras relevanta statistiska utfall, grafer, tabeller och text som beskriver studiens 
empiriska resultat. Redogörelsen sker utefter den indelning som gjordes i den teoretiska 
referensramen. Hypoteserna som kommer att återges här är de som formulerats i den 
teoretiska referensramen medan de fullständiga noll- och alternativhypoteserna återfinns 
i Appendix 2.  
 

 
5.1 Deskriptiv statistik för urvalet 
För att få en översikt över de bostadsrättsföreningar som ingick i urvalet och dess karaktär 
inleds empiridelen med att presentera grundläggande deskriptiv statistik för urvalet. Se 
Tabell 3 och 4 nedan. 
 

Tabell 3. Antal bostadsrättsföreningar fördelade per kommun och räkenskapsår i urvalet. 

 Antal 2013 2014 2015 2016 
Stockholm 133 118 118 117 101 
Göteborg 70 62 62 56 37 
Malmö 47 42 42 41 35 
Totalt 250 222 222 214 173 

 
 

Tabell 4. Grundläggande deskriptiv statistik för urvalet. 

Deskriptivt mått Observ. Medelv. Median Max. Min.  
Storlek, totalyta (kvm) 221 4865 3358 39 456 451 
Soliditet, medelvärde 2013 - 2016 222 65,1% 66,1% 99,8% 20,8% 

Byggnaden andel av totala 
tillgångar, medelvärde 2013 - 2016 222 74,8% 72,2% 99,3% 33,1% 

Årsavgiftens andel av totala intäkter, 
medelvärde 2013 - 2016 222 76,3% 77,7% 100,0% 29,7% 

 
Urvalet bestod totalt av 250 bostadsrättsföreningar fördelade mellan Stockholm, 
Göteborg och Malmö kommun. Som framgår av Tabell 3 utgjorde 28 av dessa föreningar 
objektbortfall då årsredovisningar saknades för hela perioden 2013 till 2016. Vidare 
uppstod ett partiellt bortfall om 8 föreningar för 2015 och 49 föreningar för 2016. I Tabell 
4 ovan presenteras ett antal grundläggande mått för urvalet. Som tabellen visar är det en 
stor spridning mellan olika bostadsrättsföreningar sett till total yta. Vissa föreningar äger 
endast en fastighet med ett fåtal bostadsrätter, medan andra äger flera fastigheter som 
består av både bostadsrätter och lokaler. Ett gemensamt karaktärsdrag för samtliga 
föreningar är att byggnaderna utgör den huvudsakliga tillgången då dessa värdemässigt 
uppgår till en majoritet av de totala tillgångarna för i princip alla föreningar. Genomsnittet 
för perioden uppgick till 74 % av totala tillgångar, efter justering gjorts för det bokförda 
värdet på marken. Vidare är intäkterna starkt kopplade till årsavgiften som medlemmarna 



 
69 

i föreningen betalar då dessa i genomsnitt uppgick till 76 % av de totala intäkterna. För 
detta mått var spridningen mellan observationerna låg med en standardavvikelse på 14 
%, vilket är naturligt då endast äkta bostadsrättsföreningar ingick i populationen. De flesta 
föreningar uppvisade även en soliditet över tid relativt nära det angivna medelvärdet om 
65 % och standardavvikelsen för urvalet uppgick till 13 %.  
  
Fokus för denna studie har legat på bostadsrättsföreningarnas avskrivningar på 
byggnaderna. För att ge en tydlig visuell överblick över bostadsrättsföreningarnas 
redovisningsval sett till avskrivningsmetod presenteras nedan en graf (Figur 2) över hur 
stor andel av urvalet som använt progressiv, linjär eller komponentavskrivning för 
respektive år under perioden 2013 till 2016. För den enkla linjära metoden gjordes en 
uppdelning om avskrivningstakten översteg eller understeg 200 år (0,5 % per år).  
 

 
Figur 2. Avskrivningsmetod för byggnad, andel per år. 

I Figur 2 ovan visas fördelningen mellan avskrivningsmetoderna som använts under 
perioden 2013 till 2016. Under 2013 använde närmare 60 % av föreningarna i urvalet en 
progressiv metod. Det går att observera en tydlig övergång mellan åren 2013 och 2014 
där föreningar som använde en progressiv metod övergick till en enkel linjär år 2014. En 
mindre andel föreningar valde att att gå över till komponentavskrivning. Observera att 
valet av metod inte går att översätta direkt till vilken avskrivningstakt som appliceras, då 
detta även beror på vilken eller vilka nyttjandeperioder som uppskattats för 
byggnadsavskrivningen inom den valda metoden. Det framgår dock tydligt enligt Figur 
2 att en förändring har skett under perioden och att den enkla linjära metoden varit den 
överlägset mest använda metoden under 2014 till 2016.  
 
5.2 Jämförelse mellan 2013 och efterföljande år (2014-2016) 
Nedan redogörs för de empiriska resultaten som erhölls för hypotes 1, 2 och 3. Samtliga 
tester var av jämförande karaktär och testade om det förelåg någon statistiskt säkerställd 
skillnad mellan 2013 och efterföljande period 2014 till 2016.  
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5.2.1 Avskrivningstakt 
I Figur 3 nedan presenteras hur den genomsnittliga avskrivningstakten sett ut för 
respektive år inom urvalet.  
 

 
Figur 3. Genomsnittlig avskrivningstakt för byggnaden (%) under perioden 2013 till 2016 med 

angiven standardavvikelse). 

Som kan observeras i figuren ovan har den genomsnittliga avskrivningstakten för urvalet 
markant ökat från 2013 till 2014 för att sedan ligga på en stabil nivå omkring 1,1 %. 
Ökningen från 0,56 % till 1,09 % i genomsnittlig avskrivningstakt motsvarar en relativ 
ökning om 95 % mellan 2013 och 2014. En avskrivningstakt om 1,1 % omvandlat till år 
med en linjär metod motsvarar en nyttjandeperiod om cirka 90 år. Mellan 2013 och den 
efterföljande perioden har även standardavvikelsen minskat något, från 0,44 % till 0,40 
%. För att empiriskt testa hypotes 1 om det förelåg en ökning i avskrivningstakt mellan 
2013 och genomsnittet för den efterföljande perioden genomfördes ett matched pair t-
test. Utfallet för detta presenteras i Tabell 5 nedan. 
 
Hypotes 1: Avskrivningstakten på byggnaderna har ökat i samband med införandet av K-
regelverket 2014.  
 

Tabell 5. Matched pair t-test för genomsnittlig avskrivningstakt på byggnad (hypotes 1). 

Variabel Antal obs. Medelvärde Std.av. Std. Err. 
Avskrivningstakt 2013 222 0,56% 0,44% 0,029% 
Avskrivningstakt 2014-2016 222 1,10% 0,40% 0,027% 
Skillnad (2014-2016 vs 2013) 222 0,54% 0,43% 0,029% 

     

Enkelsidigt test (>0) T-värde 18,86 P-värde 0,000 
 
P-värdet för testet uppgick till 0,000, vilket understeg signifikansnivån om 5 %. Utfallet 
av testet gav således starka empiriska bevis för att den genomsnittliga avskrivningstakten 
signifikant ökat mellan 2013 och efterföljande perioden. Därmed kunde nollhypotesen 
för hypotes 1 förkastas till fördel för alternativhypotesen. Empiriska bevis erhölls således 
för att den genomsnittliga avskrivningstakten på byggnaderna har ökat för nyare 
bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun mellan 2013 och den 
efterföljande perioden (2014 till 2016).  
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5.2.2 Avskrivningskostnad i förhållande till totala kostnader 
Figur 4 nedan anger hur stor andel byggnadernas avskrivningskostnad utgör av de totala 
kostnaderna under perioden 2013 till 2016 för urvalet.  
 

 
Figur 4. Byggnadens avskrivningskostnads genomsnittliga andel (%) av totala kostnader under 

perioden 2013 till 2016 med angiven standardavvikelse. 

Som grafen visar har den genomsnittliga avskrivningskostnadens andel av totala 
kostnader stigit från cirka 10 % år 2013 till drygt 21 % efterföljande år inom urvalet. 
Detta motsvarar en relativ ökning om cirka 111 %. För att empiriskt testa hypotes 2 om 
det förelåg en ökning i avskrivningskostnadernas andel av totala kostnader mellan 2013 
och genomsnittet för efterföljande period genomfördes ett matched pair t-test. Utfallet för 
detta presenteras i Tabell 6 nedan. 
 

Hypotes 2: Avskrivningskostnadernas andel av de totala kostnaderna har ökat i samband 
med införandet av K-regelverket 2014. 
 

Tabell 6. Matched pair t-test för byggnadens genomsnittliga avskrivningskostnads andel av totala 
kostnader (hypotes 2). 

Variabel Antal obs. Medelvärde Std.av. Std. Err. 

Avskrivningskostnadernas andel 
av totala kostnader, 2013 222 9,94% 5,63% 0,378% 

Avskrivningskostnadernas andel 
av totala kostnader, 2014-2016 222 21,32% 8,60% 0,577% 

Skillnad (2014-2016 vs 2013) 222 11,38% 10,01% 0,672% 
     

Enkelsidigt test (>0) T-värde 16,94 P-värde 0,000 
 
P-värdet för testet uppgick till 0,000, vilket understeg signifikansnivån om 5 %. Resultatet 
av testet gav således starka empiriska bevis för att avskrivningskostnadens andel av de 
totala kostnaderna signifikant ökat mellan 2013 och den efterföljande perioden. Därmed 
kunde nollhypotesen för hypotes 2 förkastas till fördel för alternativhypotesen. Empiriska 
bevis erhölls således för att byggnadens avskrivningskostnads genomsnittliga andel av de 
totala kostnaderna ökat för nyare bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg och 
Malmö kommun mellan 2013 och den efterföljande perioden (2014 till 2016). 
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5.2.3 Förändring i resultat per kvadratmeter 
Figur 5 nedan anger hur resultatet per kvadratmeter förändrats under 2013 till 2016 inom 
urvalet, medan Figur 6 anger hur stor andel av föreningarna inom urvalet som uppvisade 
ett positivt respektive negativt resultat per år under samma tidsperiod.  
 

 
Figur 5. Genomsnittligt resultat (kr/kvm) under perioden 2013 till 2016 med angiven 

standardavvikelse. 
 

 
Figur 6. Fördelning mellan andelen föreningar som uppvisade ett positivt respektive negativt 

resultat per år mellan 2013 och 2016. 

Det genomsnittliga resultatet inom urvalet har minskat från -57 kr/kvm 2013 till -117 
kr/kvm 2014 för att sedan ligga på en relativt jämn nivå efterföljande år. Värt att notera 
är att en stor variation i resultatet finns, vilket reflekteras i den stora standardavvikelse 
som uppvisats under åren. Vissa föreningar inom urvalet har haft ett stabilt positivt 
resultat under alla år, medan andra föreningars resultat har fluktuerat mera. Figur 6 ger 
en överblick av föreningarna inom urvalet och vilket resultat de uppvisat över tid. Som 
ses har andel föreningar som uppvisar negativt resultat ökat från cirka 50 % år 2013 till 
att ligga omkring 70 % mellan 2014 och 2016. För att empiriskt testa hypotes 3 om det 
förelåg en minskning i resultat per kvadratmeter mellan 2013 och genomsnittet för den 
efterföljande perioden genomfördes ett matched pair t-test. Utfallet för detta presenteras 
i Tabell 7 nedan. 
 
Hypotes 3: Resultatet per kvadratmeter har minskat i samband med införandet av K-
regelverket 2014. 
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Tabell 7. Matched pair t-test för genomsnittligt resultat per kvadratmeter (hypotes 3). 

Variabel Antal obs. Medelvärde Std.av. Std. Err. 
Resultat per kvm, 2013 221 -57,00 209,50 14,10 
Resultat per kvm, 2014-2016 221 -119,10 193,40 13,00 
Skillnad (2013 vs 2014-2016) 221 62,10 254,00 17,10 

     

Enkelsidigt test (>0) T-värde 3,64 P-värde 0,000 
 
P-värdet för testet uppgick till 0,000, vilket understeg signifikansnivån om 5 %. Resultatet 
av testet gav således empiriska bevis för att det genomsnittliga resultatet per kvadratmeter 
minskat mellan 2013 och den efterföljande perioden. Därmed kunde nollhypotesen för 
hypotes 3 förkastas till fördel för alternativhypotesen. Empiriska bevis erhölls således för 
att det genomsnittliga resultatet per kvadratmeter har minskat för nyare 
bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun mellan 2013 och den 
efterföljande perioden (2014 till 2016). 
 
5.3 Samband mellan förändringen i avskrivningskostnad och 
utvecklingen i resultatet 
I Figur 7 anges hur medelvärdet för resultat, avskrivningskostnad, finansiellt netto, totala 
intäkter och övriga kostnader procentuellt utvecklats från år till år mellan 2013 och 2016 
inom urvalet. Startpunkt utgör år 2013. De ursprungliga måtten har utgått från samtliga 
221 observationer för urvalet, men de slutliga beräknade värdena som framgår i Figur 7 
är baserade på de 201 observationer som återstod efter eliminering av extremvärden.  
 
Som Figur 7 visar har det finansiella nettot, totala intäkter och övriga kostnader förhållit 
sig relativt konstanta från år till år jämfört med utvecklingen av byggnadernas 
avskrivningskostnad och resultatet. Både det genomsnittliga resultatet och 
avskrivningskostnaden har markant förändrat sig mellan 2013 och 2014 där den 
genomsnittliga avskrivningskostnaden inom urvalet ökat med 239 % samtidigt som det 
genomsnittliga resultatet försämrats med 195 %. Observera att grafen enbart visar hur 
den procentuella förändringen varit under perioden och att denna måste tolkas i sitt 
sammanhang. En negativ utveckling för en kostnadsvariabel innebär att kostnaden har 
ökat i genomsnitt, medan en positiv utveckling innebär att kostnaden blivit lägre i 
genomsnitt. Exempelvis kan en positiv förändring observeras för det finansiella nettot 
under perioden, vilket innebär att det genomsnittliga finansiella nettot förbättrats under 
perioden.  
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Figur 7. Genomsnittlig procentuell utveckling av medelvärdet, från år till år mellan 2013 och 2016 

för variablerna i hypotes 4.  

För att empiriskt testa om resultatförändringen mellan 2013 och den efterföljande 
perioden (2014 till 2016) har ett samband med förändringen i avskrivningskostnad, 
finansiellt netto, övriga kostnader, totala intäkter samt kontrollvariablerna soliditet, 
storlek och region utfördes en multipel linjär regressionsanalys. Ursprungligen bestod 
datamaterialet av 221 observationer där komplett data fanns. En initial regressionsanalys 
utfördes där ett antal stora extremvärden observerades som hade en stor inverkan på 
modellen. Utifrån den initiala analysen eliminerades extremvärden som gjorde att 
antagandena för regressionsmodellen approximalt kunde anses uppfyllda. Många 
extremvärden berodde på att den procentuella förändringen beräknats utifrån ett resultat 
som under 2013 legat nära noll och att resultatet för efterföljande år kraftigt förändrats, 
vilket innebar en stor procentuell förändring. En eliminering om totalt 20 observationer 
gjordes, det vill säga cirka 9 % av det ursprungliga antalet observationer i modellen. Den 
slutgiltiga regressionsanalysen för hypotes 4 hade totalt 201 observationer efter 
eliminering av extremvärden6.  
 
Förändringen som testas är för år 2013 jämfört med genomsnittsvärden för den 
efterföljande perioden (2014 till 2016). Detta test relaterar till hypotes 4 och resultatet för 
regressionsanalysen presenteras i Tabell 9 nedan. Deskriptiv data anges inledningsvis i 
Tabell 8 för de variabler som slutligen ingick i regressionsanalysen, baserad på de 201 
observationerna.  
 

Tabell 8. Deskriptiv statistik för variabler i multipel regression, hypotes 4. 

Variabler, Hypotes 4 Observ. Medelv. Std.av. Max. Min.  
Resultat, förändring mellan 2013 och 2014-2016 (%) 201 -1,650 3,695 7,666 -27,610 
Avskrivningskostnad byggnad, förändring mellan 
2013 och 2014-2016 (%) 201 -2,445 3,452 0,223 -32,701 

Övriga kostnader, förändring mellan 2013 och 2014-
2016 (%) 201 -0,151 0,471 0,817 -4,258 

Finansiellt netto, förändring mellan 2013 och 2014-
2016 (%) 201 0,265 0,247 1,637 -1,906 

                                                 
6 Se slutgiltig statistisk modell för den multipla regressionen för hypotes 4 i del 4.6, Statistiska tester och 
antaganden. 
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Totala intäkter, förändring mellan 2013 och 2014-
2016 (%) 201 0,044 0,142 1,768 -0,167 

Soliditet, genomsnitt för perioden 2013-2016 (%) 201 0,649 0,132 0,998 0,208 

Storlek, total yta (kvm) 201 4961 5113 39 456 451 

Region, Malmö kommun 201 19% av observationerna   
Region, Stockholm kommun 201 53% av observationerna   

 
I Tabell 8 framgår en överblick över de medelvärden, standardavvikelser, 
minimumvärden och maximumvärden för respektive variabel som ingick i 
regressionsmodellen. Stora negativa medelvärdena kan observeras för utvecklingen i 
avskrivningskostnad och resultat mellan 2013 och efterföljande period. Båda dessa 
variabler uppvisar även en stor standardavvikelse. Den deskriptiva statistiken för 
variablerna är i linje med den bild som visas i den tidigare presenterade Figur 7. Tabell 8 
hör samman med regressionsanalysen för hypotes 4 som presenteras nedan.  
 
Hypotes 4: Resultatutvecklingen mellan år 2013 och efterföljande år (2014 till 2016) kan 
förklaras av förändringen i avskrivningskostnad under samma period.  
 

Tabell 9. Resultat multipel regression, hypotes 4. 

Resultat, förändring mellan 2013 och 2014-2016 (%)       

Variabel Koef.  T-värde VIF P-värde 
Konstant 0,853 0,91 - 0,366 
Avskrivningskostnad byggnad, förändring 
mellan 2013 och 2014-2016 (%) 

0,546 10,07 1,27 0,000 

Övriga kostnader, förändring mellan 2013 och 
2014-2016 (%) 

5,418 13,25 1,35 0,000 

Finansiellt netto, förändring mellan 2013 och 
2014-2016 (%) 

2,163 2,42 1,76 0,017 

Totala intäkter, förändring mellan 2013 och 
2014-2016 (%) 

11,53 7,00 1,98 0,000 

Soliditet, genomsnitt för perioden 2013-2016 (%) -2,24 -1,47 1,47 0,144 
Storlek, total yta (kvm) <0,001 1,20 1,11 0,233 
Region, Malmö kommun -0,361 0,71 1,42 0,479 
Region, Stockholm kommun 0,228 0,54 1,64 0,592 

     

Antal observationer: 201 st., Förklaringsgrad: 61,44 %, Justerad förklaringsgrad: 59,82 % 
 
Modellens förklaringsgrad uppgick till 61,44 % och en justerad förklaringsgrad erhölls 
om 59,82 %. Totalt kunde därmed över 61 % av variationen i den beroende variabeln, 
förändring i resultat, förklaras av de oberoende variablerna som ingick i modellen. För 
variablerna förändring i avskrivningskostnad, finansiellt netto, övriga kostnader och 
totala intäkter erhölls ett P-värde som understeg signifikansnivån om 5 %. För dessa 
erhölls således empiriska bevis för att ett signifikant samband existerar med förändringen 
i resultat.  
 
Hypotes 4 avsåg att testa om förändringen i avskrivningskostnad kunde förklara 
resultatförändringen under perioden. Med hänsyn till regressionsanalysens utfall erhölls 
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empiriska bevis för att kunna förkasta nollhypotesen till fördel för alternativhypotesen. 
Med en signifikansnivå om 5 % erhölls därmed empiriska bevis för alternativhypotesen i 
hypotes 4 att den procentuella förändringen i avskrivningskostnad kan förklara 
procentuella resultatförändringen för nyare bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg 
och Malmö kommun mellan 2013 och den efterföljande perioden (2014 till 2016), givet 
övriga variabler i modellen. Observera att koefficienten för förändring i 
avskrivningskostnad är positiv i modellen, men då förändringen i genomsnitt är negativ 
för observationerna mellan 2013 och efterföljande år, vilket kan observeras i Tabell 8, 
innebär detta i slutändan att förändring i avskrivningskostnad i de flesta fall har en negativ 
effekt på resultatet. Exempelvis innebär en ökad avskrivningskostnad under perioden om 
10 % att resultatet i genomsnitt försämrats med cirka 5 % enligt modellen.  
 
Antagandena för den slutliga modellen kontrollerades och en normal probability plot 
återfinns i Appendix 2. Låga VIF-värden uppvisades även och inget värde låg över 2, 
vilket indikerar att modellen inte innehåller någon stark multikollinearitet mellan de 
oberoende variabler. Vidare erhölls även en justerad förklaringsgrad som var i nivå med 
modellens förklaringsgrad, vilket kan anses styrka resultatet och ger inga indikationer på 
stark korrelation mellan de oberoende variablerna.  
 

5.4 Samband mellan förändringen i totala intäkter och förändringen i 
avskrivningskostnad 
I Figur 8 anges hur medelvärdet för avskrivningskostnad, finansiellt netto, totala intäkter 
och övriga kostnader procentuellt utvecklats från år till år mellan 2013 och 2016 inom 
urvalet. Startpunkt utgör år 2013. De ursprungliga måtten har utgått från samtliga 221 
observationer för urvalet, men de slutliga beräknade värdena som framgår i Figur 8 är 
baserade på de 201 observationer som återstod efter eliminering av extremvärden.  
 
Som Figur 8 visar har byggnadens avskrivningskostnad i genomsnitt kraftigt förändrats 
under perioden jämfört med de övriga variablerna. Totala intäkter har i genomsnitt i 
princip förblivit oförändrade under perioden, medan det finansiella nettot och övriga 
kostnader har utvecklats positiva respektive negativt. Figur 8 är av samma karaktär som 
Figur 7, det vill säga samma tolkning gäller, men denna figur är baserad på de 201 
observationerna som ingick i den slutgiltiga regressionsmodellen för hypotes 5. De 
extremvärden som eliminerades för hypotes 5 skiljer sig från de extremvärden som 
eliminerades för hypotes 4.  
 

 
Figur 8. Genomsnittlig procentuell utveckling av medelvärdet, från år till år mellan 2013 och 2016 

för variablerna i hypotes 5. 
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För att empiriskt testa om förändringen i totala intäkter mellan 2013 och den efterföljande 
perioden (2014 till 2016) har ett samband med förändringen i avskrivningskostnad, 
finansiellt netto, övriga kostnader samt kontrollvariablerna soliditet, storlek och region 
utfördes en multipel linjär regressionsanalys. Till en början bestod datamaterialet av 221 
observationer med komplett data. Efter en ursprunglig regressionsanalys observerades ett 
antal extremvärden som hade en stor inverkan på modellen. Precis som i 
regressionsmodellen för hypotes 4 eliminerades dessa extremvärden på ett systematiskt 
sätt. Majoriteten av dessa extremvärden berodde på en stor procentuell förändring, 
vanligtvis i avskrivningskostnad, uppstod. Dessa uppstod i och med att en låg initial 
avskrivning utförts för 2013 som sedan markant ökat under den efterföljande perioden. 
Även föreningar som hade stora förändringar i totala intäkter i form av engångsintäkter 
under perioden orsakade extremvärden. En eliminering om totalt 20 observationer 
utfördes, det vill säga cirka 9 % av det ursprungliga antalet observationer i modellen. 
Efter eliminering av extremvärden kontrollerades antagandena igen och kunde anses 
approximalt uppfyllda. Den slutgiltiga regressionsanalysen för hypotes 5 hade totalt 201 
observationer7. Deskriptiv data baserad på de 201 observationerna för variablerna i 
regressionsanalysen för hypotes 5 framgår i Tabell 10. 
 

Tabell 10. Deskriptiv statistik för variabler i multipel regression, hypotes 5. 

Variabler, Hypotes 5 Observ. Medelv. Std.av. Max. Min.  
Totala intäkter, förändring mellan 2013 och 2014-
2016 (%) 201 0,027 0,045 0,199 -0,071 

Avskrivningskostnad byggnad, förändring mellan 
2013 och 2014-2016 (%) 201 -2,593 3,434 0,139 -32,701 

Övriga kostnader, förändring mellan 2013 och 2014-
2016 (%) 201 -0,133 0,326 0,817 -1,973 

Finansiellt netto, förändring mellan 2013 och 2014-
2016 (%) 201 0,276 0,148 0,755 -0,299 

Soliditet, genomsnitt för perioden 2013-2016 (%) 201 0,653 0,131 0,998 0,208 
Storlek, total yta (kvm) 201 5024 5096 39 456 451 
Region, Malmö kommun 201 19% av observationerna   

Region, Stockholm kommun 201 55% av observationerna   
 
I Tabell 10 erhålls en överblick över de medelvärden, standardavvikelser, 
minimumvärden och maximumvärden för respektive variabel som ingick i 
regressionsmodellen för hypotes 5. I likhet med Figur 8 kan en stor genomsnittlig 
förändring i avskrivningskostnad observeras under perioden. Samtidigt har totala intäkter 
förblivit relativt konstant med en genomsnittlig ökning för urvalet om 2,7 % mellan 2013 
och efterföljande period. Tabell 10 bör läsas tillsammans med resultatet av 
regressionsanalysen för hypotes 5 som kan ses nedan i Tabell 11.  
 
Hypotes 5: Förändringen i totala intäkter mellan år 2013 och efterföljande år (2014 till 
2016) har ett samband med förändringen i avskrivningskostnad under samma period. 
 
 

                                                 
7 Se slutgiltig statistisk modell för den multipla regressionen för hypotes 5 i del 4.6, Statistiska tester och 
antaganden. 
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Tabell 11. Resultat multipel regression, hypotes 5. 

Totala intäkter, förändring mellan 2013 och 2014-2016 (%)     

Variabel Koef.  T-värde VIF P-värde 
Konstant 0,074 4,34 - 0,000 
Avskrivningskostnad byggnad, förändring mellan 
2013 och 2014-2016 (%) 

<0,001 0,19 1,23 0,853 

Övriga kostnader, förändring mellan 2013 och 2014-
2016 (%) 

-0,353 -3,74 1,05 0,000 

Finansiellt netto, förändring mellan 2013 och 2014-
2016 (%) 

-0,046 -2,06 1,21 0,041 

Soliditet, genomsnitt för perioden 2013-2016 (%) -0,062 -2,23 1,46 0,027 
Storlek, total yta (kvm) 0,000 0,05 1,11 0,957 
Region, Malmö kommun -0,016 -0,67 1,42 0,506 
Region, Stockholm kommun 0,005 0,63 1,67 0,529      

Antal observationer: 201 st., Förklaringsgrad: 12,73 %, Justerad förklaringsgrad: 9,57 % 
 
Modellens förklaringsgrad uppgick till 12,73 % och en justerad förklaringsgrad om 9,57 
% erhölls. Totalt kunde således 12,73 % av variationen i den beroende variabeln, 
förändring i totala intäkter, förklaras av de oberoende variablerna som ingick i modellen. 
P-värdet för variabeln förändring i avskrivningskostnad uppgick till 0,853 och blev 
således inte signifikant sett till signifikansnivån på 5 %. För variablerna finansiellt netto, 
övriga kostnader och soliditet erhölls ett P-värde som understeg signifikansnivån. För 
dessa erhölls således empiriska bevis för att ett signifikant samband existerar med 
förändringen i totala intäkter.  
 
Hypotes 5 syftade till att empiriskt testa om ett samband fanns mellan förändringen i 
totala intäkter och avskrivningskostnaden under perioden. Sett till resultatet erhölls inte 
empiriska bevis för att kunna förkasta nollhypotesen till fördel för alternativhypotesen. 
Med en signifikansnivå om 5 % erhölls därmed inte empiriska bevis för 
alternativhypotesen i hypotes 5 att den procentuella förändringen i avskrivningskostnad 
har ett samband med förändringen i totala intäkter för nyare bostadsrättsföreningar i 
Stockholm, Göteborg och Malmö kommun mellan 2013 och den efterföljande perioden 
(2014 till 2016), givet övriga variabler i modellen. En normal probability plot för 
regressionsmodellens antaganden återfinns i Appendix 2.  
 
5.5 Jämförelse vid införande av obligatorisk komponentavskrivning 
För att påvisa vilken effekt ett införande av obligatorisk komponentavskrivning kan ha 
på bostadsrättsföreningars resultat beräknades en ny schablonmässig avskrivning på 
byggnadernas ingående anskaffningsvärde för 2016. Genom att den faktiska 
avskrivningen återfördes och en ny schablonmässig avskrivning beräknades på 
byggnadens anskaffningsvärde erhölls ett nytt resultat för 2016. Detta utgör grunden för 
hypotes 6 och testades empiriskt via ett matched pair t-test. Relevant information för 
hypotesen presenteras i Figur 9 och Tabell 12 nedan.  
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Figur 9. Fördelning mellan andelen föreningar med positivt och negativt resultat för 2016, före och 

efter schablonmässig komponentavskrivning.   

Som Figur 9 visar förändrades andelen bland föreningarna i urvalet som uppvisade ett 
negativt resultat utifrån 2016 års siffror markant. Den ursprungliga andelen föreningar 
om 67,4 % med ett negativt resultat innan justeringen övergick efter justeringen till att 
mer än 90 % av föreningarna uppvisade ett negativt resultat med schablonmässig 
komponentavskrivning, allt annat lika. För att empiriskt testa hypotes 6 och se om 
resultatet per kvadratmeter hade försämrats vid ett införande av komponentavskrivning 
genomfördes ett matched pair t-test. Resultatet för detta presenteras i Tabell 12 nedan.  
 
Hypotes 6: Resultatet hade blivit lägre vid ett införande av obligatorisk 
komponentavskrivning, allt annat lika, utifrån 2016 års siffror. 
 

Tabell 12. Matched pair t-test för resultatförändring per kvm vid införande av obligatorisk 
komponentavskrivning 2016 (hypotes 6).  

Variabel Antal obs. Medelvärde Std.av. Std. Err. 
Faktiskt resultat per kvm, 2016 172 -121,00 292,40 22,30 
Nytt resultat per kvm, 2016 172 -302,80 306,90 23,40 
Skillnad (F2016 vs N2016) 172 181,78 127,48 9,72 

     

Enkelsidigt test (>0) T-värde 18,7 P-värde 0,000 
 
P-värdet för testet uppgick till 0,000, vilket understeg signifikansnivån om 5 %. Resultatet 
av testet gav således underlag för att 2016 års resultat per kvadratmeter signifikant hade 
varit lägre med en schablonmässig komponentavskrivning, förutsatt att övriga 
resultatposter behölls konstanta. Därmed kunde nollhypotesen för hypotes 6 förkastas till 
fördel för alternativhypotesen. Empiriska bevis erhölls således för att det genomsnittliga 
resultatet per kvadratmeter hade blivit lägre vid ett införande av obligatorisk 
komponentavskrivning för nyare bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg och 
Malmö kommun utifrån 2016 års siffror, förutsatt att övriga resultatposter var konstanta. 
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6. Analys och diskussion 
 

I denna del analyseras och diskuteras de empiriska resultat som erhölls och 
presenterades i empirin. Resultatet analyseras och diskuteras i relation till den teoretiska 
referensramen, studiens grundläggande identifierade problem och de hypoteser som 
testades. Analysen sker utefter samma indelning som i empirin och en sammanfattande 
diskussion avslutar denna del.  
 

 
6.1 Jämförelse mellan 2013 och efterföljande år 
Det resultat som erhölls i studiens inledande empiriska del och som relaterade till de tre 
första hypoteser gav ett tydligt utfall. Att nyare bostadsrättsföreningar i Stockholm, 
Göteborg och Malmö kommun har ökat sin genomsnittliga avskrivningstakt för 
byggnaderna, ökat avskrivningarnas genomsnittliga andel av totala kostnader samt att det 
genomsnittliga resultatet per kvadratmeter minskat under den aktuella perioden framgår 
tydligt. Samtliga inledande hypoteser som ställts upp erhöll empiriska bevis för att en 
signifikant skillnad uppstått mellan 2013 och genomsnittet för den efterföljande perioden 
inom populationen. 
 
De signifikanta skillnaderna som erhölls indikerar tydligt att någonting skett i 
bostadsrättsföreningarnas redovisning mellan 2013 och den efterföljande perioden, det 
vill säga i samband med införandet av K-regelverket 2014. Som identifierat utgör 
byggnadsavskrivningar ett av de få redovisningsval som en bostadsrättsförening ställs 
inför som kräver mera sofistikerade bedömningar och val (Marton, 2012). Avskrivningen 
hör även samman med den värde- och verksamhetsmässigt dominerande tillgången i 
föreningen, vilket är byggnaden, och är något som måste ske i redovisningen i enlighet 
med gällande redovisningsregler (Lundén, 2014, s. 15; ÅRL, 4§, 4 kap.). Om K-
regelverkets införande i någon form påverkat bostadsrättsföreningarnas redovisning, och 
i utsträckningen dess ekonomiska situation, utgjorde avskrivningarna den naturliga 
faktorn att studera i ett första skede. Lägg där till den bakomliggande debatten kring 
bostadsrättsföreningarnas avskrivningar och deras redovisning före och efter BFNs 
regelförtydligande, som kan sägas utgöra bakgrunden till studiens ämne. Det empiriska 
resultatet styrker detta resonemang kring att avskrivningarna bör vara i blickfånget för 
förändringar i bostadsrättsföreningarnas redovisning.  
 
Figur 2, innehållandes andelarna för respektive avskrivningsmetod och år, ger en tydlig 
inledande överblick av ursprungsläget och hur förändringen skett över perioden sett till 
vilken avskrivningsmetod som föreningarna applicerat vid avskrivning av deras byggnad. 
Ungefär 60 % av urvalet använde den omdiskuterade progressiva metoden under 2013 
och tvingades att förändra sin avskrivningsmetod i och med K-regelverkets införande och 
BFNs regelförtydligande. I och med att en så stor andel använde den efter 2013 inte längre 
tillåtna progressiva metoden blir den övergripande effekten att en kraftigt ökad 
genomsnittlig avskrivningstakt uppstått inte allt för överraskande. Detta då studien 
inriktat sig på nyare föreningar som är i början av sina byggnadsavskrivningar och då 
majoriteten av dessa använt sig av en progressiv avskrivningsmetod, vilket ofta innebär 
en låg initial avskrivningstakt (SOU 2017:31, s. 119). En övergång till en enkel linjär 
metod i enlighet med K2-regelverket, som Figur 2 visar att merparten av föreningarna 
övergick till för år 2014, medför en markant ökning sett till hur stor del av byggnaden 
som skrivs av varje år om än nyttjandeperioden är densamma. Istället för att använda en 
över tid ”upptrappad” avskrivningstakt gäller en konstant avskrivningstakt. En markant 
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ökad avskrivningstakt hänger även direkt samman med en ökad avskrivningskostnad i 
absoluta tal i resultaträkning, vilket medför att den genomsnittliga 
avskrivningskostnadens andel naturligt stigit av de totala kostnaderna, givet att de andra 
kostnaderna inte markant ökat. Att nybildade föreningar, i alla fall i våra geografiska 
regioner, i stor utsträckning använt sig av den progressiva metoden, eller en enkel linjär 
med en lång nyttjandeperiod (>200 år), kan tydligt identifierats och effekter i form av 
ökad avskrivningstakt och avskrivningskostnad är rimlig i och med de förändringar som 
skett. Som helhet förstärker det empiriska resultatet bilden av att nyare föreningar i stor 
utsträckning, i genomsnitt, använde sig av en låg avskrivningstakt genom progressiv 
metod, vilket låg bakom den inledande debatten och satte bostadsrättsföreningarna i 
rampljuset (SOU 2017:31, s. 107).  
 
En intressant aspekt av resultatet är en kraftigt ökad avskrivningstakt motsvarande 95 % 
mellan 2013 och efterföljande period för urvalet i genomsnitt, och att skillnaden kan 
översättas till att den genomsnittliga avskrivningsperioden som byggnaden skrivs av 
under nästan har halverats till omkring 90 år. Trots den signifikanta förändringen är, som 
kan ses i Figur 3, spridningen runt medelvärdet fortfarande relativt stor och konstant inom 
urvalet. Standardavvikelsen har visserligen gått ner lite, men vi kan fortfarande utläsa att 
denna nästan är på samma nivå innan som efter införandet av K-regelverket. Detta kan 
tolkas som att föreningarna gör väldigt olika när det kommer till att applicera 
redovisningsreglerna vid avskrivning av byggnaden, oavsett om vi talar innan eller efter 
K-regelverkets införande. Detta trots att bostadsrättsföreningarna genom sin verksamhet 
har en liknande, dominerande tillgång med relativt liknande egenskaper och karaktär 
(Lundén, 2014, s. 15). Hur mycket föreningarna skriver av har ”flyttat uppåt” i 
genomsnittlig avskrivningstakt, men en liknande spridning som tidigare existerar runt om 
detta medelvärde.  
 
Med bakgrund i den forskning och debatt som bedrivits kring regel- och principbaserade 
regelverk kan det argumenteras att ett mer regelbaserat regelverk skulle innebära lägre 
spridning mellan bostadsrättsföreningar sett till avskrivningstakten på byggnaderna. 
Genom förtydligandet att en progressiv avskrivningsmetod inte längre var tillåten har 
antalet valmöjligheter begränsats vilket, i enlighet med utgångspunkterna som antas av 
Agoglia et al. (2011) och Collins et al. (2012), bör leda till en lägre variation inom de 
uppskattningar som måste göras kring byggnadens avskrivningstakt. Resultatet indikerar 
dock att de nyttjandeperioder som används alltså fortfarande lär variera i samma 
omfattning trots att bostadsrättsföreningar nu endast har två metoder i form av enkel linjär 
eller komponentavskrivning att välja bland, vid avskrivning av sin byggnad. Förklaring 
till detta kan vara att om än K2 anses utgöra ett enklare och mera regelbaserat regelverk 
än K3 innefattar det fortfarande mycket bedömningar och val som måste ske när det 
kommer till avskrivning av byggnad. Därför lär utfallet variera i enlighet med ett 
principbaserat regelverks utgångspunkter (Schipper, 2003, s. 67). Att redovisningsvalen 
som sker mellan bostadsrättsföreningarna skiljer sig såväl före som efter införandet av K-
regelverket förstärker enligt oss bilden som getts av behovet för konsekventa regler inom 
branschen för att kunna öka jämförbarheten i redovisningen.  
 
I enlighet med den självkostnadsprincip som är grundläggande för 
bostadsrättsföreningars verksamhet och syfte undersöktes även hur det 
redovisningsmässiga resultatet förändrats under perioden. Resultatet i redovisningen hör 
även samman med föreningens ekonomiska situation och påverkas av förändringar i 
resultaträkningens beståndsdelar i form av intäkter och kostnader. Empiriskt uppvisades 
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en signifikant försämring i det genomsnittligt redovisade resultatet per kvadratmeter för 
den efterföljande perioden jämfört med 2013 inom populationen. Som påpekades i 
empirin är att resultatet som föreningarna i urvalet uppvisade var dock väldigt varierande 
över hela perioden, vilket observeras genom den höga standardavvikelsen för urvalet.  
 
Hur väl föreningarna kan tänkas ”uppfylla” den grundläggande självkostnadsprincipen, 
där full hänsyn tagits till avskrivningarna som sparandefunktion och mekanism för 
långsiktighet i ekonomin som kan argumenteras för, är även värt att belysa i och med de 
redovisade resultat som uppvisats under perioden. Att det genomsnittliga resultatet per 
kvadratmeter försämrats är tydligt, men att det genomsnittliga resultatet per kvadratmeter 
redan innan K-regelverkets införande även var negativt indikerar att 
självkostnadsprincipen innan som efter överlag inte kan anses uppfylld. Redan innan 
införandet av K-regelverket uppvisade nästan hälften av bostadsrättsföreningarna i 
urvalet även ett negativt resultat och efteråt utökades den andelen till omkring 70 %. 
Föreningarna kan visserligen ha ett kassaflöde i balans, men kan ha valt att bortse från 
den påverkan som de icke kassaflödespåverkande posterna, det vill säga avskrivningarna, 
har på resultatet och därmed redovisa en redovisningsmässig förlust. Att en signifikant 
försämring i resultatet per kvadratmeter uppvisats under perioden tyder alltså på att det 
redovisningsmässiga resultatet påverkats av K-regelverkets införande. I enlighet med 
Dichev (2008) visas alltså här hur den ”operativa verksamheten” för 
bostadsrättsföreningar ser ut och utvecklats via resultaträkningen i form hur väl 
självkostnadsprincipen kan anses uppfyllas.  
 
Värt att påpeka är att de effekter som kunde urskiljas även verkar ha hållit i sig över tid. 
K-regelverkets införande verkar inte enbart ha gett effekt i redovisningen för ett enskilt 
räkenskapsår, utan de tre enskilda variablerna som studerades har hållit sig på en relativt 
konstant nivå från 2014 och därefter för de två efterföljande åren. Detta är i och för sig 
inte orimligt, då de nya redovisningsreglerna som måste appliceras gällt för hela den 
efterföljande perioden utan några större förändringar ur bostadsrättsföreningarnas 
perspektiv. Efter den markanta skillnad som kan observeras mellan 2013 och 2014 har 
utvecklingen verkat vara rätt konstant under den efterföljande perioden för samtliga 
variabler som jämfördes i hypotes 1, 2 och 3.  
 
Det tydliga empiriska resultatet för de inledande, jämförande testerna ger oss initiala 
bevis för att bostadsrättsföreningarna, deras redovisning och ekonomiska situation kan 
anses ha påverkats i samband med K-regelverkets införande. Tre identifierade direkta 
mått som hör samman med föreningarnas redovisning kunde sägas uppvisa signifikanta 
skillnader för populationen efter införandet jämfört med före, och därmed visa effekter i 
form av större avskrivningskostnader och stigande avskrivningstakt samt sämre 
redovisningsmässigt resultat. Observera att alla dessa tre jämförelser skedde med enkla 
tester och samband mellan exempelvis ökad avskrivningstakt och utvecklingen i 
resultatet inte går att dra utifrån denna del. 
 
6.2 Samband mellan resultat och avskrivningskostnad 
I regressionsanalysen för hypotes 4 uppmättes signifikanta samband mellan utvecklingen 
för flertalet variabler och den resultatutveckling som skett mellan 2013 och ett genomsnitt 
för perioden 2014 till 2016. Dessa variabler var de som härstammar från 
bostadsrättsföreningarnas resultaträkningar, det vill säga finansiellt netto, övriga 
kostnader, avskrivningskostnad för byggnad och totala intäkter. Ingen av de tre 
kontrollvariablerna erhöll ett signifikant samband med den beroende variabeln. Den 
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slutgiltiga regressionsmodellen för hypotes 4 gav även en förklaringsgrad omkring 60 %, 
vilken kan anses som god i sammanhanget. 
 
Sett till den hypotes som avsågs att testas erhölls alltså ett signifikant samband mellan 
den procentuella utvecklingen av avskrivningskostnaden och den procentuella 
utvecklingen av resultatet mellan 2013 och den efterföljande perioden (2014 till 2016). 
Med andra ord kan en ökad avskrivningskostnad sägas förklara en negativ förändring som 
skett i det redovisningsmässiga resultatet under samma period. Som framgår av Tabell 8 
har den genomsnittliga utvecklingen i variablerna mellan 2013 och den efterföljande 
perioden varit varierande, men en genomsnittlig ökning i avskrivningskostnad (-244 %) 
och försämring i resultatet (-165 %) under perioden framgår tydligt. De övriga 
signifikanta resultatvariablerna har inte rört sig i samma markanta omfattning men ett 
signifikant samband erhölls ändå med resultatutvecklingen.  
 
Det empiriska resultatet kan sägas vara intressant ur ett flertal perspektiv och detta 
samband öppnar upp för en mera intressant diskussion kring bostadsrättsföreningarnas 
redovisningsval i enlighet med PAT och institutional theory. Med båda dessa teorier som 
grund identifierades en situation där bostadsrättsföreningarna kunde anses ha incitament 
att utföra vissa redovisningsval som de hade möjlighet till. Incitamenten relaterar till 
självkostnadsprincipen genom att föreningen vill uppvisa en så god ekonomisk situation 
som möjligt i form av ett resultat i balans, vilket i sin tur möjliggör att motivera lägre 
årsavgifter än vad som annars vore rimligt. Årsavgiften är, i enlighet med vår koppling 
av den befintliga teorin, det som slutligen står i fokus genom dess samband med 
medlemmarnas privatekonomi på kort och lång sikt, samt ett verktyg för att anses legitim 
bland andra bostadsrättsföreningar. Det empiriska resultatet ger bevis till denna tes som 
teorin kunde ge och de bakomliggande motiven som kunnat identifierats.  
 
Sambandet mellan avskrivningskostnad och det redovisningsmässiga resultatet, samt 
utvecklingen i dessa variabler under perioden ger underlag till att påvisa att nyare 
bostadsrättsföreningarna har utfört redovisningsval via appliceringen av 
redovisningsreglerna när det kommer till avskrivning av byggnaden. Redovisningsvalet 
kan, med sambandet som bevis, sägas ha haft en stark påverkan på resultatet, vilket legat 
i föreningarnas intresse. Förändringen som uppstår i och med K-regelverkets införande 
och BFNs regelförtydligande innebär att många föreningar måste ändra sin 
redovisningsmetod eller omvärdera sin befintliga avskrivningsplan för byggnaden. Att 
detta leder till högre avskrivningskostnad, som i sin tur belastar och sänker resultatet ger 
oss en situation där en mera ”sann” bild av nyare bostadsrättsföreningars ekonomiska 
situation ges. Från att innan ha kunnat göra redovisningsval med intresse att uppvisa ett 
bättre resultat, vilket föreningarna verkar ha gjort i praktiken också, innebär K-
regelverkets införande att redovisningsvalet begränsas. Föreningarna har därmed tvingats 
omvärdera sin avskrivningsmetod för byggnaden, vilket i sin tur påverkat resultatet åt det 
negativa hållet i enlighet med det empiriska samband som identifierades.  
 
Det empiriska resultatet står i paritet med Collin et al. (2009) som påvisade att både PAT 
och institutional theory tillsammans sida vid sida kan användas för att förklara de 
redovisningsval som sker. Båda teorierna i denna studie kan ge ett utfall som motiverar, 
förklarar och anknyter att den bakomliggande orsaken i ett möjligt redovisningsval för en 
bostadsrättsförening ligger i att uppvisa ett bättre resultat och därmed en bättre ekonomisk 
situation som årsavgifterna ska sättas efter. Oavsett om det handlar om att maximera sin 
egen nytta i enlighet med PAT eller i en vilja att anses som legitim i sin bransch i enlighet 
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med institutional theory, bottnar redovisningsvalen i en gemensam bakomliggande orsak 
när denna möjlighet finns.  
 
Sett till den självkostnadsprincip som ska råda i bostadsrättsföreningarna kan det 
ifrågasättas om avskrivningarnas storlek motsvarar den faktiska förslitningen som sker 
och därmed uppfyller den långsiktiga funktion det är tänkt att de ska göra (SOU 2017:31, 
s. 134). Att föreningen kunnat styra vilka kostnader som ingår i självkostnadsprincipen 
genom deras redovisningsval verkar motverka syftet med principen. Då 
redovisningsvalen i en bostadsrättsförening i stort hänger samman med byggnaden och 
avskrivning av denna har, som påvisats, en låg avskrivningstakt i många fall valts bland 
de nyare bostadsrättsföreningarna i denna studie. Avskrivningarna är tänkta att vara en 
mekanism som gör att ett mera långsiktigt perspektiv inkluderas utöver de direkt 
kassaflödespåverkande posterna och att föreningen även tar hänsyn till det underhåll som 
kommer att behövas i framtiden redan idag (SOU 2017:31, s. 134). Om denna mekanism 
satts ur spel genom att istället enbart representera en bråkdel av den sanna förslitningen, 
exempelvis genom en progressiv avskrivningsmetod, eller att ingen hänsyn 
överhuvudtaget tagits till avskrivningskostnaden och det mera långsiktiga perspektivet 
vid applicering av självkostnadsprincipen, faller inte själva syftet med denna då?  
 
Den påverkan införandet av K-regelverket inneburit för bostadsrättsföreningars 
ekonomiska situation kan således kopplas till det empiriska resultatet för hypotes 4. 
Genom att nyare bostadsrättsföreningar i viss utsträckning kan sägas ha utfört 
redovisningsval som legat i deras intresse, det vill säga uppnått en låg 
avskrivningskostnad för byggnaden via en progressiv metod eller linjär metod med 
väldigt lång nyttjandeperiod och därmed kunnat uppvisa ett bättre resultat. I och med 
införandet av K-regelverket och BFNs regelförtydligande måste redovisningsvalet ses 
över och i många fall omvärderas. Effekten här blir att redovisningsval som tidigare skett 
med egenintresset som grund nu måste omvärderas och ger en negativ utveckling i det 
redovisningsmässiga resultatet. I enlighet med självkostnadsprincipen indikerar detta att 
hänsyn skulle behöva tas till en sämre ekonomisk situation, i och med ett lägre resultat 
och att många föreningar nu uppvisar negativa resultat, för att föreningen ska på sikt ha 
en sund ekonomi och tillräckliga medel sätts undan för framtiden. I utsträckning indikerar 
detta alltså att högre årsavgifter behövs för att motverka den försämrade ekonomiska 
situationen, allt annat lika. Då just avskrivningskostnaden är den som ökat och påverkat 
den ekonomiska situationen, indikerar detta också att det är det långsiktiga perspektivet 
som dessa ska avspegla som inte täcks in i självkostnadsprincipen fullt ut. Detta leder oss 
in på hypotes 5 och hur bostadsrättsföreningarna faktiskt agerat i och med K-regelverkets 
införande.  
 
6.3 Samband mellan totala intäkter och avskrivningskostnad 
Regressionsanalysen för hypotes 5 uppvisade inget signifikant samband mellan 
utvecklingen i de totala intäkterna och förändringen i avskrivningskostnaden av 
byggnaden under perioden. Samband erhölls istället för variablerna förändring i övriga 
kostnader och det finansiella nettot, samt kontrollvariabeln soliditet. Modellens 
förklaringsgrad uppgick till omkring 13 %, vilket kan anses som lågt. Som visuellt visas 
i Figur 8 och anges i Tabell 10 har bostadsrättsföreningarnas totala intäkter, där 
årsavgiften utgör en stor andel tillsammans med andra hyresintäkter, stått relativt stilla 
under perioden mellan 2013 och 2016. I genomsnitt har någon enstaka procents ökning 
per år mellan 2013 och 2016 förekommit. Samtidigt har den årliga avskrivningskostnaden 
för byggnaderna ökat markant, i genomsnitt mer än 250 % mellan 2013 och efterföljande 
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period för att därefter förbli relativt konstant på denna nivå. Avskrivningskostnadernas 
ökning lär, som argumenterat för, bero på K-regelverkets införande och den omvärdering 
av redovisningsval som föreningarna behövde göra.  
 
Utvecklingen av föreningens totala intäkter ansågs på förhand utgöra det som visar 
bostadsrättsföreningarnas agerande, i huvudsak genom hur styrelsen valt att sätta 
årsavgifterna. I sammanhanget avsågs avskrivningskostnadens utveckling motsvara 
möjliga förändringar i redovisningen som K-regelverket kan ha gett upphov till. Det 
empiriska resultatet, det vill säga inget samband mellan utvecklingen i dessa två, ger oss 
anledning att tro att beslutet kring årsavgifterna (och därmed den största delen av 
föreningens intäkter) inte har tagit hänsyn till den ökande förändring i 
avskrivningskostnad som skett. Att även de två resultatposter som har en direkt 
kassaflödespåverkan, det finansiella nettot och övriga kostnader, erhöll ett signifikant 
samband med förändringen i totala intäkter tyder än mer på vad föreningen tagit i 
beaktande vid beslut kring årsavgifterna. Då det finansiella nettot förbättrats, innebärande 
lägre räntekostnader, och de övriga kostnaderna ökat under perioden kan det tänkas att 
effekten av dessa två tillsammans bättre förklarar hur en enskild förening valt att sätta 
sina avgifter i dagsläget.  
 
Det empiriska resultatet här indikerar, i enlighet med Du Bois et al. (2004) grundläggande 
studie, att ett agentproblem existerar i populationen med nyare bostadsrättsföreningar. 
Regressionsanalysen ger åtminstone inget stöd för att godta att ett samband existerar i 
förändringen av intäkterna och avskrivningskostnaden. Du Bois et al. (2004) påvisar att 
agentproblemet inte bör bortses från i organisationer utan ett lika tydligt förhållande 
mellan agent och principal som i ett vanligt aktiebolag eller dylikt med separerat ägande 
och ledning, och organisationer där syftet inte heller i första hand är vinst. Som 
identifierats har bostadsrättsföreningar inte ett allt för tydligt förhållande mellan den 
agent och de principaler som kan tänkas existera, deras huvudsakliga syfte är inte vinst 
och en intressekonflikt går att på förhand argumentera kring när det kommer till hur 
årsavgifterna bestäms. Dessa orsaker lär kunna ligga bakom att ett agentproblem kan 
sägas påvisas i enlighet med det ursprungligen av Jensen & Meckling (1983) framlagda 
agent- och principalförhållandet och agentproblemet, om än andra faktorer och en annan 
omgivning kan sägas utgöra kärnan i detta fall.  
 
De föreningar som tvingades ändra sitt redovisningsval, uppvisa en högre 
avskrivningskostnad och därmed ett sämre resultat, troligtvis ett negativt, i och med K-
regelverkets införande har inte låtit detta påverka sina intäkter i allt för stor utsträckning, 
trots att de genom beslutandet av årsavgifter till stor del kontrollerar vilka intäkter 
föreningen löpande har. En skillnad i perspektiv och intresse kan urskiljas. Då 
avskrivningskostnaden kan argumenteras utgör en långsiktig funktion i 
bostadsrättsföreningarnas redovisning och, om den åtminstone på sikt beaktas som den 
bör, medför att föreningen inkluderar ett långsiktigt tänk via självkostnadsprincipen. Att 
dock inte ta hänsyn till denna genom att intäkterna även ökat under den studerade 
perioden som kan indikera att de beslut som tagits fattats på en kortare sikt och med 
förslagsvis årsavgifterna i hänsyn. Det är här styrelsens och de befintliga medlemmarnas 
kortsiktiga ekonomiska incitament argumenterades kunde tänkas ligga, vilket resultatet 
ger vissa belägg till. Istället för att det är föreningens långsiktiga intressen som beaktas, 
som ligger i att fastigheterna sköts över tid och är oberoende vem som bor i fastigheten, 
är det de befintliga medlemmarnas intresse som kan sägas gynnas av situationen och 
agerandet som sker. Utan tydlig extern motpart (principal) som kan se till att föreningens 
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intressen fattas i enlighet med vad som borde utgöra föreningens intresse på sikt kan 
denna situation lättare tänkas uppstå.  
 
Om än mest fokus legat på självkostnadsprincipen relaterar även likhetsprincipen till 
beslutandet av årsavgiften. Ingen enskild medlem, nuvarande eller framtida, ska 
missgynnas av de beslut som idag fattas av styrelsen (Lunden, 2014, s. 40). Detta gäller 
även sättandet av årsavgifterna och som här påvisat verkar en skillnad i perspektiv 
rörande vad som ska innefattas i självkostnadsprincipen existera. Styrelsen har i många 
fall inte tagit hänsyn till en ökad avskrivningskostnad och kan via dess kontroll över 
intäkterna argumenteras låta föreningen medvetet gå med redovisningsmässigt 
underskott. Studiens resultat, och kanske främst det indikerade agentproblemet, ger 
åtminstone vissa tvivel till att bostadsrättsföreningarna idag tar hänsyn till framtida 
boenden i samma utsträckning som de borde. Likhetsprincipen över tid kan alltså 
argumenteras vara problematisk att uppfylla, då effekterna av för låga årsavgifter i nutid 
lär spilla över på framtida boenden när väl det långsiktiga underhållsbehovet ska säkras 
och utföras.  
 
En viktig aspekt är att de totala intäkterna legat relativt stilla över en längre tidsperiod, 
mellan 2013 och 2016, medan avskrivningskostnaden gjort detsamma efter den stora 
ökningen mellan 2013 och 2014. Detta kan sägas antyda att effekten hållit i sig och att 
det inte bara beror på att styrelserna valt att undvika ta hänsyn till den i redovisningen 
ökande avskrivningskostnaden enstaka år utan kan anses på ett systematiskt sätt gjort 
detta. En viss eftersläpning kan tänkas finnas i justering av föreningens intäkter, speciellt 
med den snabba händelseutveckling som här skett. Att anpassa sig till situationen och vad 
den betyder kan ta tid, speciellt när det enbart är det redovisningsmässiga resultatet som 
påverkats och inte det på kort sikt viktigare kassaflödet. Att en längre tidsperiod här kan 
observeras lär ge ytterligare belägg för att kunna indikera att ett agentproblem sett på lång 
sikt har uppstått i nyare bostadsrättsföreningar.  
 
I förlängningen innebär det ovan indikerade agentproblemet och det till synes mera 
kortsiktiga perspektiv som tagits av bostadsrättsföreningarna att K-regelverkets införande 
även här har fått effekt på föreningarnas ekonomiska situation. Genom att 
redovisningsvalen som tidigare fattats med egenintresse, som påvisat i hypotes 4, tvingats 
omvärderas och inneburit en negativ effekt på resultatet har en försämrad ekonomisk 
situation i genomsnitt behövts uppvisas. Att dock denna försämrade situation uppstår kan 
till stor del bero på agentproblemet som här indikerats då föreningens intäkter inte 
justerats i enlighet med vad en fullt uppfylld självkostnadsprincip menar borde ha skett.   
 
En intressant, avslutande aspekt i sammanhanget är varför bostadsrättsföreningarna inte 
fortsätter att försöka uppvisa en så god redovisningsmässig situation som möjligt, i 
enlighet med resultatet för hypotes 4. En möjlig förklaring till detta kan tänkas vara det 
grundläggande agentproblemet som här indikerats. Även om möjligheten till 
resultatförbättrande redovisningsval, och på så sätt i utsträckningen motivera lägre 
årsavgifter, blivit begränsad i och med K-regelverkets införande existerar fortfarande ett 
redovisningsval när det kommer till avskrivning av byggnad. En fortsatt variation i hur 
föreningarna gör med detta redovisningsval har kunnat observerats och att ta efter de med 
lägsta möjliga avskrivningstakt borde vara en möjlighet. I och med att ingen tydlig 
motpart med direkt inflytande existerar, en tydlig intressekonflikt kring beslutandet av 
årsavgifterna kan identifieras och årsavgifternas ekonomiska betydelse är väsentligt på 
kort och lång sikt kan dock bostadsrättsföreningarna som argumenteras för ha starka 
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incitament att välja att besluta om lägre årsavgifter här och nu. Detta gäller oavsett vilket 
resultat föreningen uppvisar i sin resultaträkning. Bostadsrättsföreningarna kanske har 
tvingats ändra sin redovisningsprincip och hur stora avskrivningar som måste ske, men 
väljer ändå att enbart se till kassaflödet som behövs på kort sikt för att klara driften och 
undviker därmed det långsiktiga perspektivet. När varken förlustförbud eller någon annan 
”motverkande” mekanism existerar kan incitamenten i att sätta årsavgifter lägre än vad 
som annars borde ha ansetts rimligt oavsett resultat i redovisningen tänkas ha överhanden. 
Detta leder oss in på det gällande förslaget kring ett införande av obligatorisk 
komponentavskrivning som behandlas i den avslutande hypotesen.  
 
6.4 Jämförelse vid införande av obligatorisk komponentavskrivning 
För den avslutande, framåtriktade hypotes 6 erhölls ett empiriskt resultat som visar att, 
allt annat lika, en signifikant försämring hade uppstått i det redovisade resultatet per 
kvadratmeter för 2016 med en obligatoriskt införd komponentavskrivning och en vägd 
genomsnittlig avskrivningstakt om 2 %, jämfört med innan. I enlighet med Figur 10 
uppvisade redan på förhand omkring 60 % av föreningarna i urvalet redan ett negativt 
redovisat resultat, medan utfallet efter ”införandet” av komponentavskrivning uppgick 
denna andel till över 90 %. I och med den genomsnittliga, faktiska avskrivningstakt som 
uppmättes för 2016 relaterat till hypotes 1 på omkring 1,1 % och att merparten av urvalet 
använde sig av den enkla linjära avskrivningsmetoden i enlighet med K2, kom inte ett 
signifikant försämrat resultat som någon överraskning. En stigande avskrivningstakt 
innebär en ökad avskrivningskostnad, och då allt annat hölls konstant påverkades 
resultatet negativt i de flesta fall.  
 
Det är såklart värt att framhålla att detta resultat erhölls utefter en enkel schablonisering 
av vad ett införande av komponentavskrivning skulle kunna innebära sett till 
avskrivningstakt. Att ingen variation skulle existera i avskrivningstakten mellan 
föreningarna, trots att endast en metod skulle vara tillåten verkar inte troligt i 
verkligheten. Om än lika till karaktär består byggnader av olika material, komponenter, 
sammansättning och därmed olika förväntade livslängder. Då en komponentmetod även 
hade inneburit att omfattande bedömningar måste göras, lär dessa även variera mellan 
föreningarna (Lundén, 2014, s. 84-86). Resultatet är trots detta intressant enligt oss. Att 
komponentmetoden anses utgöra den mest sanna metoden för att replikera den verkliga 
förslitningen som sker på byggnaden i redovisningen, samtidigt som det faktiskt är denna 
metod som lagts fram som ett initialt konsekvent förslag, gör inte en genomsnittlig 
avskrivningstakt om 2 % per år till en utopi (SOU 2017:31, s. 140; Lundén, 2014, s. 85). 
Att resultatet för populationen kunde påvisas bli signifikant skiljt mot det som faktiskt 
uppvisades kan då ge en mera indikativ bild om att en införd komponentmetod skulle ge 
en negativ effekt på resultatet. En mera enhetlig hantering av avskrivningarna, och 
därmed ökad jämförbarhet mellan bostadsrättsföreningar, lär även naturligt uppstå om än 
skillnader trots allt lär existera i en verklig applicering av metoden.  
 
Ett intressant scenario tåls att belysas med det empiriska resultatet av den sjätte hypotesen 
som grund. En bostadsrättsförening som 2013 använde sig av en progressiv 
avskrivningsmetod tvingades i samband med av införandet av K-regelverket 2014 att 
lägga om sin avskrivningsmetod. Sett till urvalet här och denna studies resultat lär detta 
ha gett en negativ effekt på det redovisade resultatet genom en ökad avskrivningskostnad 
i enlighet med det samband som påvisades i hypotes 4. I enlighet med det agentproblem 
som diskuterats och indikerats finns dock inga starka incitament, i alla fall på kort sikt, 
för bostadsrättsföreningen att ta hänsyn till en ökad avskrivningskostnad genom höjda 
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årsavgifter. Att så även skett indikerades genom hypotes 5 då inget samband kunde 
erhållas mellan utvecklingen i avskrivningskostnad och de totala intäkterna. Därmed 
bibehålls det negativa redovisningsmässiga resultatet. Att då införa 
komponentavskrivning, som baserat på denna studies empiriska resultat i genomsnitt lär 
höja avskrivningstakten och avskrivningskostnaderna och därmed, allt annat lika, 
försämra resultatet ytterligare, kan i skenet av detta ses som ett möjligt ineffektivt förslag. 
Om den ökade avskrivningskostnaden i samband med K-regelverkets införande inte 
verkar ha spelat någon roll vid beslutandet av årsavgifter, trots en till synes försämrad 
ekonomisk situation, varför lär hänsyn tas denna gång? Speciellt då inget förlustförbud 
existerar och inte heller är rekommenderat i samband med förslaget om 
komponentavskrivning (SOU 2017:31, s. 152; Stattin & Svernlöv, 2014, s. 12). 
Föreningen tar övergripande andra aspekter i beaktande för sättande av årsavgifterna, 
förslagsvis de resultatposter som påverkar på kort sikt genom kassaflödet. Samma 
incitament att bibehålla sina årsavgifter konstanta eller beroende av andra faktorer lär 
existera för bostadsrättsföreningarna även om komponentavskrivning på ett korrekt sätt 
skulle motsvara det långsiktiga perspektiv som skulle behöva tas.  
 
En form av paradox kan enligt oss argumenteras uppstå här. Att branschen är i behov av 
konsekventa redovisningsregler, speciellt kring avskrivning av byggnad, verkar rätt klart 
med hänsyn till utredningens förslag, den debatt som funnits samt vad denna studie kan 
indikera. Vi har som nämnt tydligt sett att de föreningar som ingick i urvalet fortfarande 
gör olika bedömningar vid redovisningsvalet innan som efter K-regelverkets införande, 
vilket lär försämra jämförbarheten mellan föreningarna och skapar tydliga skillnader i 
vilken mån ett långsiktigt perspektiv inkluderas. Samtidigt indikerar vi att den metod som 
kan anses ge den mest korrekta uppskattningen av en byggnads förslitning och därmed 
vore lämplig om föreningarna ska ta ett korrekt och enhetligt grepp om det långsiktiga 
underhållsbehovet genom självkostnadsprincipen, skulle ge ett försämrat resultat allt 
annat lika. Att hänsyn skulle tas till denna mera sanna förslitning genom en högre 
avskrivningskostnad genom de högre årsavgifter som, allt annat lika, skulle behövas 
verkar inte direkt rimligt med studiens resultat som grund.  
 
Sett till den ekonomiska situationen, som i slutändan är i fokus i denna studie, kan den 
övergripande effekten indikeras vara att denna försämras för nyare bostadsrättsföreningar 
vid ett införande av obligatorisk komponentavskrivning. Det negativa resultatet som 
uppstår genom en ökad avskrivningskostnad och inte direkt påverkar kassaflödet lär dock 
på kort sikt kanske inte ge allt för stora effekter för medlemmarna och på de beslut 
styrelsen fattar, i alla fall inte här och nu. Som nämnt i diskussionen kring det indikerade 
agentproblemet uppstår eventuella problem på längre sikt när underhåll faktiskt måste ske 
och utrymme i ekonomin bör finnas. Det blir troligtvis framtida generationer boende som 
ekonomiskt kommer att drabbas.  
 
Värt att påpeka i sammanhanget är att vi valt att bortse från den större komplexitet som 
komponentavskrivning ger i redovisningen. I verkligheten lär metoden innebära krav på 
en större kompetens redovisningsmässigt för att kunna applicera metoden, samt tekniskt 
avancerade bedömningar för att erhålla en korrekt uppdelning i komponenter och dess 
nyttjandeperiod (SOU 2017:31, s. 148). Detta är ytterligare en aspekt som i verkligheten 
bör innefattas vid bedömningen av lämpligheten i metoden som den enda tillåtna för 
avskrivningar i bostadsrättsföreningar. Att en mindre bostadsrättsförening med 
begränsade resurser ska ”tvingas” in i komponentmetoden och bara i ett första skede 
behöva utföra en övergång till denna metod med de uppskattningar detta kräver kan enligt 
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oss anses mindre rimligt. Kostnaden kan tänkas överstiga den möjliga nyttan. Detta ger 
ytterligare belägg till att utformningen av konsekventa regler verkligen bör tänkas över.  
 
6.5 Sammanfattande diskussion  
Att införandet av K-regelverket 2014 och det efterföljande regelförtydligandet från BFN 
verkar ha påverkat nyare bostadsrättsföreningars redovisning och ekonomiska situation i 
olika omfattning indikeras av denna studies empiriska resultat. Denna utveckling har även 
visat hålla i sig under hela den efterföljande perioden, 2014 till 2016. Det är alltså inte 
enbart ett enstaka år eller dylikt där skillnaden uppstått, utan de skillnader och samband 
som undersökts och observerats verkar ha hållit sig konstanta över hela den studerade 
perioden.  
 
Införandet av K-regelverket 2014 kan sägas ha haft den övergripande effekten i att ”tagit 
fram” en mera sann, sämre ekonomisk situation som bostadsrättsföreningarna befinner 
sig i, samt därmed indikerat en skillnad på vilken sikt föreningens nuvarande agerande 
sker. Observera att denna försämrade ekonomiska situation och skillnad i perspektiv 
såklart gäller på längre sikt, då det är avskrivningarna som är redovisningsvalet som 
påvisats påverka. Dessa innebär inget utflöde av likvida medel idag, men representerar 
istället den hänsyn som långsiktigt sett argumenteras behöver tas. Den ekonomiska 
situationen utgörs av fler faktorer än just resultatet och om än självkostnadsprincipen och 
likhetsprincipen utgör grundläggande faktorer för bostadsrättsföreningens ekonomi ger 
dessa kanske främst en långsiktig vy. Att en förening går med förlust enstaka år kan 
såklart ske och ett förlustförbud existerar inte, samt att på kort sikt utgör naturligtvis 
kassaflödet en väldigt viktig faktor i den ekonomiska situationen.  
 
Att resultaträkningen dock skulle vara obetydlig både på kort och lång sikt verkar inte 
rimligt. Det är här självkostnadsprincipen realiseras, i alla fall en långsiktig variant av 
denna. Viktigt att påpeka är att det redovisningsmässiga resultatets betydelse är antaget 
att avskrivningarna faktiskt motsvarar en relativt sann bild av den faktiska förslitning som 
sker, och är det som ska inkluderas i självkostnaden för de befintliga medlemmarna. Om 
än syftet inte är att skapa vinst indikerar i alla fall resultaträkningen vilket perspektiv som 
tas. Hänsyn måste tas till fler aspekter som kan tänkas ingå i den ekonomiska situationen 
om denna ska kunna bedömas i helhet. Viktigt är dock att komma ihåg att 
bostadsrättsföreningar genom sin verksamhet och syfte har inbyggd långsiktighet då det 
handlar om människors boende.  
 
Samlat påvisar det empiriska resultatet ett behov, i enlighet med självkostnadsprincipen, 
att föreningarnas intäkter måste öka, det vill säga högre årsavgifter. Med olika motiv, 
enskilt eller tillsammans, finns som identifierat incitament och ett egenintresse i att hålla 
dessa lägre än vad som kan anses rimligt just nu. Problemet kan tänkas uppstå på längre 
sikt, inte idag. Och det kanske utgör kärnan i problemet, effekterna ligger längre fram i 
tiden, när större underhåll faktiskt måste göras för att bibehålla fastighetens byggnad i 
skick. Det är längre fram i tiden som utrymme till belåning kommer att behövas, men 
tanken är ju att det gemensamt ska sättas av löpande till framtida underhåll av de som 
över tid bor i föreningen (SOU 2017:31, s. 132). I sammanhanget är det viktigt att notera 
att det är de genomsnittliga effekterna som observerats, det är alltså inte alla nya 
föreningar där systematiska underskott uppvisas och för låga årsavgifter beslutas utan i 
gruppen finns såklart de som kan anses ”sköta sig”.  
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Avslutningsvis bör studiens resultat och denna diskussion ses i ett bredare sammanhang 
och till hur denna studie inleddes, det vill säga med grund i att de svenska hushållen aldrig 
har varit rikare än idag (Eliasson et al., 2017). Ökande bostadspriser för alla typer av 
bostäder med äganderätt under en förhållandevis lång period med grund i en stark 
befolkningstillväxt, god konjunktur och låga räntor påvisades (Boverket, 2014). 
Bostadsrätter är här naturligtvis inget undantag sett till den utveckling som skett med både 
en stor andel av nybyggandet, ökande antal överlåtelser per år och snittpriser på 
bostadsrätter (SCB, 2017d; SCB, 2017f). Ett grundläggande samband för studien är det 
mellan årsavgiften och priset som erhålls vid en försäljning av bostadsrätten, vilket i sig 
inte verkar orimligt (Allabrf.se, 2015). I förhållande till detta kan studiens huvudsakliga 
resultat om möjligt indikera att den ekonomiska situationen i nyare bostadsrättsföreningar 
i något avseende kan tänkas tvinga upp årsavgifterna, i alla fall på längre sikt. Om så 
kommer ske och när, samt de möjliga faktiska konsekvenserna det i sin tur kan ha är 
utanför denna studies omfång men tåls att nämnas i avseende till det resultat som erhölls.   
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7. Slutsatser  
 

I denna del sammanfattas det erhållna resultatet och slutsatser dras. Med dessa slutsatser 
som grund förs en diskussion kring hur väl studiens problemformulering har besvarats 
och dess syften uppfyllts. Studiens praktiska och teoretiska bidrag redogörs för, förslag 
på framtida studier inom området ges och en diskussion kring samhälleliga aspekter 
avslutar denna del.  
 

 
7.1 Slutsatser 
Denna studie riktade in sig på att studera ett svenskt fenomen i form av 
bostadsrättsföreningar, deras redovisning och ekonomiska situation. Med bakgrund i 
utvecklingen av de svenska redovisningsreglerna i och med införandet av K-regelverket 
2014, en till synes intressant framtida föreslagen utveckling inom området och en på 
förhand till synes speciell situation i och med bostadsrättsföreningarnas ekonomiska 
betydelse och unika karaktär, formulerades studiens problemformulering enligt följande:  
 
Problemformulering, uppdelad i två separata delar: 
Hur har nyare bostadsrättsföreningars ekonomiska situation påverkats av 
redovisningsreglernas utveckling i och med införandet av K-regelverket? 
  
Vilka implikationer kan ett införande av föreslagna framtida konsekventa 
redovisningsregler för avskrivningar innebära för nyare bostadsrättsföreningars 
ekonomiska situation? 
 
Studien baserades på ett slumpmässigt urval om 250 nyare bostadsrättsföreningar från 
Stockholm, Göteborg och Malmö kommun. Redovisningsinformation samlades manuellt 
in för räkenskapsåren 2013 till 2016 för dessa föreningar. Utifrån detta datamaterial 
avsågs att studera hur bostadsrättsföreningarnas redovisning och ekonomiska situation 
utvecklats under perioden för att identifiera möjliga skillnader och samband. Med grund 
i befintlig teori utfördes hypotestester som avsåg att påvisa skillnader som uppstått under 
perioden samt för att identifiera samband som kan tänkas förklara 
bostadsrättsföreningarnas agerande i och med K-regelverkets införande. 
  
Studiens resultat indikerar att nyare bostadsrättsföreningarnas ekonomiska situation i 
olika omfattning, ur olika perspektiv och med en ihållande effekt påverkats av K-
regelverkets införande, samt ger möjliga orsaker till hur föreningarna agerat. Direkta 
effekter i redovisningen kunde urskiljas i samband K-regelverkets införande genom att 
en signifikant högre avskrivningstakt, avskrivningskostnad och ett försämrat resultat 
uppvisades. I ett initialt stadie kan K-regelverkets införande alltså antyda att nyare 
bostadsrättsföreningar behövt omvärdera och anpassa sin redovisning sett till K-
regelverkets införande, med ett huvudsakligt fokus på den avskrivningsmetod som 
använts. Den progressiva metoden som ligger till grund för ämnets aktualitet visade sig 
användas av en majoritet av urvalet under 2013 för att sedan urskilja en övergång till K2 
och den enkla linjära metoden i samband med K-regelverkets införande och förbudet mot 
progressiv avskrivning.  
 
Det huvudsakliga resultatet i ett större perspektiv kan kopplas till de utgångspunkter och 
syften som finns med en bostadsrättsförening. I och med att det handlar om bostäder och 
verksamheten i och med detta naturligt kan anses långsiktig bör ett sådant perspektiv 
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kunna antas som utgångspunkt. Detta ska ske genom att föreningen säkrar att medel till 
det långsiktiga underhållsbehovet sätts av löpande. Att fastigheterna på lång och kort sikt 
tas hand om kan sägas utgöra en viktig funktion i en bostadsrättsförening, då 
verksamheten kretsar kring dessa. Studiens resultat indikerar att det långsiktiga 
perspektivet i viss mån saknas och att hur väl självkostnadsprincipen på sikt uppfylls kan 
diskuteras. Det kunde identifieras att föreningarnas redovisningsval i form av dess 
byggnadsavskrivningar, i enlighet med befintlig teori inom redovisningsval och 
beslutsfattande, utförts med ett bakomliggande egenintresse i att uppvisa en så god 
ekonomisk situation som möjligt på kort sikt, och att K-regelverkets införande begränsat 
de tillgängliga redovisningsvalen. Detta innebar en kraftigt stigande avskrivningskostnad 
för många av bostadsrättsföreningarna där ett signifikant samband med det uppvisade 
kraftigt försämrat resultat kunde erhållas. Föreningarnas försämrade redovisningsmässiga 
resultat kunde således förklaras av det förändrade redovisningsvalet som behövde ske i 
samband med K-regelverkets införande i form av deras byggnadsavskrivningar.  
 
Effekterna av K-regelverkets införande kan således säga vara att detta tvingade fram en 
mera realistisk avskrivning för föreningarnas byggnader motsvarande en mera sann 
förslitning, vilket i sin tur tvingade fram en till synes sämre ekonomisk situation. Att det 
just är byggnadsavskrivningar som orsakat den negativa förändringen påvisar att det är 
det långsiktiga perspektivet i den ekonomiska situationen som påverkats och att detta kan 
indikera att för låg hänsyn tas till bostadsrättsföreningens långsiktiga underhållsbehov 
genom att självkostnadsprincipen inte uppfylls. I sin tur indikerar detta ett behov av höjda 
årsavgifter för att säkerställa det långsiktiga underhållsbehovet i föreningarna.  
 
Ett agentproblem i bostadsrättsföreningarna kunde även indikeras då inget samband 
mellan utvecklingen av föreningarnas intäkter, som de till stor del själva kontrollerar över, 
och den ökade avskrivningskostnaden som uppstått kunde påvisas. Detta indikerade 
agentproblem påvisar den skillnad i perspektiv som finns i besluten som fattas och de 
som borde fattas med hänsyn till bostadsrättsföreningens bästa intresse. De nuvarande 
boende, och därmed de som har inflytande över besluten i föreningen, kan argumenteras 
ha starka ekonomiska incitament att fatta beslut som både direkt och indirekt gynnar deras 
intressen i dagsläget istället för föreningens intressen på längre sikt.  
 
Sammanfattningsvis kan nyare bostadsrättsföreningars ekonomiska situation sägas ha 
påverkats negativt av K-regelverkets införande då de nya redovisningsreglerna tvingat 
dessa att uppvisa en mera realistisk bild av deras ekonomiska situation, i alla fall på lång 
sikt, samt att föreningarnas agerande inte varit i enlighet med denna förändring och 
hänsyn inte tagits. Studiens resultat indikerar att det långsiktiga perspektivet i viss mån 
saknas i dagsläget och att den ekonomiska situationen reflekterar detta utan att hänsyn tas 
till detta idag.  
 
Sett till den framåtblickande delen av problemformuleringen som avsåg att ge 
implikationer om vad ett obligatoriskt införande av komponentavskrivning skulle kunna 
ge för effekter observerades en intressant möjlig utveckling. Att ett införande av 
komponentavskrivning skulle innebära en, återigen, stigande avskrivningstakt kunde 
argumenteras för och att ett signifikant försämrat redovisningsmässigt resultat, allt annat 
lika, kunde ses skapar frågetecken gällande om komponentavskrivning är rätt hantering 
av problemet med bakgrund i den utveckling som observerades i samband med K-
regelverkets införande. Att föreningarna skulle ta hänsyn till denna indikerat ökande 
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avskrivningskostnad kan anses som osannolikt utan några starka incitament att göra så, i 
enlighet med det indikerade agentproblemet.  
 
I enlighet ovanstående huvudsakliga slutsatser och resultat som denna studie genererat 
kan problemformuleringen sägas ha besvarats och studiens syften anses ha uppfyllts.  
 
7.2 Studiens bidrag  
Genom att studera hur nyare bostadsrättsföreningars redovisning och agerande sett ut 
under den aktuella tidsperioden har kunskap erhållits ur olika perspektiv som medför att 
studien kan argumenteras ge både ett praktiskt och teoretiskt kunskapsbidrag. Bidraget 
sker både till bostadsrättsföreningar som studieobjekt och de teoretiska forskningsfält 
som studien relaterar till. Studiens praktiska och teoretiska bidrag redogörs för nedan.  
 
Det praktiska bidrag som studien ger relaterar till att intressenter kan erhålla en ökad 
förståelse och insikt i nyare bostadsrättsföreningars ekonomiska situation, utvecklingen i 
denna samt hur dessa agerat utifrån de förändringar som skett. Genom att påvisa de 
faktiska skillnader som skett i redovisningen i form av ökade avskrivningar och försämrat 
redovisningsmässigt resultat och de erhållna empiriska resultatet kan 
bostadsrättsföreningars ekonomiska situation och beslutsfattande på ett relevant sätt 
analyseras, belysas och diskuteras. Detta i sin tur är av nytta för olika intressenter som på 
olika sätt relaterar till bostadsrättsföreningarna och använder redovisningsinformation för 
att fatta olika ekonomiska beslut. Praktiskt påvisas att en konflikt kan finnas mellan 
föreningarnas faktiska agerande och hur de borde agera för att tillgodose 
bostadsrättsföreningens långsiktiga behov och grundläggande syfte. Studiens resultat 
indikerar att detta agerande på sikt kan ha både direkt och indirekt påverkan för olika 
intressenter, primärt befintliga och potentiella framtida boende, men även för samhället i 
stort. Då ämnet är aktuellt, förändringarna skett i närtid och en debatt förs om 
bostadsrättsföreningarnas redovisnings framtid har denna studie gett en god insikt och 
övergripande förståelse av bostadsrättsföreningarnas omgivning. Detta ger de olika 
intressenterna en ökad kunskap i hur bostadsrättsföreningarnas ekonomiska situation och 
redovisning utvecklats och kan tänkas utvecklas framöver, vilket därigenom ger ett 
förbättrat beslutsunderlag. Då även enbart ett fåtal befintliga studier existerar som på ett 
relevant sätt sätter bostadsrättsföreningar i centrum bidrar studien dessutom med en ökad 
kunskap kring detta svenska fenomen.  
  
Det teoretiska bidraget syftar till den applicering som skett av befintlig teori på 
bostadsrättsföreningar i denna studie och det kunskapsbidrag som studien kan tänkas ge 
till forskningsfältet. I huvudsak har studien behövt dra analogier från de befintliga 
forskningsfälten för redovisningsval och beslutsfattande i organisationer till 
bostadsrättsföreningarnas kontext, vilket i sin tur krävt en logisk argumentation för att 
möjliggöra detta. Resultatet indikerar att befintliga teorier, i huvudsak PAT, institutional 
theory och agentteorin, går att applicera på bostadsrättsföreningar, deras redovisningsval 
och kan tänkas ligga till grund för att förklara deras agerande. Tidigare forskning inom 
de valda teorierna har i huvudsak bedrivits för vinstdrivande företag. Denna studie och 
dess resultat indikerar i viss mån att dessa generella teorier även går att utvidga till 
organisationer vars primära syfte skiljer sig från vinstdrivande organisationer. Resultatet 
är i linje med de fåtal studier som tidigare kopplat samman icke vinstdrivande 
organisationer med de ursprungliga teorierna, i huvudsak Collin et al. (2009) och Du Bois 
et al. (2004). Bidraget till forskningsfältet kan alltså sägas ske genom att både befintlig 
teori kunnat användas på bostadsrättsföreningar och deras unika situation, det vill säga i 
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en annan kontext. Studien ger även ett möjligt kunskapsbidrag till den forskning som 
utförts kring organisationer med ett annat huvudsakligt syfte än vinst och bidrar 
därigenom till en utvidgning av forskningsfältet. 
 
7.3 Förslag till framtida studier 
Denna studie har behandlat bostadsrättsföreningar, dess redovisningsinformation och 
ekonomiska situation i förhållande till de förändringar som skett de senaste åren när det 
kommer till de gällande redovisningsreglerna. Som belysts tidigare finns enbart ett fåtal 
befintliga studier inom området och bostadsrättsföreningar som studieobjekt kan nog 
anses vara rätt förbisett trots den ekonomiska betydelsen. Givet att området är outforskat 
och konceptets speciella karaktär finns många framtida studier inom området att föreslå. 
Grundläggande förslag från oss inkluderar att använda sig av andra perspektiv eller göra 
jämförelser inom den stora populationen av bostadsrättsföreningar. Att jämföra, se 
skillnader och likheter mellan olika typer av bostadsrättsföreningar, exempelvis nya mot 
gamla eller de i storstäder mot de i mindre städer, eller enbart rikta in sig på större eller 
mindre bostadsrättsföreningar borde kunna ge en ännu mera djupgående studie och bidra 
med intressant kunskap till området. Vi väljer även att nedan belysa två specifika områden 
som går längre utanför ramarna än denna studie. 
 
Ett första, bredare förslag på framtida forskning från oss relaterar till att sätta de resultat 
som denna studie antyder i ett större sammanhang genom att även på ett mera sofistikerat 
sätt undersöka de faktiska konsekvenserna som kan tänkas finnas. Att föreningarna utfört 
redovisningsval i deras egenintresse, att ett agentproblem kan anses föreligga och att den 
ekonomiska situationen påverkats av K-regelverkets införande är de huvudsakliga 
slutsatserna från denna studie. Att sätta detta i relation till de faktiska konsekvenserna 
skulle innebära en studie som kopplar samman redovisningsinformationen med dess 
möjliga påverkan i samhället. De faktiska konsekvenserna skulle i detta fall kunna betyda 
om, och i så fall i vilken omfattning, bostadspriserna faktiskt påverkats av föreningarnas 
redovisningsval och de resultat de redovisar. Exempelvis om priserna lyckats ”hållas 
uppe” av svårmotiverade oförändrade årsavgifter, eller om effekten blivit tvärtom. Att 
koppla samman de resultat som denna studie antyder med den faktiska prisbildningen 
skulle ge en mera djupgående, sofistikerad studie som lägger till och kopplar samman 
redovisningen med ytterligare ett område där de mera reella, direkta konsekvenserna kan 
tänkas finnas. Detta förslag är i enlighet med Fields et al. (2001, s. 299) som efterlyser 
mera forskning kring konsekvenserna av de redovisningsval som sker.  
 
Ett andra förslag inkluderar att använda sig av en annan metod vid genomförandet av 
studien i form av en kvalitativ ansats. Denna studie har varit kvantitativ och uteslutande 
använt sig av redovisningsinformation i form av offentliga årsredovisningar från ett större 
urval av bostadsrättsföreningar. Att istället använda sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt 
i form av exempelvis intervjuer och rikta in sig på ett mindre antal föreningar och dess 
olika intressenter, skulle kunna bidra med en intressant infallsvinkel för ämnet och bidra 
med ett annorlunda perspektiv. Detta skulle kunna ske genom att exempelvis intervjua 
bostadsrättsföreningars styrelser, boende, potentiella köpare och kreditgivare. Genom att 
relatera detta till beslutsfattande och synen på redovisningsinformationen som föreningen 
ger ut skulle slutsatser kunna dras om hur och varför beslut fattas i verkligheten och vilken 
påverkan informationen har. Ett mera nära perspektiv skapas och att bedöma resultaten i 
förhållande till en kvantitativ studie skulle kunna ge en intressant jämförelse.  
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7.4 Samhälleliga aspekter 
En diskussion kring möjliga samhälleliga aspekter som studien, dess slutsatser och 
resultat kan tänkas ha avslutar denna del. Studiens möjliga konsekvenser i samhället kan 
argumenteras och ses ur flera olika perspektiv. Resultatet antyder och påvisar i första 
hand ett agerande av nyare bostadsrättsföreningar som kan anses vara i konflikt med de 
grundläggande långsiktiga utgångspunkterna för en bostadsrättsförening. Ett långsiktigt 
perspektiv i de ekonomiska beslut som nu fattas kan ur vissa synvinklar sägas saknas. De 
ekonomiska incitamenten är såklart starka genom bostadsrättens och 
bostadsrättsföreningens koppling till privatekonomin, vilket speglar studiens resultat. Att 
en på förhand farlig snedvridning mellan befintliga boenden och framtida kan tänkas 
uppstå är inte orimligt, vilket i utsträckningen kan tänkas få ekonomiska konsekvenser 
för fler än just dessa direkta intressenter. Bostäder och fastigheter utgör en viktig 
beståndsdel i människors livs, både sett till trygghet och ekonomi på kort och lång sikt. 
Att nyare bostadsrätter utgör en stor del av den svenska bostadsmarknaden i kombination 
med ett indikerat kortsiktigt agerande lär på sikt kunna få konsekvenser för de enskilda 
bostadsrättsföreningarna men även konsekvenser, ekonomiska och sociala, för både 
närliggande och mindre närliggande områden i samhället.   
 
Även hur de redovisningsregler som råder för bostadsrättsföreningar ska utformas är en 
svår fråga, både för föreningen själva och till synes även för lagstiftaren. Att i första hand 
bostadsrättsföreningarna är i behov mera enhetliga redovisningsregler verkar rätt 
självklart, då de är väldigt lika i karaktär och har ett liknande syfte men samtidigt som 
påvisat gör väldigt olika sett till redovisningen. I förlängningen bör även kanske mera 
anpassande redovisningsregler till verksamheten utvärderas. Många av de boende och 
framtida boende är att anse som lekmän i sammanhanget när det kommer till 
redovisningen och föreningens ekonomi. Bättre utformade redovisningsregler eller 
kanske rent av ett skräddarsytt koncept sett till redovisningen för just 
bostadsrättsföreningar kan tänkas förenkla konceptet, göra dess utgångspunkter tydligare 
och därmed förenkla för både interna och externa intressenter på sikt. En konsekvens av 
detta kan tänkas vara att om redovisningsreglerna specifikt ska utformas för denna grupp 
av bokföringsskyldiga, varför kan inte andra branscher då även efterfråga samma sak. En 
problematisk situation kan därmed tänkas uppstå för lagstiftare och normgivare, oavsett 
om specifika regler för bostadsrättsföreningar införs eller inte.  
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8. Sanningskriterier och etiska överväganden 
 

I denna avslutande del diskuteras de sanningskriterier som relaterar till studien. Detta 
sker genom att reliabilitet, validitet och generaliserbarhet diskuteras i förhållande till 
studiens genomförande och resultat. Avslutningsvis diskuteras de etiska överväganden 
som funnits i studien.  
 

 
8.1 Sanningskriterier 
Sanningskriterierna för en studie relaterar till studiens tillförlitlighet och kvalité. Styrkor 
och svagheter i studien och dess resultat kan fångas upp genom att diskutera kring 
begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i förhållande till studiens utförande 
och resultat, vilket avses att utföras i denna del. Det är dock värt att tänka på dessa 
tillsammans när man bedömer hur väl sanningskriterierna kan anses har blivit uppfyllda. 
Ett problem med en kvantitativ studie är, enligt Collis och Hussey (2014, s. 53), att en 
hög reliabilitet ofta går hand i hand med låg validitet. Objektiv, kvantitativ data är i många 
fall lätt att erhålla och sammanställa, men samtidigt kan sådan data innebära att 
problemets komplexitet inte fångas upp lika väl som vid kvalitativa studier där forskarna 
utgår från ett mindre urval som studeras mer ingående (Collis & Hussey, 2014, s. 53). 
Således är det viktigt att forskarna bakom studien både har reliabilitet och validitet i 
åtanke då studiens praktiska tillvägagångssätt utformas för att säkerställa att det resultat 
som erhålls både är robust över tid samtidigt som mätmetoderna kan anses valida.  
 
8.1.1 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett begrepp som hänförs till hur robust studiens resultat är, vilket i sin tur 
beror på styrkan av de mått som används i studien (Collis & Hussey, 2014, s. 52). En 
studie som kan replikeras med samma urval och fortfarande generera samma resultat kan 
anses som tillförlitlig (Collis & Hussey, 2014, s. 52). Med en positivistisk kunskapssyn 
är studiens replikerbarhet särskilt viktig då syftet är att empiriskt bevisa att en hypotes 
kan appliceras till en specifik situation (Collis & Hussey, 2014, s. 53). Kan inte studien 
replikeras av andra forskare utifrån samma urval där samma resultat erhålls är resultatet 
tvetydigt, vilket gör att styrkan av slutsatserna som initialt fattades försvagas. För en 
positivistisk studie med en deduktiv forskningsansats är detta generellt inte något problem 
då datamaterialet ofta består av objektiv, kvantitativ data som inte påverkats av forskarnas 
eller någon annans subjektiva uppfattningar (Collis & Hussey, 2014, s. 53). En studie 
bestående av kvalitativ data kan motsatt innebära en låg replikerbarhet för studien.  
 
Då denna studie antar en deduktiv forskningsansats kan reliabiliteten argumenteras vara 
hög i och med att datamaterialet enbart består av offentligt tillgängliga uppgifter som 
erhållits via offentliga källor, främst från bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar. Vid 
studiens inledande skede kunde en komplett uppsättning av studiens målpopulation 
erhållas via databasen Retriever Business. Datamaterialet samlades huvudsakligen in från 
årsredovisningarna som samlades in och sammanställdes. Själva datan bestod i sin tur till 
största delen av kvantitativ data från bostadsrättsföreningarnas noter, balans- och 
resultaträkning som upprättats utefter de aktuella redovisningsreglerna som gäller för 
bostadsrättsföreningar.  
 
Något som kan anses negativt för studiens reliabilitet är den manuella hanteringen som 
användes vid datainsamlingen eftersom inget direkt anpassat datamaterial fanns 
tillgängligt som passade till studiens utformning och det som avsågs att testas. Att 
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manuellt sammanställa kvantitativ data i stora mängder innebär att risken för 
summerings- och sammanställningsfel är överhängande. Detta är något som vi hade i 
åtanke när datamaterialet samlades in. Genom att införa kontroller både vid själva 
datainsamlingen och efter datamaterialet samlats in minimerades risken för att 
summerings- och sammanställningsfel inte skulle identifieras. En annan negativ aspekt 
kring studiens reliabilitet är att subjektiva bedömningar till viss mån tvingades användas 
vid datainsamlingen. Bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar var stundtals av 
varierande utformning och kvalité som gjorde att avvägningar ibland krävdes. Om än en 
avvägning krävdes för vissa mått eftersträvades en konsekvent tillämpning för perioden 
som studeras (2013 till 2016) och enhetlighet mellan föreningarna i syfte att stärka 
jämförbarheten. Vidare har studien förlitat sig fullt ut på Retriever Business för att 
definiera populationen och utföra urvalet. Om än databasen kan anses tillförlitlig kan vi 
inte fullt ut säkerställa att populationen är komplett eller består av objekt som inte borde 
ha ingått i populationen.   
 
8.1.2 Validitet 
Validitet syftar till att måtten som används i studien faktiskt mäter det som avses att mätas 
(Collis & Hussey, 2014, s. 53). Det måste finnas ett orsakssamband mellan mätmetoden, 
de underliggande måtten och det som avses att mätas. En studies validitet hör således 
samman med huruvida datamaterialet som samlats in ger en korrekt bild av fenomenet 
som undersöks (Collis & Hussey, 2014, s. 218). En dåligt genomtänkt eller strukturerad 
mätmetod, urval som inte representerar populationen såsom bekvämlighetsurval och 
dåligt utvalda mått är faktorer som bidrar till låg validitet (Collis & Hussey, 2014, s. 53).  
 
För en kvantitativ studie är oftast validiteten ett större problem än reliabiliteten. Då 
studien avser att empiriskt undersöka om befintliga teorier kan appliceras till en specifik 
situation krävs att forskarna identifierar och samlar in ett relevant datamaterial där 
variablerna har ett orsakssamband med teorin som avses att testats empiriskt. Att 
variablerna har en tydlig koppling till fenomenet som aves studeras är i praktiken svårt 
att säkerställa. Viktigt för validiteten i en kvantitativ studie är att forskarna kan identifiera 
ett logiskt samband mellan teorin och det praktiska utförandet. Detta är inget undantag 
för denna studie.  
 
Det som talar emot validiteten för denna studie är att relativt enkla mått använts för att 
förklara relativt komplexa fenomen. Exempelvis att måttet förändring i totala intäkter ska 
motsvara bostadsrättsföreningens agerande kan ifrågasättas. För denna studie har därför 
en logisk argumentation försökt föras och påvisas för samtliga variabler som ingått i 
studien. Variablerna har utformats utifrån befintlig teori och anpassats för det praktiska 
problemet studien baseras på. Som nämnts ovan har ett skräddarsytt datamaterial 
sammanställts manuellt för denna studie. Praktiskt genomfördes detta genom att utifrån 
befintlig teori och studien praktiska problem besluta om de variabler som ansågs och 
kunde motiveras ha ett orsakssamband med hypotesen som formulerades. Om än stor 
omtanke lagts till studiens praktiska metod och de variabler definierats går det aldrig att 
fullt säkerställa att måttet faktiskt mäter det som avses att mätas vid en kvantitativ studie.  
 
Genom att studien sträcker sig över en längre tidsperiod (2013 till 2016) har en mer 
långsiktig trend och utveckling kunnat studeras, och inte enbart mellan enstaka år. I och 
med detta kunde vi säkerställa att effekter och samband hållit i sig över en längre 
tidsperiod. Om än genomsnitt för den efterföljande perioden (2014 till 2016) använts i 
stor utsträckning ger detta ett mera långsiktigt perspektiv än om enbart ett enstaka år 
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använts. Detta är något som enligt oss styrker studiens resultat och slutsatser. För samtliga 
variabler togs även hänsyn till storlek genom att beräkna procentuella mått eller per 
kvadratmeter. På så sätt eliminerades storlek som en faktor, annars hade större 
bostadsrättsföreningar inom urvalet med ett flertal antal fastigheter haft en större inverkan 
på de empiriska testerna som utfördes och en skevhet riskera uppstå. Samtidigt uppstod 
ett nytt problem i form av extremvärden då den procentuella förändringen för föreningar 
med låga värden för en variabel år 2013 som sedan markant förändrades under den 
efterföljande perioden (2014 till 2016) uppvisade en väldigt stor procentuell förändring. 
Detta gjorde att extremvärden tvingades elimineras för vissa hypoteser vilket kan anses 
negativt i styrkan för resultatet som erhölls då antalet observationer som resultatet 
baserades på blev lägre än ursprungligen tänkt.  
 
Något som stärker validiteten för studien är att urvalet utfördes slumpmässigt via ett 
stratifierat urval. Därmed kan urvalet anses representera hela populationen som ingår i 
studien och styrker därmed de empiriska resultaten som erhållits. Studiens 
generaliserbarhet stärks enligt oss mycket genom att urvalet skedde slumpmässigt ur 
populationen. Vidare kan urvalets storlek efter bortfall anses acceptabelt med hänsyn till 
de liknande karaktärsdrag som studieobjekten uppvisar. Värt att påpeka är att vi inriktade 
studien på nyare bostadsrättsföreningar. Det finns ingen tydlig definition av vad som 
utgör en ”nyare” bostadsrättsförening, utan detta var en subjektiv bedömning av oss som 
tvingades utföras. Med hänsyn till ovanstående finns både för- och nackdelar för denna 
studies validitet. Överlag har dock stor omsorg lagts till studiens utformning och 
operationalisering vilket vi anser ger en styrka till studiens resultat och slutsatser samt 
generaliserbarhet.  
 
8.1.3 Generaliserbarhet 
Studien och resultatets generaliserbarhet är även värt att belysa i olika sammanhang, om 
än den till viss del berörts ovan. Med generaliserbarhet menas i vilken utsträckning som 
det erhållna resultatet är möjligt att applicera i ett bredare eller annorlunda sammanhang 
utanför de specifika objekt som undersökts (Bryman & Bell, 2017, s. 69). I denna studie 
har nyare bostadsrättsföreningar varit i fokus och utgjort de objekt och den population 
som studerats, samt att en avgränsning i studien är att endast nyare föreningar från 
Sveriges tre storstäder ingått i urvalet. Trots denna avgränsning menar vi att 
generaliserbarheten i olika sammanhang borde kunna anses vara god, framförallt för 
nyare bostadsrättsföreningar i Sverige. Värt att poängtera är att det är de övergripande 
och genomsnittliga effekterna som genomgående i studien varit i fokus.  
 
En övergripande styrka för resultatets generaliserbarhet är att urvalet skett med en 
slumpmässig urvalsmetod ur den population som definierades. Detta i kombination med 
att ett större antal föreningar utgjorde urvalet och det skräddarsydda datamaterialet, samt 
att starka empiriska resultat erhölls kan resultatet åtminstone sägas vara möjligt att 
generalisera för nyare bostadsrättsföreningar i Sverige. Visserligen kan skillnader både 
mellan de tre storstäder som ingick, samt mellan dessa tre storstäder och övriga nyare 
bostadsrättsföreningar i Sverige tänkas existera. Dock kontrollerades för möjliga 
skillnader mellan de tre storstäderna i regressionsmodellerna utan några empiriska 
skillnader, medan nyare bostadsrättsföreningar borde kunna anses dela många 
gemensamma egenskaper oavsett geografisk plats och trots den avgränsning som skedde 
utgjorde de tre storstäderna nästan hälften av de föreningar som vi definierade som nyare 
bostadsrättsföreningar i Sverige. Lämpliga metodval och statistiska tester har, enligt oss, 
utförts och styrker generaliserbarheten genom att resultatet kan sägas vara mera robust 
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och överförbart i ett större sammanhang, vilket är en viktig beståndsdel i en kvantitativ 
studie som denna där vi vill kunna uttala oss om populationen i allmänhet.  
 
En intressant frågeställning blir i vilken utsträckning resultatet går att generalisera till 
sammanhang utanför den direkta populationen som här undersökts, exempelvis för 
bostadsrättsföreningar i allmänhet, inklusive äldre föreningar. Oavsett ålder ska 
föreningarna följa samma regler, men deras förutsättningar kan såklart tänkas skilja sig 
åt exempelvis sett till ekonomisk situation och underhållsbehov. Observera dock att äldre 
föreningar inte studerats i denna studie. Tillåts vi spekulera borde en delvis överförbarhet 
av resultatet även kunna tänkas finnas här då likheter borde existera sett till karaktär, samt 
samma ekonomiska incitament borde kunna argumenteras gälla generellt.  
 
8.2 Etiska överväganden 
De etiska aspekterna relaterar till de moraliska och principiella värderingarna som 
tillsammans skapar grundläggande normer över vilket beteende som anses passande 
(Collis & Hussey, 2014, s. 30). De etiska aspekterna för en forskningsstudie berör primärt 
hur data behandlas, hur forskningen utförs och hur resultatet som erhålls presenteras 
(Collis & Hussey, 2014, s. 30). Det bakomliggande syftet med forskningsetisk 
normbildning är således att skydda individerna som deltar i studien samtidigt som det 
säkerställs att informationen som behandlas hanteras och presenteras på ett korrekt sätt 
(Vetenskapsrådet, 2017, s. 12). En konflikt kan uppstå då studien ska vara transparent 
med de resultat som erhölls för att stärka trovärdigheten, samtidigt som deltagarnas 
intressen ska skyddas och en avvägning måste göras kring vilken information som kan 
offentliggöras (Vetenskapsrådet, 2017, s. 39).  
 
En stor mängd forskning och debatter har diskuterat kring de etiska aspekterna för 
samhällsvetenskapliga studier, och det är svårt att sammanfatta dessa under en gemensam 
definition (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12). Forskningen utvecklas ständigt där nya 
forskningsmetoder och frågeställningar kontinuerligt utvecklas. Utifrån den omfattande 
debatten och forskningen inom området kan dock ett antal allmänt vedertagna principer 
urskiljas som tillsammans anses reglera vilket beteende som anses acceptabelt inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen (Vetenskapsrådet, 2017, s. 25). Några allmänt 
vedertagna principer som bör tas hänsyn till är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 
konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). Principerna sekretess och tystnadsplikt 
relaterar till frågor kring vilka uppgifter som kan offentliggöras, antingen muntligt eller 
skriftligt, medan anonymitet och konfidentialitet berör hur individernas personuppgifter 
skyddas och ser till att uppgifterna som forskarna erhållit i förtroende inte sprids vidare 
till tredje man utan samtycke (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). Tillsammans antas dessa 
främja normbildningen kring samhällsvetenskapliga studiers etiska åtaganden 
(Vetenskapsrådet, 2017, s. 41).  
 
För denna studie har endast offentlig tillgänglig data i form av redovisningsinformation 
från bostadsrättsföreningarna använts. Inget etiskt problem existerar således med privat 
och sekretessbelagd information, utan vem som helst kan få tillgång till denna data. 
Hänsyn har tagits till de ovan nämnda aspekterna vid datainsamlingen och presentationen 
av resultaten och urvalet. Vi anser att en komplett förteckning över urvalet, se Appendix 
1, bidrar till studiens trovärdighet och reliabilitet. Då studien syfte har varit att i stort 
studera genomsnitt för urvalet och populationen har inte någon enstaka förening pekats 
ut, utan den övergripande effekten inom urvalet har varit i fokus. Vi anser därmed att 
någon konflikt inte uppstått med de etiska aspekterna för denna studie.   
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Appendix  
 
Appendix 1 – Förteckning över bostadsrättsföreningar i urvalet  
 

Bostadsrättsförening (Totalt 250 st.) Org-nr Reg Region Årsredovisning 
Bostadsrättsföreningen Askungen 1 7696076442 2001-10-17 Göteborgs Kommun 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Bagaregården 27:3 7696142590 2006-04-13 Göteborgs Kommun 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Birkagatan 18 7696141626 2006-03-27 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Brämaregatan 1 7696213185 2010-04-07 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Brämaregården, Hisingsgatan, Göteborg 7696174510 2007-09-26 Göteborgs Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Carolus Star 7696108252 2004-04-21 Göteborgs Kommun 13, 14, 16 
Bostadsrättsföreningen Cyklisten 7696222053 2010-10-20 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Egnahemsvägen 22 7696073118 2001-06-27 Göteborgs Kommun 13, 14, 16 
Bostadsrättsföreningen Ekedal 3 7696142897 2006-04-24 Göteborgs Kommun 13, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Getebergsäng 7696092332 2003-01-18 Göteborgs Kommun 13, 14 
Bostadsrättsföreningen Godhem 7696090336 2002-11-26 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Grimberget 7696101919 2003-11-21 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Grönsiskan 7696115133 2004-10-14 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Gubbero 7696135941 2005-12-20 Göteborgs Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 7696154793 2006-11-17 Göteborgs Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Göteborg Götabergsgatan 9 7696095343 2003-04-15 Göteborgs Kommun 13, 15 
Bostadsrättsföreningen Hangaren 7696192249 2008-08-20 Göteborgs Kommun 14, 16 
Bostadsrättsföreningen Hovgården 7696221089 2010-09-23 Göteborgs Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Johannebergsgatan 30 7696140727 2006-03-15 Göteborgs Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Jägaregatan 1-3 7696138226 2006-02-06 Göteborgs Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Karlagatan 24-26 7696091649 2002-12-30 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Kastelholm 7696219117 2010-08-16 Göteborgs Kommun 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Kyrkogatan i Göteborg 7696096366 2003-05-21 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Köpmansgatan 2 7696120315 2005-01-26 Göteborgs Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Lalandia 7696073282 2001-07-03 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 7696088991 2002-10-28 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Lotsgatan i Göteborg 7696067904 2001-02-23 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Mandeln 2 7696136733 2006-01-11 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Maskinkajen 7696093249 2003-02-12 Göteborgs Kommun 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Muraregatan 9-11 Göteborg 7696115141 2004-10-14 Göteborgs Kommun 14 
Bostadsrättsföreningen Muraren i Göteborg 7696143812 2006-05-09 Göteborgs Kommun 13, 14 
Bostadsrättsföreningen Nabbepiren 7696154991 2006-11-21 Göteborgs Kommun 13, 15 
Bostadsrättsföreningen Nya varvet byggnad 71 7696110803 2004-06-24 Göteborgs Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på Norra Älvstranden 7696153308 2006-10-31 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Palmen 7696074652 2001-08-31 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Prisma 7696224992 2010-12-15 Göteborgs Kommun 14, 16 
Bostadsrättsföreningen Rödlöken 7696152466 2006-10-20 Göteborgs Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Saturnus 7696144661 2006-05-16 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Skansens Pärla 7696148746 2006-07-31 Göteborgs Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Skinteboet 7696143507 2006-05-04 Göteborgs Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Solgårdarna Stigberget 7696111108 2004-07-02 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Solgården i Göteborg 7696082820 2002-04-24 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Stenbacken 4 7696085583 2002-07-15 Göteborgs Kommun 14 
Bostadsrättsföreningen Stenkastet 7696171854 2007-08-14 Göteborgs Kommun 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Studio 57 7696167951 2007-06-11 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Styrmannen 7696116065 2004-11-08 Göteborgs Kommun 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Surbrunnen 8 7696116727 2004-11-19 Göteborgs Kommun 13, 14 
Bostadsrättsföreningen Svanehöjd 7696070759 2001-05-04 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Såggatan 50 7696106439 2004-03-12 Göteborgs Kommun 13, 14 



 
110 

Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg 7696220537 2010-09-13 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Taklöken 7696169460 2007-07-02 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Tofsmesen 4 i Göteborg 7696065759 2001-01-10 Göteborgs Kommun 13, 14, 16 
Bostadsrättsföreningen Topaslängan 7696162762 2007-03-21 Göteborgs Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Tornseglaren 7696135107 2005-12-02 Göteborgs Kommun 13, 15 
Bostadsrättsföreningen Tre Lejon på Norra Älvstranden 7696163570 2007-04-02 Göteborgs Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Trådbussen 7696162150 2007-03-13 Göteborgs Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Trädesgatan 4 7696211346 2010-02-22 Göteborgs Kommun 13, 14, 16 
Bostadsrättsföreningen Vingabåkern 7696150783 2006-09-22 Göteborgs Kommun 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Vingagatan 6 7696165302 2007-05-02 Göteborgs Kommun 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Välten i Göteborg 7572009723 2003-06-26 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Wingården 7696090104 2002-11-25 Göteborgs Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Wingården 11 7696076194 2001-10-12 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Ånäsvägen 20-22 7696159081 2007-01-22 Göteborgs Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Ödmansgatan 7696145049 2006-05-22 Göteborgs Kommun 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Öfvre Husaren 7696116214 2004-11-09 Göteborgs Kommun 13, 15, 16 
HSB Bostadsrättsföreningen Måseskär i Göteborg 7164449659 2002-12-13 Göteborgs Kommun BORTFALL 
HSB Bostadsrättsföreningen Öjersjö i Partille 7696127518 2005-07-01 Göteborgs Kommun 13/14, 14/15, 15/16 
HSB Bostadsrättsföreningen Fiolen i Göteborg 7696081566 2002-03-18 Göteborgs Kommun 13, 15 
RB Bostadsrättsföreningen Eriksbergsterrassen 7696143721 2006-05-08 Göteborgs Kommun 13, 14, 15, 16 
RB Bostadsrättsföreningen Caravellen 7696090955 2002-12-09 Göteborgs Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Almbacken 2 7696152912 2006-10-25 Malmö Kommun 13, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Arkitekten 7696072680 2001-06-19 Malmö Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Arkitekten 2 7696100366 2003-10-08 Malmö Kommun 14, 15, 16 
bostadsrättsföreningen Askim 9 7696153613 2006-11-02 Malmö Kommun 13/14, 15/16 
Bostadsrättsföreningen Bladholmen i Malmö 7696099899 2003-09-23 Malmö Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Boken 5 7696206502 2009-10-13 Malmö Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 7696142616 2006-04-19 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Engeströmska lyckan 7696165609 2007-05-07 Malmö Kommun 13, 14, 16 
Bostadsrättsföreningen Fjällrutan 7696159362 2007-01-29 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö 7696104129 2004-01-30 Malmö Kommun 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Fyren 7696084412 2002-06-11 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Glädjen 2 7696068977 2001-03-22 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Greenhusen 1 7696178545 2007-11-28 Malmö Kommun 13, 14 
Bostadsrättsföreningen Greve Moltke 7696140875 2006-03-17 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Hansa Corner 7696096184 2003-05-14 Malmö Kommun 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Haren 12 7696104202 2004-02-02 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Herrestadsgatan 3 7696120828 2005-02-04 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Husaren 19 7696087530 2002-09-18 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Hönan 13 7696181663 2008-01-18 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Inland 4 7696110506 2004-06-16 Malmö Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Kajutan 7696112007 2004-08-04 Malmö Kommun 13, 14, 16 
Bostadsrättsföreningen Kaprifolen i Malmö 7696130389 2005-09-09 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Kompassen i Lomma 7696191407 2008-08-06 Malmö Kommun 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Konduktören 5 7696127286 2005-06-27 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Kornetten 22 7696106223 2004-03-09 Malmö Kommun 13, 14, 16 
Bostadsrättsföreningen Krageholm 3 7696112569 2004-08-19 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Ljungbyhus 7 7696103774 2004-01-21 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen M-Tre 7696104822 2004-02-13 Malmö Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen på Ön 7696205264 2009-09-22 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Näktergalen 16 7696143077 2006-04-26 Malmö Kommun 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen 5 7696124440 2005-04-22 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Regementet Malmö 7696093603 2003-02-24 Malmö Kommun 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Regementsgatan 13 7696153605 2006-11-02 Malmö Kommun 13/14, 15/16 
Bostadsrättsföreningen Sadelmakaren 3 7696114409 2004-09-27 Malmö Kommun 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen SBC Mullvaden 7696102255 2003-12-01 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
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Bostadsrättsföreningen Sjuettan 7696169536 2007-07-02 Malmö Kommun 13, 14, 16 
Bostadsrättsföreningen Stegeborg 7 i Malmö 7696120141 2005-01-21 Malmö Kommun 13, 14, 16 
Bostadsrättsföreningen Svanen i Ljunghusen 7696157861 2006-12-27 Malmö Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Trekungahuset 7696105506 2004-03-01 Malmö Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Tärningen i Malmö 7696085732 2002-07-22 Malmö Kommun 13, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Tärninglund i Malmö 7696106496 2004-03-12 Malmö Kommun 13, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Ulla 2 7696108203 2004-04-20 Malmö Kommun 13, 14, 16 
Bostadsrättsföreningen Valnöten 1 7696143440 2006-05-03 Malmö Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Viggen 7696145759 2006-06-02 Malmö Kommun 13, 15 
Bostadsrättsföreningen Vindöga 7696124630 2005-04-27 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 7696119465 2005-01-14 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Örehus 2 7696092001 2003-01-13 Malmö Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Arvodet 2 7696164826 2007-04-24 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Bondetorpet 80 7696158687 2007-01-15 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand 7696085526 2002-07-12 Stockholms Kommun 13/14, 14/15, 15/16, 16/17 
Bostadsrättsföreningen Kastanjen i Älvsjö 7696102651 2003-12-11 Stockholms Kommun 13, 14, 16 
Bostadsrättsföreningen Arninge 1 7696181119 2008-01-10 Stockholms Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Aspkronan 7696139026 2006-02-20 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Axberget 7696089635 2002-11-11 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Bandyn 1 7696164305 2007-04-17 Stockholms Kommun 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 7696097489 2003-06-27 Stockholms Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Blyertspennan 2 7696218002 2010-07-19 Stockholms Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Blåvingen 3 7696158083 2007-01-02 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Brantingsgatan 23 7696180426 2007-12-20 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen 7696194286 2008-10-13 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Dalagård 7020003591 2007-06-05 Stockholms Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Docenten 1 7696089445 2002-11-06 Stockholms Kommun 14, 16 
Bostadsrättsföreningen Draken 16 7696166144 2007-05-14 Stockholms Kommun 13, 14, 16 
Bostadsrättsföreningen Eden 7696118699 2005-01-04 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde 7696154033 2006-11-10 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Ekfatet 1 7696168207 2007-06-16 Stockholms Kommun 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Enskede Park 1 7696164487 2007-04-19 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Entréhuset 7696187181 2008-04-24 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Harven 53 7696171649 2007-08-09 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Hejaren 1 7696077853 2001-11-30 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Hjortspåret 7696082598 2002-04-16 Stockholms Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Hornsplan 1 7696205231 2009-09-21 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Hummeln 3 7696173918 2007-09-18 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Höstfibblan 8 7696218556 2010-08-04 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Ibsengatan 62 7696208755 2009-12-11 Stockholms Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Isprinsessan 3 7696106116 2004-03-09 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Isrosen 7696179873 2007-12-12 Stockholms Kommun 13, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Jordabalken 1 7696209779 2010-01-13 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Juvenalen 4 7696140917 2006-03-17 Stockholms Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Järnbärarorden 3 7696096911 2003-06-11 Stockholms Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Kakburken 7696181986 2008-01-22 Stockholms Kommun 13, 15 
Bostadsrättsföreningen Kallsjön i Årsta 7696151633 2006-10-09 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Kammakargatan 18 7696069223 2001-03-28 Stockholms Kommun 13, 14, 16 
Bostadsrättsföreningen Kastanjen Karlberg 7696158885 2007-01-17 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Kinesen 1 7696204093 2009-08-13 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Kopparbjörken 7696114797 2004-10-07 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Kopparsticket 7696170237 2007-07-12 Stockholms Kommun 13, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Kristallen 9 7696164743 2007-04-23 Stockholms Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Körsbärsgården 7696173223 2007-09-06 Stockholms Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Körsbärsträdet 25 7696067763 2001-02-20 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Lerlåset 7696088819 2002-10-22 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
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Bostadsrättsföreningen Liljeholmsterrassen 7696089619 2002-11-11 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Lindhagensterrassen 6 7696181655 2008-01-17 Stockholms Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Lingonrisgränd 7696162549 2007-03-19 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Little Italy 7696173413 2007-09-11 Stockholms Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Ljuspunkten 7696143515 2006-05-04 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Lotteriet 3 7696110076 2004-06-03 Stockholms Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Mandeln 7696084370 2002-06-11 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Mannekängen 7696071112 2001-05-14 Stockholms Kommun 13, 15 
Bostadsrättsföreningen Midnattssolen 7696190052 2008-07-01 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Monogrammet 7696081442 2002-03-15 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Muttern 9 7696085104 2002-07-01 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Mälarbröderna 6 7696095426 2003-04-16 Stockholms Kommun 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Nattvardsbarnen 7696123715 2005-04-07 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Nipfjället 7 7696205405 2009-09-24 Stockholms Kommun 13, 15 
Bostadsrättsföreningen Norra Djurgårdsstaden 7696221022 2010-09-22 Stockholms Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 7696128615 2005-08-08 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Palett 7696163372 2007-03-30 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Parkdammen 7696186316 2008-04-08 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 7696114128 2004-09-22 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Plommongården Dalen 7696163083 2007-03-27 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Populus 7696159727 2007-02-03 Stockholms Kommun 13, 14, 16 
Bostadsrättsföreningen Postiljonen 15 7696065544 2001-01-04 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Postiljonen 4 7696144109 2006-05-10 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Pärongården i Enskededalen 7696073795 2001-07-24 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Rosvik 7020018284 2003-08-13 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Rumormästaren 5 7696174403 2007-09-24 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Råseglet 1 7696196984 2009-01-07 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Sandjägaren 2 7696183750 2008-02-21 Stockholms Kommun 13, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Silvereken 7696160402 2007-02-14 Stockholms Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Silvergranen 12 7696160105 2007-02-08 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Silvret 4 7696213227 2010-04-07 Stockholms Kommun 13, 15 
Bostadsrättsföreningen Sjöstaden 3 7696120794 2005-02-03 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Sjöstadsallén 7696157267 2006-12-18 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Sjöstadshamnen 7696224356 2010-12-03 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Sjöstadsparterren 7696164685 2007-04-23 Stockholms Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Sjöviksparken 7696118665 2005-01-04 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 1 7696104160 2004-01-30 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Skattungen 2 7696081343 2002-03-13 Stockholms Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Skulpturen 7696159867 2007-02-06 Stockholms Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Skälderviken 1 7696140404 2006-03-10 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Sköntorp 2 7696075626 2001-09-26 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Småländska Björnen 7696170328 2007-07-16 Stockholms Kommun 14/15, 15/16, 16/17 
Bostadsrättsföreningen Solhems Hjärta 7696072730 2001-06-19 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Solhöjden i Tyresö 7696167878 2007-06-08 Stockholms Kommun 13/14, 14/15, 15/16 
Bostadsrättsföreningen Spetsbonaden 7696167001 2007-05-28 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Spinnsidan 3 7696073357 2001-07-04 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Stopet 2,3,4 i Stockholm 7696167043 2007-05-28 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Stora Mossen 4, Villor 7696101752 2003-11-18 Stockholms Kommun 13, 15 
Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal 7696193965 2008-10-07 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Strålgatan 7696196208 2008-12-02 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Studenten 1 7696077457 2001-11-19 Stockholms Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Stämpelyxan 7696071559 2001-05-22 Stockholms Kommun 13/14, 14/15, 15/16 
Bostadsrättsföreningen Sundby Äng 7696123863 2005-04-11 Stockholms Kommun 13, 15 
Bostadsrättsföreningen Takten 7696165716 2007-05-08 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Torvmossen 2 7696173835 2007-09-17 Stockholms Kommun 13, 14 
Bostadsrättsföreningen Trycksvärtan 7 7696094809 2003-03-28 Stockholms Kommun 14, 16 



 
113 

Bostadsrättsföreningen Tunnan 10 7696164933 2007-04-25 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Ursholmen 7696187306 2008-04-28 Stockholms Kommun 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Valkyrian 7 7696183255 2008-02-13 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Valnöten 9 Stockholm 7696073597 2001-07-12 Stockholms Kommun 13, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Vindsslottet 7696134720 2005-11-24 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Vinkelspegeln 7696161889 2007-03-06 Stockholms Kommun 13, 14, 15 
Bostadsrättsföreningen Vinterviken 7696091573 2002-12-23 Stockholms Kommun 13, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Virvelvinden 7696069611 2001-04-10 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Visthusvägen 3 7696194351 2008-10-15 Stockholms Kommun 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Wahlberget 7696138820 2006-02-17 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Åkermannen 34 7696134332 2005-11-17 Stockholms Kommun 13, 15, 16 
Bostadsrättsföreningen Åkeshovsvägen 32-50 7696177745 2007-11-19 Stockholms Kommun BORTFALL 
Bostadsrättsföreningen Ätten 4 7696074926 2001-09-11 Stockholms Kommun 14, 15, 16 
Designationen Bostadsrättsförening 7696160972 2007-02-21 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
HSB Bostadsrättsföreningen Finnboda Hage i Nacka 7696121313 2005-02-14 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
HSB Bostadsrättsföreningen Grimsta Torg i Stockholm 7696076897 2001-10-29 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
HSB Bostadsrättsföreningen Irländaren i Stockholm 7696208524 2009-12-07 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
HSB Bostadsrättsföreningen Järla Strand i Nacka 7696087852 2002-09-24 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
HSB bostadsrättsföreningen Konjaksskutan i Haninge 7696143267 2006-04-28 Stockholms Kommun 13, 14, 15 
HSB Bostadsrättsföreningen Kuberna i Stockholm 7696087902 2002-09-25 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
HSB Bostadsrättsföreningen Långpannan i Stockholm 7696097448 2003-06-26 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
HSB Bostadsrättsföreningen Palladium i Solna 7696113252 2004-09-02 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
HSB Bostadsrättsföreningen Pianofabriken i Stockholm 7696153811 2006-11-07 Stockholms Kommun 14, 15, 16 
HSB Bostadsrättsföreningen Skogalundshöjden i Nacka 7696080949 2002-02-28 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
HSB Bostadsrättsföreningen Spanjoren i Stockholm 7696209688 2010-01-12 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
HSB Bostadsrättsföreningen Tempelekot i Stockholm 7696178529 2007-11-28 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
HSB Bostadsrättsföreningen Tvålflingan i Stockholm 7696136147 2005-12-22 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
HSB Bostadsrättsföreningen Vivstavarvsvägen 7696132328 2005-10-17 Stockholms Kommun 14, 15, 16 
HSB Bostadsrättsföreningen Västerblick 1 i Stockholm 7696116701 2004-11-19 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
HSB Bostadsrättsföreningen Hamnen i Stockholm 7696125785 2005-05-19 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
HSB Bostadsrättsföreningen Fyren I Nacka 7696080477 2002-02-13 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Marmorlunden Bostadsrättsföreningen 7696169080 2007-06-28 Stockholms Kommun 13, 14, 15, 16 
Ängen i Örby Bostadsrättsföreningen 7696162408 2007-03-16 Stockholms Kommun BORTFALL 
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Appendix 2 – Statistiska antaganden och hypoteser 
 
Normal probability plot för multipel regression, Hypotes 4 (Resultatutveckling 2013 vs 
2014-2016), slutgiltig regressionsmodell.  
 

 
 
Normal probability plot för multipel regression, Hypotes 5 (Förändring i totala intäkter 
2013 vs 2014-2016), slutgiltig regressionsmodell.  
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Noll- och alternativhypoteser för generell hypotes 1 – 6.  
 

Hypotes 1: Avskrivningstakten på byggnaderna har ökat i samband med införandet av K-
regelverket 2014.  
 
Nollhypotes: Den genomsnittliga avskrivningstakten (i %) på byggnaderna har inte förändrats för nyare 
bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun mellan år 2013 och efterföljande år 
(2014 till 2016).  
 
Alternativhypotes: Den genomsnittliga avskrivningstakten (i %) på byggnaderna har ökat för nyare 
bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun mellan år 2013 och efterföljande år 
(2014 till 2016). 

 
Hypotes 2: Avskrivningskostnadernas andel av de totala kostnaderna har ökat i samband med 
införandet av K-regelverket 2014. 
 
Nollhypotes: Avskrivningskostnadernas andel (i %) av de totala kostnaderna har i genomsnitt inte 
förändrats för nyare bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun mellan år 2013 
och efterföljande år (2014 till 2016).  

 
Alternativhypotes: Avskrivningskostnadernas andel (i %) av de totala kostnaderna har i genomsnitt 
ökat för nyare bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun mellan år 2013 och 
efterföljande år (2014 till 2016). 

 
Hypotes 3: Resultatet per kvadratmeter har minskat i samband med införandet av K-
regelverket 2014. 
 
Nollhypotes: Det genomsnittliga resultatet per kvadratmeter har inte förändrats för nyare 
bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun mellan år 2013 och efterföljande år 
(2014 till 2016).   
 
Alternativhypotes: Det genomsnittliga resultatet per kvadratmeter har minskat för nyare 
bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun mellan år 2013 och efterföljande år 
(2014 till 2016).   

 
Hypotes 4: Resultatutvecklingen mellan år 2013 och efterföljande år (2014 till 2016) kan 
förklaras av förändringen i avskrivningskostnad under samma period. 
 
Nollhypotes: Den genomsnittliga resultatförändringen (i %) mellan år 2013 och efterföljande år (2014 
till 2016) kan inte förklaras av den genomsnittliga förändringen i avskrivningskostnad (i %) under 
samma period, för nyare bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun.  
 
Alternativhypotes: Den genomsnittliga resultatförändringen (i %) mellan år 2013 och efterföljande år 
(2014 till 2016) kan förklaras av den genomsnittliga förändringen i avskrivningskostnad (i %) under 
samma period för nyare bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun.  

 
Hypotes 5: Förändringen i totala intäkter mellan år 2013 och efterföljande år (2014 till 2016) 
har ett samband med förändringen i avskrivningskostnad under samma period. 
 
Nollhypotes: Den genomsnittliga förändringen av de totala intäkterna (i %) mellan år 2013 och 
efterföljande år (2014 till 2016) har inget samband med den genomsnittliga förändringen i 
avskrivningskostnader (i %) under samma period, för nyare bostadsrättsföreningar i Stockholm, 
Göteborg och Malmö kommun. 
 
Alternativhypotes: Den genomsnittliga förändringen av de totala intäkterna (i %) mellan år 2013 och 
efterföljande år (2014 till 2016) har ett samband med den genomsnittliga förändringen i 
avskrivningskostnader (i %) under samma period, för nyare bostadsrättsföreningar i Stockholm, 
Göteborg och Malmö kommun.  
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Hypotes 6: Resultatet hade blivit lägre vid ett införande av obligatorisk 
komponentavskrivning, allt annat lika, utifrån 2016 års siffror. 
 
Nollhypotes: Det genomsnittliga resultatet hade inte förändrats vid införande av obligatorisk 
komponentavskrivning för nyare bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun 
utifrån 2016 års siffror, allt annat lika.   
 
Alternativhypotes: Det genomsnittliga resultatet hade blivit lägre vid införande av obligatorisk 
komponentavskrivning för nyare bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun 
utifrån 2016 års siffror, allt annat lika.   
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