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Abstrakt 

 
I början av 2014 infördes ett nytt regelverk för hur företag och ekonomiska föreningar ska avsluta 

sina räkenskapsår. Inte förrän media började rapportera om problemet tidigare i år har 

diskussionen satts igång och flera organisationer har gjort uttalande och förenklingar. De har 

visat sig vara svåra att tolka och implementera och för en del bostadsrättsföreningar kan 

tillämpningen vara ödesdiger. Valet står mellan två regelverk i det så kallade K-projektet.  

 

Syftet med studien är att utifrån bostadsrättsföreningarnas perspektiv utforska vilka faktorer som 

påverkar och hur de påverkas beroende av redovisningsvalet styrelsen gör. Detta kommer utföras 

genom att studera ekonomiska förvaltare som förser föreningarna med rekommendationer och 

information. Studiens problemformulering är därför vilka faktorer påverkar föreningarnas val av 

regelverk.  

 

Studien kommer utgå från ett abduktivt resonemang vilket är väsentligt för en explorativ studie. 

Tillsammans med teorier om rationella beslut, principal-agent förhållande, intressenter och risk, 

kommer vi att skapa en förståelse för hur föreningar fattar beslut. För att uppnå detta mål och få 

en bra helhetsbild kommer vi att utgå från kvalitativa undersökningar med semi-strukturerade 

intervjuer. För att styrka studiens tillförlitlighet utgick vi ifrån tillförlitliga metoder som är en 

central del för en god forskning. Vi har varit konsekventa och opartiska där vi utgick från samma 

material vid samtliga intervjuer för att forskningsfrågan ska anses korrekt framförd.  

 

Genom att analysera empirin har vi kunnat skapa exempel på möjliga scenario i resultaträkningar 

för att enklare kunna göra kopplingar till teorin. Resultatet av studien konstaterade att det är flera 

faktorer som påverkar valet som styrelsen gör. Det visade sig att styrelsen är beroende av 

information utifrån och att det finns flera intressenter som har ett egenintresse i valet. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: component depreciation, housing tenure, agent theory, housing association, 

accounting, accountant, depreciation method, stakeholder theory och decision theories. 



 
 

 
 

 

Abstract 

In early 2014 introduced a new framework for how companies and economic associations must 

end their fiscal year. Not until the media began to report on the issue earlier this year, the debate 

has been launched and several organizations have made statements and simplifications. They 

have proven to be difficult to interpret and implement, and for some housing associations, the 

application may be fatal. The choice is between two sets of rules in the K-project. Depending on 

the choice that the Board make, the consequences of the different choices differ markedly. 

 

The purpose of the study is that the basis of condominium associations' perspective, exploring 

the factors that influence and how they are affected, depends on the accounting elections board 

does. This will be carried out by studying financial managers that provide boards with 

information and recommendations. The problem of the study is therefore what factors affect 

board election of the regulations. 

 

The study will be based on an abductive reasoning which is essential for an exploratory study. 

Along with theories of rational decisions, the principal- agent relationship, stakeholders and risk, 

we will create an understanding of how associations make decisions. To achieve this goal and 

get a good overall picture, we will start from qualitative research with semi-structured interviews. 

In order to prove the reliability of the study, we started from reliable methods that are a central 

part of good research. We have been consistent and impartial where we started from the same 

material at all interviews, to research the matter shall be correctly performed. 

 

By analyzing empirical data, we have been able to create examples of possible scenarios in the 

financial statements for easier linkage to theory. Results of the study found that there are several 

factors affecting the choice that the board does. It turned out that the Board is dependent on 

information from outside and that there are multiple stakeholders who have a vested interest in 

the election. 
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Förord 

 
Efter tre år på Högskolan i Kristianstad avslutar vi med denna uppsats. Det har varit tufft och 

lärorikt men samtidigt roligt med intressanta kurser och engagerade lärare. Nu har det varit tio 

veckor med intensivt arbete som kantats med både med och motgång. Fast med otrolig hjälp från 

vår handledare har vi tagit oss igenom detta också. Vi vill därför framföra ett tack Erling Emsfors 

för stödet och alla värdefulla idéer när vi kört fast. Vi vill även passa på att tacka alla respondenter 

som ställt upp i denna studie och gett oss värdefull information. Fast det för företagen har varit 

tuffa bokslutstider tog ni er tid att svara på våra frågor och diskutera med oss. För det är vi väldigt 

tacksamma för! 

 

Till sist vill vi tacka våra familjer, vänner och sambos för allt stöd under de här tre åren.  

 

 

 

Kristianstad 2014-05-30 

 

 

 

 

 

_______________________                  _______________________     

 

Robert Axgart                   Adam Hellman  
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1. Inledning 

Detta första kapitel presenterar en bakgrund till studien. Det redogörs sedan för problematiken 

som kommer uppstå i uppsatsen. Till sist presenteras vår problemformulering och syftet med 

studien. 

 

1.1 Bakgrund 

Nya regelverk för hur företag och ekonomiska föreningar ska avsluta sitt räkenskapsår har börjat 

gälla och bostadsrättsföreningarna står inför ett val (Bokföringsnämnden, u.å). Tidigare har 

avskrivningstider på upp emot 1000 år kunnat rättfärdigas i vissa bostadsrättsföreningars 

redovisning (Fastighetsägarna, 2014). I och med de nya K-regelverken förändras synsättet på 

avskrivningar och avskrivningstider markant. De nya regelverkens intåg, vilket medför att 

samtliga bostadsrättsföreningar är tvungna att göra ett val. Att föra upp allt befintligt i 

komponenter eller kostnadsföra nya renoveringar. Det resulterar i att stora krav ställs på 

bostadsrättsföreningar att anpassa sig efter de nya reglerna (Bokföringsnämnden, u.å).  

Vem som utför redovisningen för en bostadsrättsförening och vem som är ansvarig för 

redovisningens innehåll skiljer sig ofta åt. De flesta bostadsrättsföreningar låter en ekonomisk 

förvaltare sköta redovisningen i föreningen. Dock är bostadsrättsföreningen ytterst ansvarig för 

att årsredovisningen är korrekt (Fastighetsägarna, u.å). De ekonomiska förvaltarna råder även 

bostadsrättsföreningarna i frågan huruvida de borde använda sig av K2 eller K3 regelverket. 

Dock är det bostadsrättsföreningarna själva som måste avgöra vilket regelverk som skall 

användas för deras bostadsrättsförening. 

Enligt K2 regelverket är det inte tillåtet att utföra komponentavskrivning vid underhåll på 

fastighet. Dessutom är möjligheterna att höja värdet på fastigheten markant svårare i K2 jämfört 

med i tidigare regelverk. Föreningarna måste istället kostnadsföra underhållet när det 

uppkommer (Bokföringsnämnden, 2003). Detta kan leda till en berg- och dalbana i 

resultaträkningen med vinster de år inga underhåll behöver utföras och stora förluster de år större 

underhåll behöver utföras på grund av att avsättning till och användning av yttre underhållsfond 

inte syns i resultaträkningen.  

I K3 regelverket ska å andra sidan en fastighet delas upp i väsentliga komponenter och varje 

komponent skrivs av för sig. Underhåll bokförs som en tillgång på respektive komponent och 

avskrivningstiden justeras efter den nya beräknade nyttjandeperioden (bokföringsnämnden, u.å). 
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De nya reglerna angående komponentavskrivningar har dock upplevts som väldigt krävande med 

ökat administrativt arbete som följd (Hellman et al, 2011). Dessutom tycks de nya reglerna 

generellt sätt göra att avskrivningarna ökar vilket får till följd att bostadsrättsföreningar blir 

tvungna att höja hyrorna. Högre hyror leder i sin tur till att bostadsrättsinnehavarna inte kan ta ut 

lika högt försäljningspris vid försäljning av bostaden.  

1.2 Problematisering 

Bostadsrättsföreningarna utsätter sig därmed för risker oberoende av vilket regelverk de väljer. 

Båda alternativen påverkar bostadsrättsföreningarnas redovisning med ökade kostnader jämfört 

med den tidigare redovisningen. Valet kan därmed ses som ett ”pest eller kolera”-val av 

bostadsrättsföreningarna som möjligtvis känner sig som förlorare i båda fallen jämfört med 

tidigare avskrivningsmetod. Reaktionen på valet och riskerna med valet kan påverka vilket val 

beslutsfattarna gör. De kan antingen reagera instinktivt eller genom rationellt tänkande. 

Dessutom finns risken att de ekonomiska förvaltningarna, som är anlitade för att hjälpa till med 

redovisningen i bostadsrättsföreningarna, ser till egna intressen såsom en maximerad vinst eller 

tidseffektivitet istället för att sätta bostadsrättsföreningens intressen främst. Slutligen kan även 

eventuella intressenter, såsom banken och spekulanter, påverka valet då dessa är viktiga för 

bostadsrättsföreningar sätt till framtida banklån och försäljningar. 

I agentteorin skiljs mellan agent och principal. Principalen beskrivs som ägaren som anställer 

agenten för att utföra arbete åt principalen i principalens intresse. Agenten kan dock ha egna 

intressen i uppdraget som skiljer sig från principalens intressen. Dessa intressen kan exempelvis 

vara att maximera vinsten åt egna företaget eller att välja det alternativet som kräver minst arbete 

(Deegan & Unerman, 2011).  

Jämfört med agentteorin förklarar intressentteorin att ett företags redovisningsval påverkas av 

vilka intressenter företaget har (Deegan & Unerman, 2011). Intressenter kan vara både primära 

och sekundära beroende på om intressenterna är engagerade i företagets transaktioner, om de 

gjort några insatser för företaget eller om de är avgörande för företagets fortlevnad (Clarkson, 

1995). Primära intressenter för bostadsrättsföreningar kan vara banker och eventuella köpare av 

bostadsrätter.  

Reaktionen på risken kan vara både rationell och icke rationell. Enligt Rational choice theory 

förutsätts människor göra rationella handlingar så länge händelserna som påverkar handlingarna 

är förståeliga (Boudon, 2003). Denna förklaring ligger i linje med Kling (2010) och Slovic & 

Peters (2010) förklaring rörande människors påverkan på eventuella risker. De nämnde två 
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reaktioner på risk; antingen genom instinkt eller genom logiskt resonemang. Kling nämnde 

dessutom att människor har olika stöttålighet och stötskydd. Med stöttålighet menas människans 

inneboende förmåga att klara av stötar och stötskydd definieras som de skydd som en individ har 

för att skydda sig mot stötar.  

Många studier har analyserat risk, riskbenägenhet och de faktorer som påverkar riskbenägenhet. 

Faktorer som påverkar riskbenägenheten är kön, ålder, erfarenhet, personlighet, beteende, kultur 

och grad av kunskap (Lee et al, 2013; Gustafson, 1998; Oltedal & Rundmo, 2006; Kern et al, 

2014; Leong et al, 2014, Weber & Hsee, 1998; Yen & Tsai, 2007; Cohn et al, 1995; Ulleberg & 

Rundmo, 2003). Studier har även tittat på hur val påverkas av risk. Wang et al (2013) visade att 

företag väljer mer konservativa redovisningsmetoder vid lägre operativ risk och Weber & 

Milliman (1997) visade att personer med samma nivå av riskbenägenhet tenderade att göra 

liknande val. 

Även redovisningsval har analyserats utifrån många aspekter. Fields et al (2001) undersökte det 

empiriska underlaget av litteratur rörande redovisningsval under 1990-talet.  De fann att 

utvecklingen av forskningen rörande ämnet hade minskats, detta på grund av att inga ambitiösa 

försök att utveckla området hade gjorts. De ansåg att testning av en eller två olika 

redovisningsstandarder inte var tillräckligt för att få en god utveckling av området.  

Flera studier har undersökt hur olika aspekter påverkar redovisningsval. Dichev & Li (2013) 

undersökte tillväxtens påverkan på redovisningsval, DeAngelo et al (1994) undersökte hur 

företags finansiella svårigheter påverkade redovisningsval, Bowen et al (1995) undersökte hur 

olika intressenter påverkade företags redovisningsval och Fields et al (2001) förklarade att Levitt 

(1998) granskade hur redovisningsansvarigas intressen påverkade redovisningsval. Flera studier 

har även undersökt valet mellan att kostnadsföra och att kapitalisera. Cazavan-Jeny et al (2011) 

analyserade huruvida valet mellan kostnadsföring och kapitalisering påverkade företagets 

framtida prestation medan Ciftci (2010) granskade valets påverkan på redovisningskvalitet. 

Ett specifikt redovisningsval som många studier har undersökt närmare är redovisningsval med 

olika avskrivningsmetoder. Jackson et al (2008) undersökte hur val av avskrivningsmetod 

påverkade kapitalinvesteringar medan Jackson et al (2010) undersökte hur valet av 

avskrivningsmetod påverkade tillgångars försäljningspris. Även Cullinans (1999), Skinners 

(1993) och Cullinan & Blines (2010) studier är inriktade på redovisningsval i form av 

avskrivning. Cullinan undersökte internationell handels påverkan på val av avskrivningsmetod 
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medan Skinner undersökte hur storleken på företaget påverkade avskrivningsmetodsvalet. 

Cullinan & Bline (2010) analyserade arbetskraftens påverkan på val av avskrivningsmetod.  

Earnings management är starkt sammankopplat med redovisningsval inom agentteorins och 

egenintressets koppling till val av redovisningsmetod (Hunton & Rose, 2008). Godwin et al 

(2000) och Heflin et al (2002) undersökte kopplingen mellan earnings management och 

redovisningsval. Även Tan (2011) och Verbruggen & Christiaens (2010) tittade på detta 

samband, dock specificerades dessa studier på icke vinstdrivande organisationer. Andra forskare 

som studerat redovisningsval i icke vinstdrivande organisationer analyserade syftet med 

redovisningsval i de berörda organisationerna samt granskade förändringar i regelverks påverkan 

på redovisningsval (Chase & Coffman, 1994; Eldenburg & Vines, 2004) 

Trots den omfattande forskningen inom området har ingen studie undersökt vad som påverkar 

bostadsrättsföreningars val av regelverk. Därtill har varken kandidat- eller master-uppsatser 

granskat just detta område. Ämnet känns aktuellt på grund av att det nya regelverket skall 

efterföljas från och med den första januari 2014 och på grund av att debatten har varit omfattande 

rörande hur bostadsrättsföreningar ska gå till väga vid avskrivning på fastigheter i de nya 

regelverken. Dessutom visar litteraturen att många olika aspekter påverkar vilka redovisningsval 

som görs.  

1.3  Problemformulering 

Vad påverkar bostadsrättsföreningars val av regelverk? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att utforska vad som påverkar bostadsrättsföreningars val av regelverk. 

Fokus ligger på valet mellan K2- och K3-regelverket.   
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kapitel 1

• Inledning: I inledningen presenteras bakgrunden till arbetet ämne samt 
en problemdiskussion kring ämnet. Detta leder fram till en 
problemfornmulering och ett syfte.

kapitel 2

• Vetenskaplig metod: I den vetenskapliga metoden presenteras 
metodologiskt angreppssätt, vetenskaplig ansats och 
forskningsmetoder. Dessutom förklaras bakgrunden till hur den 
teoretiska referensramens som sedan presenteras i kapitel 3, tagits fram.

kapitel 3

• Teoretisk referensram: I den teoretiska referensramen beskrivs teorier 
och tidigare forskning som arbetet har som utgångspunkt. Dessa 
förklarar även de faktorer som undersöks i arbetet. Med bakgrund av 
detta kan sedan studiens påståenden fastställas. 

kapitel 4

• Empirisk metod: I den empiriska metoden presenteras metod och 
tillvägagångssätt som undersökningen krävt. 

kapitel 5
• Empiri: I den empirin presenteras undersökningens empiriska material. 

kapitel 6
• Empirisk analys: I den empiriska analysen analyseras det empiriska 

materialet utifrån teori och påståenden.

Kapitel 7

• Diskussion och slutsats: I diskussionen och slutsatsen hålls en 
diskussion runt undersökningens resultat. Dessutom presenteras 
slutsatser och förslag till vidare forskning ges.

1.6 Disposition 
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2. Vetenskaplig metod 

I den vetenskapliga metoden presenteras metodologiskt angreppssätt, vetenskaplig ansats och 

forskningsmetoder. Dessutom förklaras bakgrunden till hur den teoretiska referensramens tagits 

fram som sedan presenteras i nästa kapitel. 

 

2.1 Forskningssynsätt och strategi 

Syftet med denna studie är att utforska vad som påverkar och hur det påverkar 

bostadsrättsföreningars val av redovisningsmetod. De nya regelverken från bokföringsnämnden 

som reglerar hur ekonomiska föreningar ska avsluta sitt räkenskapsår skiljer sig på flera punkter. 

Föreningarna står därför inför ett val som vi genom teorier och empirisk forskning, kommer att 

svara på vad som ligger till grund för valet.  

Filosofin i vår forskning kommer att baseras på positivism vilket är en infallsvinkel inom 

samhällsvetenskap (Denscombe, 2009). ”Positiv” är ett vanligt ord bland ekonomer för att 

beskriva ekonomiska analyser istället för normativ som beskriver hur något borde vara. 

Hovenkamp (1990) nämner att vissa givna variabler tillsammans kommer fram till en slutsats. 

Positivism inom ekonomi baserar sig på orsaker-verkan samband precis som i naturen 

(Denscombe, 2009). Det är ett antagande att syftet med ekonomisk positivism är att förutse 

kraften i ekonomiska modeller (Hovenkamp, 1990). Då vår studie är tänkt att bidra med förståelse 

för faktorer som påverkar föreningars val, är positivism som forskningsfilosofi den bästa 

utgångspunkten för vår kvalitativa undersökning. Positivism fokuserar på att söka förklaring och 

upptäcka mönster (Denscombe, 2009).  

Vår studie kommer att ge svar på detta samband genom abduktivt resonemang vilket är väsentligt 

för en explorativ studie. En abduktiv ansats innehåller både induktivt och deduktivt resonemang. 

Det induktiva resonemanget kommer nå sin vetenskapliga ansats genom att vi analyserar 

tillgänglig information, sen arbetar fram en specifik slutsats. Vi kommer även att kombinera det 

med ett deduktivt resonemang som innebär att vi startar med befintliga teorier. Tillsammans med 

de nya regelverken för ekonomiska föreningar kommer vi sedan att utarbeta och svara på ett 

specifikt påstående (Deegan & Unerman, 2013). När all empiri har analyserats kan påståendena 

sedan testas. 
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2.2 Vetenskaplig teori 

Tidigare forskning inom vårt ämne är begränsat, en orsak kan vara att problemet inte är 

internationellt utan i Sverige och just nu. Däremot finns välkända teorier som förklarar beteendet 

hos människor i vissa situationer. Däribland finns principal agent teorin, rationella beslutsteorin 

och intressentteorin. Tillsammans med teorier om risk har vi en bra utgångspunkt för att förstå 

förhållandet mellan förening och förvaltare samt vilka faktorer som eventuellt kan påverka valet.  

2.3 Forskningsmetod 

Då studiens syfte är att utforska faktorer som påverkar bostadsrättsföreningars val av 

redovisningsmetod krävs en djupare förståelse för förhållandet mellan förening och förvaltare 

och hur dessa agerar. Därför har vi valt en kvalitativ undersökning då en kvantitativ undersökning 

inte kan beskriva detta förhållande på samma djup (Denscombe, 2009). Med kvalitativ studie får 

man även en chans att få mer djupgående insikter och värdefull information. Det är också 

flexibelt att i intervjun kunna ändra inriktning för att undersöka en intressant aspekt. Tillsammans 

med validiteten en intervju ger är det den mest funktionella metod för vår studie (ibid.). 
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen beskrivs teorier och tidigare forskning som arbetet har som 

utgångspunkt. Dessa förklarar även de faktorer som undersöks i arbetet. Med bakgrund av detta 

kan sedan studiens påståenden fastställas.  

3.1 K-projektet 

Sedan 2004 har bokföringsnämnden (BFN) bestämt att ändra inriktning i sitt arbete med 

normgivning och därmed utveckla K-projektet. Det innebär fyra kategorier av regelverk, ett för 

var typ av företag där grunderna kommer från reglerna i bokföringslagen (BFL) som anger hur 

företag ska avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret. En bostadsrättsförening är en 

ekonomisk förening och därmed omfattas även de av de nya regelverken (BFNAR 2012:1).  

Företag och ekonomiska föreningar kan då bli skyldiga att använda: 

 ett förenklat årsbokslut 

 ett årsbokslut 

 en årsredovisning 

 en koncernredovisning enligt IAS/IFRS regler    (BFN, 2014) 

Innan K-projektet inleddes gjordes det bokföring och bokslut efter allmänna regler och normer 

från bokföringsnämnden och andra råd för finansiell rapportering. Syftet för de nya regelverken 

är att det ska vara ett samlat regelverk och med relevanta regler inom varje K-kategori. Sedan 

2014-01-01 gäller dessa nya regler för hur årsredovisningen ska upprättas. För ekonomiska 

föreningar och större företag gäller K3 och dessa företag ska enligt årsredovisningslagen följa 

BFN:s regelverk. Ekonomiska föreningar och mindre företag som inte uppfyller gränsvärdet kan 

välja att tillämpa det förenklade regelverket K2. Gränsvärdena för större företag är ett företag 

som uppfyller mer än ett av värdena: 

 medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 50, 

 företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 

 företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.  (BFN, 2014) 
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3.2 Avskrivning 

Materiella anläggningstillgångar är närvarande i nästan alla dagens företag och kan vara allt från 

en stol till en färja eller en byggnad. Tillgångar är ofta en viktig del av ett företag vilket medför 

att även avskrivningar blir en viktig del av företaget (Drefeldt & Törning, 2012). Avskrivningar 

kan definieras som ”en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över 

dess nyttjandeperiod” (bokföringsnämnden, u.å). En avskrivning ska reflektera konsumtionen av 

en tillgång och ska delas upp på den specifika nyttjandeperioden (Drefeldt & Törning, 2012).  

3.2.1 Avskrivning före K2 och K3 

Den traditionella avskrivningsmetoden liknar i stort regelverket för K2, dock var tidigare 

regelverket mer principbaserat jämfört med K2 vilket är regelbaserat (Törning, u.å). Detta gjorde 

att utrymmet för eventuella tolkningar var större. Detta visades bland annat i progressiva 

avskrivningar och värdeökning på fastigheten trots att en åtgärd inte ansågs som direkt 

värdehöjande.   

3.2.2 Avskrivning i K2 

I Bokföringsnämndens vägledning rörande K2 regelverket skrivs att anläggningstillgångar med 

begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av över denna period och avskrivningarna ska redovisas i 

resultaträkningen (Bokföringsnämnden, u.å). Vidare nämns att varje anläggningstillgång ska 

skrivas av för sig och delar av en anläggningstillgång som tillsammans utgör en 

anläggningstillgång ska skrivas av gemensamt. Komponentavskrivning ska därmed inte utföras 

i K2 regelverket. Vid avskrivning på byggnader måste dessutom eventuella renoveringar av en 

materiell anläggningstillgång kostnadsföras och får inte öka tillgångens värde efter ackumulerade 

avskrivningar. Slutligen ska avskrivning på tillgångens redovisade värde skrivas ner till ett 

förutbestämt restvärde eller till att restvärdet är noll, även om det verkliga värdet överstiger det 

redovisade värdet. De enda tillfällena när värdet på en materiell anläggningstillgång kan skrivas 

upp är när komponenten som byts ut ökar prestandan jämfört med skicket vid 

anskaffningstidpunkten (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, 2013). Att exempelvis byta ut 

två-glas-fönster mot nya två-glas-fönster räknas inte som en ökning av prestanda men byts 

fönstren mot exempelvis tre-glas-fönster leder detta till en prestandahöjning och därmed en 

möjlighet att öka värdet på fastigheten.  

Gällande tillkommande utgifter i K2 ska de företag och föreningar som inte använder sig av 

komponentavskrivningar räkna in väsentliga tillkommande utgifter i tillgångens redovisade 

värde. Detta gäller dock endast om kriterierna för att redovisa en tillgång i punkt 2.18 i K-
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regelverket är uppfyllda. Punkten förklarar att tillgångsredovisning ska användas om företaget 

får framtida ekonomiska fördelar av tillgången.  

Bokföringsnämnden kom dessutom med ett uttalande den 28:e april i år rörande progressiva 

avskrivningar. Där förklaras att progressiva avskrivningar, som tillämpats av vissa 

bostadsrättsföreningar, inte är enligt Bokföringsnämndens vägledningar och därmed inte är en 

tillämplig avskrivningsmetod. De bostadsrättsföreningar som använder denna 

avskrivningsmetod gör det därmed i strid mot K-regelverkens regler.   

3.2.3 Avskrivning i K3 

I K3 ska en materiell anläggningstillgång delas upp i komponenter, om komponenterna anses 

väsentliga. Varje komponent skall sedan skrivas av för sig med individuell nyttjandeperiod och 

avskrivningsmetod (Bokföringsnämnden, u.å). 

3.2.3.1 Komponentavskrivning i K3 

I K3s regelverk punkt 17 förklaras att materiella anläggningstillgångar där skillnaden på olika 

betydande komponenters förbrukningstid anses vara väsentlig ska medföra en uppdelning och 

skild avskrivning på dessa komponenter (Bokföringsnämnden u.å). Enligt K3 behöver 

komponentindelning inte utföras om anläggningstillgången har en oväsentlig inverkan på resultat 

och ställning och dessutom specificeras inte vad som är en komponent utan det enskilda företaget 

får själva bedöma huruvida komponenterna ska särredovisas respektive slås ihop till en tillgång. 

Vidare utförs indelningen då företaget skaffar tillgången (Drefeldt & Törning, 2012). 

SABO förklarar att företag innan övergången måste förbereda sig genom att uppföra bland annat 

en ingångsbalansräkning, jämförelsetal och omräknad huvudbok, genom val av sätt att dela in 

fastighetsbeståndet samt genom val av infasningsmetod (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, 

2013). 

Övergångstidpunkten för ett företag eller ekonomisk förening är första dagen på ett räkenskapsår 

för vilket ett företag upprättar enligt K-regelverket fullständig jämförande information. Detta 

betyder att tidpunkten för övergång är 1 januari år 2013 för företag eller föreningar som upprättar 

årsredovisning enligt K3 för första gången år 2014. Dock kan mindre företag och föreningar som 

väljer att tillämpa K3-regelverket besluta att inte använda jämförelsetal. Dessa företag och 

föreningar behöver då inte justera den ingående balansen i huvudboken för år 2014.  

Vid övergången till komponentavskrivning är det befintliga fastighetsbeståndets indelning ett 

viktigt moment där flera kompetenser såsom ekonomer och tekniker bör vara inblandade för en 

god uppfattning om på vilken nivå fastigheterna ska delas in, vilka betydande komponenter 

http://www.bfn.se/REDOVISNING/VAG/VL12-1-K3.pdf
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fastighetsdelarna ska delas in i samt när och hur byggnadsdelar kommer att åtgärdas eller bytas i 

framtiden.  

Två olika metoder för infasning av komponenter i anläggningsregistret kan användas vilka är 

direkt och successiv infasning. Gemensamt för båda metoderna är att fastigheten delas in i 

betydande komponenter och en individuell nyttjandeperiod räknas ut för varje komponent. I 

övrigt skiljer sig metoderna åt. Vid direkt infasning av komponenter redovisas komponenterna 

redan från början i anläggningsregistret. Dessa skrivs sedan av var för sig över respektive 

komponents bedömda återstående nyttjandeperiod. Vid successiv infasning används en viktad 

avskrivningsprocent som sedan används för hela byggnaden.  Den viktade avskrivningsprocenten 

räknas ut genom att summera varje enskild komponents årliga avskrivning. Vid övergången 

jämförs sedan den viktade avskrivningstakten mot den tillämpade avskrivningstakten. Skiljer sig 

dessa åt ändras den tillämpade avskrivningstakten så att den blir samma som den viktade 

avskrivningen. Efter hand byts komponenter ut och de nytillkomna komponenterna redovisas 

sedan i anläggningsregistret. När en specifik komponent byts ut räknas den viktade 

avskrivningsprocenten om och efter hand kommer en successivt mindre del av fastigheten att 

skrivas av utefter den viktade avskrivningsprocenten och istället blir fastigheten uppdelad i 

komponenter med enskilda avskrivningsperioder (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, 2013).  

I K-regelverkets 17.4 står att komponentavskrivningen inte får räknas om retroaktivt. SABO 

förklarar att fördelningen vid övergången bör ske genom antingen bruttometoden eller 

nettometoden. Med bruttometoden menas att fördelningen görs på anskaffningsvärdena och de 

ackumulerade avskrivningarna och med nettometoden menas att fördelningen görs på det 

nuvarande redovisade värdet. Båda metoderna mynnar dock ut i samma resultat. Nedan följer ett 

exempel på hur de nya regelverken rörande komponentavskrivning kan praktiseras: 

Ett nybyggt bostadshus anskaffas vid utgången av år 0 för 15000. Det antas generera 

hyresintäkter om 1000 per år under de kommande 100 åren. Kostnaderna för drift och 

reparationer antas uppgå till 300 respektive 50 per år. Vi bortser från skatteeffekter. Hyreshuset 

har följande komponenter:  

 

 



 
 

12 

 

Tabell 1 Komponentfördelning 

Enligt tidigare redovisningsprinciper hade hyreshuset skrivits av som helhet, exempelvis på 100 

år vilket hade gett en årlig avskrivning på 150 per år. Planerat underhåll kostnadsförs i sin helhet 

då de uppstår. Enligt komponentavskrivningen delas istället huset in i väsentliga komponenter 

som skrivs av för sig. När komponenterna byts eller underhålls börjar sedan en ny 

avskrivningsperiod för den specifika komponenten (Hellman et al, 2011).  

I Sveriges allmännyttiga bostadsföretags vägledning delas en fastighet upp i stomme och grund, 

stomkompletteringar/innerväggar, värme och sanitet (VS), el, inre ytskikt och vitvaror, fasad, 

fönster, köksinredning, yttertak, ventilation, transport (ex hiss), styr- och övervakning samt i en 

restpost. Varje del av de 13 posterna är värda en viss andel av fastighetens sammanlagda värde. 

Exempelvis kan stomme och grund vara värda 30 % och fönster 3 % av fastighetens 

sammanlagda värde. Varje del får även en skild avskrivningsperiod beroende på beräknad 

livslängd. Exempelvis kan då stomme och grund beräknas ha en livslängd på 100 år och fönster 

ha en livslängd på 50 år. I vägledningen förklaras även att många yrkeskategorier, såsom 

byggnadstekniker, ekonomer, revisorer, programvaruleverantör, kan behöva involveras i arbetet 

med komponenter.     

I K-regelverkets regler rörande tillkommande utgifter förklaras att utgifter som tillkommer vid 

utbyte av en komponent ska räknas in i komponentens redovisade värde. Utgifter för löpande 

underhåll och reparationer redovisas dock som kostnader när de uppkommer. SABO identifierar 

fyra olika sätt att hantera tillkommande utgifter:  

1. Anskaffningsutgifter som berör utbyte av en betydande komponent ska aktiveras som en 

tillgång och den del som blivit utbytt ska utrangeras i redovisningen.  

 Värde Andel Nyttjandeperiod Avskrivning 

Komponent A 3750 25% 100 år 37,5 

Komponent B 9750 65% 50 år 195,0 

Komponent C 750 5% 33,33 år 22,5 

Komponent D 750 5% 16,67 år 45,0 

Summa  15000 100%  300,0 
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2. Utgifter för en betydande komponent som enbart delvis byts ut aktiveras om den uppfyller 

kriterierna i K-regelverket rörande tillgångsredovisning enligt punkt 2.18. Om inte detta 

uppfylls kostnadsförs åtgärden som underhåll. 

3. Utgifter för åtgärder rörande icke betydande komponenter aktiveras om åtgärden anses 

väsentlig och uppfyller kriterierna avseende tillgångsredovisning enligt K-regelverkets 

punkt 2.18. I annat fall kostnadsförs åtgärden som underhåll. 

4. Utgifter för att åtgärda fel som syftar till att återställa en byggnad till dugligt skick 

kostnadsförs som fastighetsskötsel eller reparation. 

Som tidigare nämnts förklarar punkt 2.18 i K-regelverket att tillgångsredovisning ska användas 

om företaget får framtida ekonomiska fördelar av tillgången. Varje utgift bör utgå ifrån denna 

definition vid bestämmandet av kostnadsföring eller komponentbyte. SABO förklarar även att 

varje företag eller förening internt bör bestämma vad som ska ses som komponentbyte alternativt 

direkt kostnadsföring.  

Många företag med fastigheter i sina tillgångar har svårigheter med hur K3 regelverket praktiskt 

ska hanteras (Nordlund et al, 2013). Framför allt övergången till komponentavskrivningar är för 

många företag en stor utmaning. Motståndet mot denna metod har tidvis varit betydande då 

komponentavskrivning ansetts innehålla för många bedömningar och antaganden samt att det 

administrativa arbetet ökar avsevärt (Hellman et al, 2011). Hellman et al menar att den gamla 

praxisen rörande avskrivningar ger en missvisande bild av den ekonomiska utvecklingen och att 

det nya regelverket rörande komponentavskrivningar är fördelaktig.  

I privata bostadsföretag är avskrivningstider på 100 år inte ovanligt, dock krävs ofta omfattande 

underhållsinvesteringar efter mellan 50-60 år. Det är viktigt att sträva mot att redovisningen 

avbildar den verkliga ekonomiska situationen hos ett företag så riktigt som möjligt och införande 

av komponentavskrivning är ett led i denna strävan. Dagens redovisning riskerar å andra sidan 

att vilseleda användarna av redovisningsinformationen (Hellman et al, 2011). 

3.2.3.2 Komponentavskrivning i andra länder 

IFRS kräver redan att de företag som följer detta regelverk ska upprätta komponentavskrivning 

(Coe & Delaney, 2013). Detta betyder att vissa företag, såsom fastighetsföretag som följer IFRS 

rörande förvaltningsfastigheter, redan följer regelverken rörande komponentavskrivning och får 

därmed inga problem i övergången till K3 (Hellman et al, 2011). USAs lagstiftning tillåter 

komponentavskrivning men har inget krav på att följa denna regel (Coe & Delaney). Även 

Slovakien har ett väl utvecklat komponentavskrivningssystem. Dock har det visat sig att 
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komponentavskrivning ökar kostnaderna på de berörda objekten och företagen visar därmed 

lägre resultat. Detta leder bland annat till att aktieintäkterna minskar (Dobis & Vighova, 2012).  

Tjeckien införde komponentavskrivning 2009 och har även de upplevt svårigheter rörande 

övergången till komponentavskrivning. Dock anser också artikelförfattarna att de nya systemet 

rörande komponentavskrivning ger en mer rättvisande bild av tillgångars värde (Starova & 

Cermakova, 2010). Även Frankrike använder sig av komponentavskrivning på 

förvaltningsfastigheter. Där tillämpas komponentavskrivning både redovisningsmässigt och 

skattemässigt till skillnad från i Sverige där endast redovisningsmässig komponentavskrivning 

tillämpas (Fastighetsägarna, u.å). I Frankrike finns fastställda regler för i vilka komponenter en 

fastighet ska delas upp i. Dessa är mark, stomme, fasad, inre ytskikt och installationer.   

3.3 Bostadsrättsföreningar 

Bostadsrättsföreningar räknas till bolagsformen ekonomisk förening. Målet med ekonomiska 

föreningar är fastställda av bolagsverket. De säger att en ekonomisk förening ska främja 

medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare ska den driva ekonomisk verksamhet i vilken 

medlemmarna ska delta som konsumenter eller leverantörer eller andra förbrukare, med egen 

arbetsinsats samt genom att utnyttja föreningens tjänster eller att delta på annat liknande sätt i 

verksamheten (Bolagsverket, 2013). Exempel på specifika mål för en bostadsrättsförening kan 

vara att föreningen ska verka för en kostnadseffektiv verksamhet, att öka andelen nöjda 

medlemmar samt att ha en utbildad styrelse (BRF Goagubbar, 2005) 

En bostadsrättsförenings ändamål är att i föreningens hus, utan tidsbegränsning, upplåta 

lägenheter med bostadsrätt. Detta ska ske utan tidsbegränsning. Endast bostadsrättsföreningar får 

upplåta lägenheter med bostadsrätt. Vidare ska föreningen ha en styrelse med minst tre personer. 

Dessa ska företräda medlemmarna i föreningen. Föreningen måste även ha en revisor och en 

ekonomisk plan ska registreras hos bolagsverket innan bostadsrättsföreningen får upplåtas. 

Slutligen är en bostadsrättsförening bokföringsskyldig och den måste upprätta årsredovisning 

och revisionsberättelse årligen. Större bostadsrättsföreningar ska dessutom skicka in 

årsredovisningen till bolagsverket (Bolagsverket, 2013). Styrelsen i en bostadsrättsförening 

ansvarar för den löpande verksamheten. De ansvarar även bland annat för att en årsredovisning 

upprättas samt rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut (Bolagsverket, 2012) 

Bostadsrättsföreningars ekonomi bygger på självkostnadsprincipen vilket betyder att de siktar på 

att resultatet i årsredovisningen ska bli noll (Boverket, 2007).  Bostadsrättsföreningar är alltså 

inte vinstdrivande. Av yttersta vikt för bostadsrättsföreningar är dock att kunna uppvisa bilden 
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av en välmående förening till intressenter såsom eventuella långivare för att lån till exempelvis 

renoveringar av fasad ska kunna bli så fördelaktiga som möjligt.  

3.3.1 Redovisning i bostadsrättsföreningar 

I och med att en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening skall den i likhet företag därmed 

utgå utifrån antingen K2 eller K3 beroende på bostadsrättsföreningens storlek 

(Bokföringsnämnden, u.å). 

I varje bostadsrättsförenings styrelse sitter en styrelsemedlem som är ansvarig för ekonomin. De 

flesta bostadsrättsföreningar anlitar dock en utomstående part som sköter den ekonomiska 

förvaltningen, vilket inkluderar redovisning. Ekonomiska förvaltningar råder även i frågor 

rörande exempelvis regeländringar regelverk som berör bostadsrättsföreningar (fastighetsägarna, 

u.å). Exempel på företag som sysslar med ekonomisk förvaltning är HSB, Riksbyggen, Deloitte 

och Visma. Riksbyggen förklarar på sin hemsida att deras ekonomiska förvaltning erbjuder 

bostadsrättsföreningar finansierings- och redovisningstjänster som säkerställer effektiv och 

korrekt hantering av fastighetens ekonomi (Riksbyggen, u.å). HSB skriver på sin hemsida att 

deras ekonomiska förvaltning innefattar budget- och bokslutsarbete och Deloitte skriver att 

finansiell rapportering, såsom bokslut och årsredovisningar, ingår i deras uppdrag som 

ekonomiska förvaltare (Deloitte, 2014, HSB, u.å)  

Flera bostadsrättsföreningar förklarar i sina årsredovisningar att de redan har börjat sätta sig in i 

och planerat för den nya regeländringen rörande komponentavskrivningar (Masthugget, 2014; 

Erikshöjd, 2014). Brf Masthugget i Göteborg skriver i sin årsredovisning för år 2013 att K3 

kommer att gälla för föreningen från och med 1 januari 2014. De förklarar vidare att de därmed 

har krav på sig att utföra komponentavskrivning. Detta förklarar de kommer att öka de årliga 

avskrivningarna väsentligt, närmare bestämt med 25,5 procent (Masthugget, 2014). Även Brf 

Erikshöjd i Helsingborg förklarar att konsekvensen av de nya avskrivningsreglerna är att den 

årliga avskrivningen kommer att bli högre (Erikshöjd, 2014). De har till följd av detta valt att 

höja hyrorna med 4 %, dock täcker denna avgiftshöjning inte den ökade avskrivningen utan 

avgiftshöjningar kommer förmodligen även att ske under kommande år.     

3.4 Teorier 

Redovisningsteori kan delas in i normativa och positiva teorier (Deegan & Unerman, 2011). 

Normativa teorier byggs på vad forskare tror kommer att hända och är av en mer beskrivande 

natur. Positiva teorier är å andra sidan teorier som bygger på observation och försöker, till motsats 

mot normativa teorier, förklara och förutsäga olika fenomen inom redovisning. Teorierna som 
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används är rational choice theory, agentteorin, och intressentteorin även kallad stakeholder 

theory. 

3.4.1 Rationella beslutsteorin 

Teoretiker inom Rational Choice Theory (RCT) förklarar att det är ett fenomen som ska vara lätt 

att förklara. D.v.s. en rationell handling är en tolkning av händelser som är förståeliga (Boudon, 

2003). RCT är lämplig för många framgångsrika förklaringar. Boudon (2003) vill även göra 

skillnad på rationalitet och förväntad nytta. För att få en komplett bild av rationella beslutsteorin 

måste man acceptera att rationalitet inte bara är instrumentalt. Utan människors handlingar kan 

förstås eftersom de utförts på grund av en orsak. Erdem et al. (2005) nämner att det finns 

åtminstone tre skäl att bry sig om val och beslut. Dels kunskapen för dess egen skull, strategin 

eller taktiken samt den offentliga politiken.  

Dock kan dessa skäl vara av flera olika orsaker (Boudon, 2003). Det kan alltså ligga andra skäl 

till varför en bostadsrättsförening väljer ett regelverk och inte ett annat. Handlingarna kan bero 

på åtgärder som är beskrivande eller normativa (Boudon, 2003). Det normativa perspektivet 

används i störst omfattning i beslutsteorier. Brunsson (1982) har kommenterat den normativa 

teorin på det sätt att den beskriver hur besluten tas genom att säkerställa de bästa valen.  

Rationella beslutsteorin förknippas ofta med filosofi (Hechter & Kanazawa, 1997). Kritiken som 

riktas mot teorin fokuserar ofta på den bristande realismen i att vi räknar på de förväntade 

konsekvenserna av valen som uppstår och väljer det bästa av dem. Det säger Hechter & 

Kanazawa (1997) uppstår bland sociologer på grund av missförstånd. Tidigare forskning inom 

sociologin visar att människor ofta agerar impulsivt och känslomässigt. Eftersom många val 

handlar om känslomässiga beslut är det lätt att tro att teorin är osannolik (Hechter & Kanazawa, 

1997). Den slutsatsen menar dock Hechter & Kanazawa (1997) att den vilar på 

missuppfattningen om naturens rationella beslut. Teorin ska inte förklara vad en rationell person 

kommer att göra i en viss situation. Istället förklarar den samtliga sociala beslut och inte de 

enskilda. Alla människor är inte rationella och gör inte rationella beslut.   

Hechter & Kanazawa (1997) nämner att det finns många lämpliga modeller och oftast används 

en som bygger på nyttoteori. Nyttan kan ses som att en stor del Brf vill minimera månadsavgiften 

just nu medan andra bostadsrättsföreningar vill satsa långsiktigt och göra större avsättningar till 

underhållsfonder och på längre sikt minska avgifterna. 

Gans (1996) säger att det är svårt att vara rationell i besluten när all information inte finns. Har 

agenten lite kunskap om dessa beslutsmiljöer kan det rent av vara omöjligt att handla rationellt.  
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Figur 1 Rationella beslutsteorin  

 

 

 

 

 

 

 

Som Boudon (2003) beskriver normativ beslutsteori har agenten full information för att kunna 

fatta ett rationellt beslut. I denna studie består detta beslut av ett val mellan två olika regelverk. 

Bostadsrättsföreningarna ska alltså sätta upp en målsättning, de ska sedan enligt teorin få olika 

alternativ av förvaltaren genom informationsmöte. Där informeras det om konsekvenserna och 

de jämförs med målsättningen som blir grunden för ett rationellt och logiskt val Erdem et al. 

(2005).    

3.4.2 Principal - Agentteorin 

Agentteorin är grunden i positive accounting theory. Agentteorin utgår från att individer är 

egoistiska. De vill i första hand maximera sin egen vinst på bekostnad av principalen även kallat 

opportunism (Figur 2). Därmed finns en informationsassymetri mellan agenten och principalen 

(Deegan & Unerman, 2011). Generellt sett utgår man ifrån att agenten är företagsledaren medan 

principalen är aktieägaren. Företagsledaren är den som sitter med mer information än aktieägaren 

och det finns en risk att företagsledaren utför åtgärder som inte är i aktieägarens intresse (Jönsson, 

1985). 
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Figur 2 Principal agentteorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agentteorin används i denna studie för att förklara förhållandet mellan styrelsen i 

bostadsrättsföreningar och de ekonomiska förvaltarna. Som Sappington (1991) beskriver 

principal-agent förhållandet är styrelsen principalen som anställer agenten genom ekonomiska 

förvaltare. Förvaltaren åtar sig att utföra redovisningen för bostadsrättsföreningen. Sappington 

(1991) beskriver också principal-agentteorin där principalen anställer agenten med speciella 

kunskaper för att utföra uppgiften. Principalen betalar sedan för tjänsten agenten har utfört även 

fast det sällan går att övervaka vad som egentligen har utförts. Ett uppdrag för en ekonomisk 

förvaltare utförs oftast under en lång tid. Här uppstår oftast problem när agenten vill maximera 

sin egen nytta (Mirrlees & Raimondo, 2012). Som figur 2 visar har både principalen och agenten 

ett egenintresse av uppdraget. Frågan Sappington (1991) ställer sig är hur principalen kan 

motivera agenten att utföra uppgiften som principalen föredrar. Trots att uppdraget utförs finns 

det flera olika handlingsalternativ för agenten. Beroende av vilka beslut som tas kan 

konsekvenserna variera. 

Både Sappington (1991) och Mirrlees & Raimondo (2012) nämner tidsaspekten som ”moral 

hazard”. Med ett kontrakt utan slutdatum gör det svårt att kontrollera resultatet och 

ansträngningen agenten lägger ner, likaså prissättningen (Mirrlees & Raimondo, 2012). Ett andra 



 
 

19 

 

problem är hur agenten hanterar riskaversion som bestäms av två faktorer. Det första är vilken 

nivå på agentens ansträngning och specifika förmågor. Den andra är agentens negativa effekt av 

att arbeta under lång tid med samma uppdrag (Thiele, 2009). Rasul & Sonderegger (2007) har 

undersökt principal agent modellen genom negativt urval och kom fram till att specifika avtal i 

förhållandet minskar agentens handlingsförmåga att utföra uppdraget på.  

Även Hunton & Rose (2008) har undersökt agentteorin i samband med redovisningsval. Studien 

visade att agenter tenderar att göra redovisningsval efter egenintresse istället för i aktieägarnas 

intresse. Detta bör ses som ett stort problem då grundtanken är att agenten ska göra val utefter 

principalens intresse. Risken finns att redovisningsval, såsom tolkning av 

komponentavskrivning, inte utförs i syfte att få en så pass rättvisande bild av föreningens 

redovisning som möjligt, utan istället utförs i syfte att minska arbetsbördan eller andra syften 

som faller i agentens egenintresse. Det ligger även i principalens intresse att 

redovisningsprinciperna följs så noga som möjligt för att minska risken för rättsliga följder till 

följd av inkorrekt redovisning hos företaget. 

3.4.3 Intressentteorin  

Intressentteorin är en teori inom affärsetik och används för att lösa värderingsproblem och 

moraliska frågor i företag och organisationer (Orts & Strudler, 2012). Intressentteorin utgår från 

att flera intressenter har intresse i ett företag eller ekonomisk förening. Det är inte endast 

aktieägarna som är intresserade av redovisningsinformationen. Utan det är alla identifierbara 

grupper eller individer som kan påverka och blir påverkade av föreningens prestationer (Freeman 

& Reed, 1983). Intressenter i vår studie kan vara ägarna, boende i bostadsrättsföreningar, 

styrelsen, anställda, köpare, bank och även stat och kommun (Figur 3)(Freeman & Reed, 1983).  

Intressentteorin överlappar därmed agentteorin i det avseendet att principalen oftast avser 

aktieägaren och aktieägaren är en av intressenterna i intressentteorin. Intressentteorin kallasäven 

för stakeholder theory vilket är den engelskspråkiga översättningen av teorin (Freeman & Reed, 

1983). 

Bostadsrättsföreningar har inte lika många intressenter som företag i övrigt. Intressenter för 

företag är enligt Donaldson & Preston (1995) staten, investerare, politiska grupper, kunder, 

samhället, anställda, leverantörer och branschorganisationer. För bostadsrättsföreningar får 

staten, investerare, samhället och de boende ses som de huvudsakliga intressenterna. En 

bostadsrättsförening kan ha anställda personer vilka är främst vaktmästare, trädgårdsmästare och 

städare (källor). Vidare finns inga aktieägare att ta hänsyn till i bostadsrättsföreningarna. Dock 
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finns ägare av bostäderna, dessa är troligtvis samma personer som upprättar redovisningen inom 

föreningen.  

Intressenterna kan dessutom delas in i primära och sekundära intressenter (Clarkson, 1995). 

Primära intressenter är bland annat anställda, viktiga leverantörer, kunder samt finansinstitut. De 

sekundära intressenterna är de intressenter som inte har gjort några insatser i företaget, som inte 

är engagerade i företagets transaktioner och inte är avgörande för fortlevnaden av företaget 

(Clarkson, 1995).  

Figur 3 Intressentteorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minoja (2012) nämner tre viktiga antaganden i teorin. Ett är att primära intressenter är ömsesidigt 

beroende av varandra. Syftet med företaget är inte att maximera värdet, utan att skapa mervärde 

för flera aktörer. Det sista antagandet är att om intressenterna ska uppnå deras syfte krävs 

samarbete och stöd från alla aktörer (ibid).  Syftet med företaget sägs istället vara både ekonomisk 

och social välfärd. För att föreningen ska kunna överleva krävs det att de fullgör sina ekonomiska 

och sociala mål och skapar ett mervärde för alla aktörer som en försäkran att varje primär 

intressent stannar kvar (ibid). Deegan & Unerman (2011) förklarar att intressentteorin accepterar 

många olika sociala kontrakt i samhället på grund av att olika intressenter har olika synsätt på 

hur det aktuella företaget ska skötas.  

För att uppnå bästa resultat skriver Verbeke & Tung (2012) att ett företag ska ägna lika mycket 

uppmärksamhet åt alla primära intressenter. Men om intressenternas delaktighet påverkar 

företaget negativt kan det även påverka resultatet. 
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I andra fall där intressen inte är gemensamma mellan aktörerna kan det uppstå konflikter. Två 

moraliska problem som ofta uppstår är hur föreningen ska hantera människor rättvist och 

effektivt. Det andra är föreningens moraliska ansvar utöver skyldigheten i att förbättra ekonomin 

och resultaten (Orts & Strudler, 2010).  

Förändringen bostadsrättsföreningarna står för när de ska välja regelverk för framtida avslut i 

bokföringen påverkar samtliga intressenter och på olika sätt. För det första anses den nya 

avskrivningsmetoden ge en mer rättvisande bild av föreningens redovisning vilket ger 

intressenterna ökad information. Sen finns risken att komponentavskrivningen inte utförs korrekt 

eller tolkas på väldigt olika sätt vilket medför att informationen istället blir otydlig och ökar 

osäkerheten över redovisningens överensstämmande med verkligheten hos intressenterna.  

3.5 Redovisningsval 

I en värld med perfekta marknader skulle inte redovisning behöva finnas (Fields et al, 2001). 

Världens marknader är dock inte perfekta vilket gör att redovisning och val av metod spelar en 

roll i syftet att minska inflytandet av egenintresse hos de personer som har makt över besluten 

(Fields et al, 2001). 

Fields et al (2001) har vidare tagit fram en definition på redovisningsval: Ett redovisningsval är 

ett beslut som har som primärt syfte att påverka (i form eller substans) outputen av 

redovisningssystemet på ett specifikt sätt, vilket inkluderar inte bara bokslut som publicerats i 

överensstämmelse med de generellt accepterade redovisningsprinciperna utan också 

skattedeklarationer samt registreringsansökningar. Francis (2001) skriver att en definition av 

redovisningsval är viktigt i och med att den sätter ramar för ämnet eller fenomenet som ska 

studeras. Precis som en avsaknad av detsamma kan hindra en studie att bli riktigt bra. Francis 

förklarar även att en luddig eller för vid definition kan leda till att resultatet blir otydligt och att 

konklusionen kan bli omtvistad på grund av otydligheten. Författaren nämner vidare att Fields et 

als (2010) definition är tillräckligt vid för att täcka ett antal dimensioner, definitionen tycks dock 

inte vara för vid för att bli otydlig.  

Fields et al (2001) skriver att grunden till val av redovisningsmetod är agentens motiv med valet. 

De skriver vidare att val av redovisningsmetod kan delas in i tre underkategorier; agentkostnader, 

informationsassymmetri och externa effekter som påverkar icke avtalsslutande parter. 

Agentkostnader kopplas generellt till kontraktsfrågor såsom kompensation till chefer samt 

skuldavtal. Informationsassymmetri associeras generellt med relationen mellan bättre 

informerade chefer och sämre informerade investerare. Slutligen kopplas de externa effekterna 



 
 

22 

 

till tredje parts kontrakts- och icke kontraktsrelationer (Fields et al, 2001). Denna uppdelning 

uppkommer från att hypotesen att redovisning är viktigt av åtminstone tre orsaker; För det första 

spelar redovisning en viktig roll i de kontraktuella relationerna som formar nutidens företag, 

främst för att minska agentkostnaderna. För det andra ger redovisningen en vägledning där 

cheferna är tvungna att ge ut information om som dessa annars skulle sitta på, och dessutom kan 

val redovisningsmetod spela en nyckelroll i denna kommunikationsprocess. Slutligen påverkar 

regleringen av redovisningen kvaliteten och kvantiteten av finansiella upplysningar vilka i sin 

tur ger externa effekter i form av påverkan på välfärd och politik (Fields et al, 2001).  

Det kan finnas många orsaker till varför redovisningsval finns överhuvudtaget. Ett exempel på 

orsak till varför vissa chefer väljer en viss redovisningsmetod kan vara exempelvis i syfte att öka 

aktiepriset på aktier de innehar. Dock finns möjligheten att chefen i och med sitt 

informationsövertag anser att aktien är undervärderad och att de därför försöker höja värdet på 

aktien. Dessa två syften skiljer sig markant och kan samtidigt vara svåra att urskilja då syftet med 

en chefs redovisningsval granskas. Oftast försöker dock intressenter av företagen att minimera 

antalet redovisningsval för beslutsmakarna för att minska risken för att val görs utefter 

egenintresse (Fields et al, 2001).   

Redovisningsval kan delas in i tre huvudsyften vilka är kontrakt, tillgångsprissättning och 

påverkan på externa parter (Fields et al, 2001). Med kontraktssyftet menas att ett redovisningsval 

är menat att påverka en eller flera av ett företags kontrakt med olika intressenter. Denna grupp 

kan också kallas ”det effektiva kontraktsperspektivet”. I en perfekt värld med effektiva 

marknader skulle inte redovisningsval behövas då dessa marknader styr sig själva. Verkligheten 

har dock inte perfekta marknader utan behöver kontrakt för att effektivisera marknaderna. Den 

andra kategorin syftar till att påverka priset på tillgångar. I denna kategori fokuseras på problemet 

att marknader inte tillhandahåller perfekt individuellt hållen information. Redovisningsval kan 

därmed göra att personer med mer information om till exempel timing, magnitud och risker 

angående det framtida kassaflödet kan vidarebefordra informationen till de med mindre 

information genom redovisningsval. Det har dock visat sig att chefer gör redovisningsval för att 

nå eller förbättra de prognoser som satts och därmed bibehålla eller öka aktiepriset. Påverkan på 

externa parter är det sista syftet. Med det menas att redovisningsval syftar till att påverka externa 

parter förutom de aktuella och potentiella ägarna av företaget. Mer specifikt siktar de 

redovisningsansvariga att göra sådana val att externa parter påverkar redovisningens innehåll i 

en viss riktning (Fields et al, 2001).  
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Många studier har tittat på redovisningsval och olika faktorer som påverkar dessa val. Dichev & 

Li (2013) undersökte tillväxtens påverkan på redovisningsval. Mer specifikt analyserade de om 

tillväxt påverkade aggressiviteten i redovisningsvalen. De fann att inget signifikant samband 

mellan tillväxt och aggressiviteten på redovisningsval kunde påvisas. Studien visade också att 

redovisningsval främst görs på rutin, ”Vi gör som vi alltid har gjort” jämfört med annan forskning 

som pekar på att redovisningsval görs utifrån ett egenintresse (Hunton & Rose, 2008). Beslut 

rörande redovisningsval kan därför behöva utvecklas då de beslut som tas på rutin inte alltid 

behöver vara det bästa alternativet vare sig för individen, företag eller samhälle.   

Earnings management påverkar ofta vilka val företag och föreningar gör i sin redovisning 

(Godwin et al, 2000; Heflin et al, 2002). Heflin et al beskriver chefer som opportunistiska när de 

ställs inför redovisningsval. Deras studie granskade redovisningsval rörande periodiseringar och 

visade att chefer använde periodiseringar för att minska svängningar i vinst samt att 

redovisningsval av periodiseringar gjordes opportunistiskt och efter egenintresse. Studien visade 

också att chefer med ett provisionsbaserat anställningskontrakt där provisionen påverkades av 

utfallet i redovisningen var mer benägna att agera opportunistiskt jämfört med chefer med fast 

lön. 

DeAngelo et al (1994) undersökte hur redovisningsvalen hos redovisningsansvariga påverkades 

av att företaget drogs med finansiella svårigheter. De definierade företag med finansiella 

svårigheter som företag som hade visat ett negativt årligt resultat i tre av de senaste 6 åren. 

Studien visade att redovisningsval generellt inte utfördes i syfte att försköna siffrorna i 

redovisningen utan istället försökte ge en rättvisande bild av företagen för att intressenterna 

skulle förstå i vilken situation de var i och därmed ta goda beslut utifrån dessa kunskaper. Dock 

hittade forskarna val som tydde på att företag som var tvungna att visa goda siffror för att nå 

lånevillkor utförde redovisningsvalen för att uppnå dessa villkor (DeAngelo et al, 1994). Detta 

är i likhet med Beatty et als (2000) studie som visade att företag gör redovisningsval för att kunna 

nå så pass fördelaktiga lån som möjligt. 

Även Bowen et al (1995) analyserade intressenter och redovisningsval. De undersökte huruvida 

chefer påverkades av intressenter vid redovisningsval. Bowen et al argumenterade för att 

huvudintresset för intressenterna var att kunna visa på en långsiktig vinstökningsprognos. 

Företagen gjorde sedan sina redovisningsval för att uppnå detta mål. Studien visade att så var 

fallet. Bowen et al skriver också om vikten för standardsättare att förstå redovisningsansvarigas 

motiv till besluten av redovisningsvalen. Detta gör att standardsättare lättare kan justera regelverk 

som ger lagom flexibilitet i redovisningsvalen för en effektiv och god redovisning.  
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Studier har även granskat valen mellan att kostnadsföra och att kapitalisera (Cazavan-Jeny et al, 

2011; Ciftci, 2010). Cazavan-Jeny et al undersökte huruvida valen mellan att kostnadsföra eller 

att kapitalisera FoU-investeringar kunde förmedla information om företagets framtida prestation. 

Studien visade att företag som kapitaliserar FoU spenderar lägre summor på FoU. De är dessutom 

mindre och mer belånade än företagen som kostnadsför sin FoU. Ciftci tittade på en specifik 

FoU-kostnad, mjukvaruutvecklingskostnader, och hur valet mellan kostnadsföring och 

kapitaliseringen påverkade redovisningskvaliteten. Han använder sig av earnings response 

coefficient som mått på redovisningskvaliteten. Ciftci konkluderade att kostnadsföring av 

mjukvaruutvecklingskostnader gav en högre redovisningskvalitet jämfört med kapitalisering.      

3.5.1 Avskrivningsmetoder och redovisningsval 

Både Jackson et al (2008) och Jackson et al (2010) har analyserat redovisningsval rörande val av 

avskrivningsmetoder och dess påverkan på olika faktorer. Jackson et al (2008) undersökte 

huruvida en progressiv avskrivningsmetod ledde till större kapitalinvesteringar jämfört med en 

rak avskrivningsmetod. Resultatet visade att företag med progressiv avskrivningsmetod hade 

större kapitalinvesteringar jämfört med företag med rak avskrivningsmetod. Jackson et al 

förklarar också att progressiv avskrivning har minskat betydligt de senaste 20 åren. De 

konkluderade att företags redovisningsval tycks påverka mängden kapitalinvesteringar företaget 

gör. Jackson et al (2010) analyserade om försäljningspriset för en tillgång är lägre för tillgångar 

som har en progressiv avskrivningsmetod jämfört med tillgångar som har en rak 

avskrivningsmetod. Författarna förklarade att när vi privat köper en tillgång sätter vi 

undermedvetet en mental avskrivningsplan. Denna behöver inte överensstämma med det verkliga 

värdetappet. Studien visade att tillgångar som har en progressiv avskrivningsmetod såldes för ett 

lägre pris jämfört med tillgångar med en rak avskrivningsmetod. De förklarade också att risken 

finns att redovisningsansvariga använder sig av sin undermedvetna mentala avskrivningar när de 

gör upp avskrivningsplaner för företagets räkning.  

Även Cullinan (1999) analyserade redovisningsval i form av olika avskrivningsmetoder. Hans 

studie analyserade internationell handels påverkan på redovisningsval. Studien visade att 

importörer gjorde redovisningsval rörande avskrivningsmetod för att öka vinsten jämfört med 

exportörer där detta samband inte kunde bekräftas. Skinner (1993) undersökte hur storleken på 

företaget påverkade redovisningsval. Studien visade att större företag och företag med 

bonusplaner tenderar att använda sig av inkomstökande avskrivningsmetoder jämfört med 

mindre företag.  
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Cullinan & Bline (2010) undersökte ett företags arbetskrafts påverkan på redovisningsval. De 

fann att företag som är arbetskraftsintensiva tenderar att använda avskrivningsmetoder som 

maximerar vinsten. Detta för att kunna locka till sig attraktiv arbetskraft. Dock visade studien att 

inget signifikant samband finns mellan att göra redovisningsval för att minimera vinsten för att 

på så sätt visa på oförmåga att kunna betala kollektivavtalsbestämda löner. Detta resultat är i 

likhet med annan forskning på området som analyserat redovisningsval för att minimera vinsten 

Cullinan & Knoblett, 1994) Cullinan och Blines förklaring till detta är att facken och företagen 

omförhandlar kollektivavtalen vart tredje år och företagen kan justera lönerna bättre genom detta 

sätt. 

Ogunba (2010) pekar på sex olika sätt att tolka avskrivningar. Dessa innefattar bland annat en 

helt subjektiv bedömning av tillgången och avskrivningstid, acceleration på avskrivningen, 

avskrivning genom longitudinella tidsserieanalyser samt en modell som bygger på tvärsnittsdata 

utifrån vilken det bestäms en genomsnittlig årlig avskrivningstakt (Ogunba, 2010). Detta visar 

på valmöjligheter som kan finnas för redovisningsansvariga vid uppförandet av avskrivningar. I 

och med de nya regelverken minskar dock bostadsrättsföreningarnas möjligheter att tolka 

avskrivningsmetoden på olika sätt vilket leder till att möjligheterna att missbruka valen, såsom 

vid uppförande av progressiv avskrivning, minskar. 

3.5.2 Redovisningsval i icke vinstdrivande organisationer 

När det gäller studerandet av redovisningsval i icke vinstdrivande organisationer är utbudet inte 

lika omfattande. Chase & Coffman (1994) visade att agenter i icke vinstdrivande organisationer 

gjorde redovisningsval för att nå högsta möjliga individuella belöning. Detta kan även påverka i 

förhållandet mellan agent och principal i bostadsrättsföreningar där de ekonomiska 

förvaltningarna kan ha som mål att välja det regelverk som ger mest eller minst extra arbete 

beroende på om förvaltningarna har ett fast arvode eller får betalt per konsulterad timme och 

därmed inte rekommenderar den metod som möjligtvis är smidigast för bostadsrättsföreningarna.   

Eldenburg & Vines (2004) och Tan (2011) är två studier som studerat redovisningsval i icke 

vinstdrivande organisationer. Eldenburg & Vines (2004) studerade vilka förändringar chefer i 

icke vinstdrivande organisationer gör som effekt på förändringar i regelverken rörande 

redovisning. Författarna konkluderade att även chefer i icke vinstdrivande organisationer gör 

redovisningsval som syftar till att förbättra redovisningen för organisationen för att bibehålla 

eller förbättra sitt rykte. Tans studie granskade earnings management och redovisningsval i icke 

vinstdrivande sjukhus i Taiwan. Studien visade att chefer i icke vinstdrivande sjukhus gör 

redovisningsval i syfte att nå vinstmål och därmed blidka sina intressenter. De vill dock inte få 
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allt för hög vinst då detta skulle ifrågasättas av allmänheten (Tan, 2011). Resultatet speglar 

Verbruggen & Christiaens (2010) working papers resultat som visade att icke vinstdrivande 

organisationer gjorde redovisningsval för att trycka ner resultatet vid en för hög vinst och för att 

trycka upp resultatet vid en förlust.  

3.6 Risk 

Litteraturen rörande upplevelsen av risk, vilket både personer i ekonomiska förvaltningar och 

beslutsfattare i bostadsrättsföreningar kan påverkas av vid valet av regelverk, är välanalyserad 

och dokumenterad. Forskning har visat att det finns två sätt på vilket människor reagerar på risk; 

antingen genom instinkt och intuition eller genom logiskt resonemang (Slovic & Peters, 2010). 

Starka känslor såsom rädsla och ilska spelar ibland en roll i det känslomässiga perspektivet 

rörande risk. Känslor spelar också roll i det logiska tänkandets perspektiv. I detta perspektiv 

påverkas riskbenägenheten av vilka konsekvenser som individen upplever följer av att ta risken. 

Om konsekvensen av att ta risken är stora fördelar eller låga risker för negativa konsekvenser 

tenderar individen att uppleva positiva känslor och därmed ta den risken. I motsats upplever 

individen negativa känslor till följd av upplevelsen av små fördelar eller stora risk att valet får 

negativa konsekvenser vilket medför att individen tenderar att då inte ta risken. Det logiska valet 

delar också synsätt med rational choice theory i vilken människor förmodas ta logiska beslut 

utefter rationellt tänkande. 

Kling (2010) är inne på samma linje men beskriver reaktionerna på ett lite annorlunda sätt. Han 

menar att individer reagerar på risk främst utifrån två instinkter (Kling, 2010). Den ena är att 

undvika fara genom att minimera risker och den andra att nyfiket utforska risken. Instinkten att 

riskminimera hjälper oss att överleva i en stationär värld. Dock hämmas vårt handlande när denna 

instinkt tillåts dominera i en föränderlig värld. Å andra sidan vidgar nyfikenhet och risktagande 

våra möjligheter. Nyfikenhet och risktagande kan dock också leda till lidande. De flesta 

individerna försöker balansera mellan de båda instinkterna. Dock är individer olika och balansen 

mellan risktagande och riskminimering skiljer sig från individ till individ. Balansen styrs dels 

genom ärftlighet men även genom miljömässiga, kulturella och sociala faktorer. 

Försiktighetsprincipen är den mest centrala principen inom svensk redovisning och syftar till att 

minimera risker (Principbaserad redovisning; Kling, 2010). Men riskminimering leder även till 

minskad möjlighet att få riktigt bra utfall (Kling, 2010).  

Kling beskriver stötar som negativa utfall som uppkommit av att risker har tagits. Individer har 

även olika stöttålighet mot dessa negativa utfall. Stöttålighet är individens förmåga att klara av 

stötar. Exempel på stöttålighet är kunskap, kompetens, självförtroende och nätverk som hjälper 
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individen att resa sig och gå vidare. Stöttålighet mildrar effekterna av de negativa utfallen och 

gör möjligheterna för ett gott utfall mindre riskabelt. Beroende på en individs stöttålighet skiftar 

värdet på ett förväntat spel. Trots att sannolikhetsläran säger att en person i längden kommer att 

vinna på att spela på ett spel kan den enskilda individen med låg stöttålighet välja att ändå inte 

spela spelet på grund av risken att förlora. Risken ökar generellt även i takt med ökade insatser.  

Även en annan aspekt av riskpåverkan beskrivs, så kallat stötskydd. Stötskydd definieras som att 

individer försöker skydda sig mot stötar. Går stötskyddet sönder skadas dock den berörda 

personen. Man skiljer även på aktivt och passivt stötskydd där aktivt stötskydd syftar till att 

undvika stötar eller göra dem så svaga som möjligt medan det passiva stötskyddet ska skydda 

individen om den trots allt blir utsatt. Exempel på aktivt stötskydd är alla samhällets insatser att 

hjälpa medborgarna att minska eller undvika stötar (stabiliseringspolitik, säkerhetsföreskrifter 

etc.). Exempel på passivt stötskydd är de offentliga åtgärder som sätts in då individer trots allt 

blir utsatta för stötar (socialförsäkringar, offentlig sjukvård etc.).   

Kling förklarar vidare att människor generellt blir allt säkrare och allt räddare. Människor fruktar 

mer och mer för var dag. Terrorister, miljöförstöring, genmodifierad mat, utrotning av arter, 

pedofili bland annat. Detta kan resultera i en sorts trygghetsnarkomani. Med detta menas att 

människor så långt det är möjligt försöker undvika risker. Detta leder dock till att individers 

förmåga att hantera vanliga riskabla eller krävande situationer försvinner och denna gräns skjuts 

längre och längre och riskerar att gå till överstyr. Risker behöver i sig inte vara något negativt 

utan kan tvärtom vara ett sätt att öka de framtida positiva utfallen (Kling, 2010).  

En rad studier har studerat risk och de faktorer som påverkar riskbenägenhet och som kan förklara 

vilka faktorer som gör att människor upplever risk på olika sätt. Lee et al (2013) visade att 

skillnader finns mellan kön rörande riskbenägenhet vid investeringsbeslut. Män tenderade att ta 

större risker vid investeringsbesluten jämfört med kvinnor. Studien visade också att män är mer 

stöttåliga än kvinnor. Dock indikerade resultatet på att detta beteende orsakades av att män 

upplevde olika stor risk rörande samma fenomen och inte av att män är mer riskbenägna. Även 

Gustafson (1998) och Oltedal & Rundmo (2006) fann skillnader mellan kön. Gustafson utförde 

en Review studie på hur könsfaktorn påverkade riskbenägenheten. Han argumenterade att kön 

påverkar riskbenägenhet. Dock är denna skillnad inte till följd av biologi utan har påverkats av 

sociala faktorer såsom dominans, förtryck och utnyttjande. Gustafson konkluderade att 

skillnaderna i kön rörande riskbenägenhet är en följd av två orsaker; segregation och hierarki. 

Oltedal & Rundmo analyserade riskbenägenheten hos bilförare. Studien visade att 

riskbenägenheten påverkades av kön och personlighet. Män med en mer riskbenägen 
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personlighet är den kategorin som tar störst risker vid bilkörande. Bebbington et al (1997) 

definierade maskulina egenskaper som analytisk och maskulin och feminina egenskaper som 

fogande, smickrande, varm och känslig. Möjligen kan en egenskap som känslig påverka 

riskbenägenheten vilket medför att kvinnor är mindre riskbenägna jämfört med män.  

Studier har även visat att riskbenägenhet påverkas av ålder, erfarenhet, beteende, kultur och grad 

av kunskap. Ulleberg och Rundmo (2003) undersökte riskbenägenheten hos unga bilförare. De 

fann att riskbenägenheten skiljde beroende på personlighet och beteende hos föraren. Kern et als 

(2014) studie som undersökte risktagande hos skateboardåkare visade att yngre skateboardåkare 

var mer villiga att ta risker jämfört med äldre skateboardåkare. Studien visade också att 

skateboardåkare med en erfarenhet på mellannivå tog högre risker jämfört med skateboardåkare 

med stor eller liten erfarenhet. Även personligheten spelade roll i risktagande där 

sensationssökande personligheter var beredda att ta större risker jämfört med de personligheter 

som inte var sensationssökande. Leong et al (2014) ungdomars upplevelse av risk rörande 

kärnkraft till följd av den stora kärnkraftskatastrofen i Fukushima. Studien visade att faktorer 

som påverkade upplevelsen av risk var kön, land, vilken grad individen fått tagit del av 

information rörande kärnkraft samt i vilken grad individen tror sig kunna få cancer på grund av 

kärnkraft. Att upplevelse av risk skiljer sig åt beroende på vilket land en individ kommer ifrån är 

i linje med annan forskning (Weber & Hsee, 1998). Även andra studier har tittat på grad av 

kunskap och riskbenägenhet. Yen & Tsai (2007) undersökte riskhantering hos taiwanesiska 

invånare. Studien visade att invånarna ansåg att risker som är svåra att förklara med vetenskaplig 

kunskap skulle hanteras av samhället och risker som gick att förklara med vetenskaplig kunskap 

skulle hanteras privat.  Cohn et al (1995) analyserade skillnaden i riskbenägenhet mellan 

ungdomar och vuxna. Till ungdomar räknades personer i åldern 13-18 år och till vuxna räknades 

personer i åldern 28-62 år. Författarna fann att ungdomar tenderade att vara mer riskbenägna 

jämfört med vuxna. Dock anser inte ungdomarna sina handlingar som riskbenägna.  

Studier har även undersökt hur risk påverkar val. Wang et al (2013) undersökte sambandet mellan 

operativ risk och grad av konservatism. Med operativ risk menas ”risken till förlust till följd av 

icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa 

händelser” (Finansinspektionen, 2007). De fann att företag med lägre grad av operativ risk 

tenderade att använda sig i högre grad av konservativa redovisningsmetoder jämfört med företag 

med högre operativ risk. Weber & Milliman (1997) analyserade riskbenägenhet och dess 

påverkan på olika val. De konkluderade att riskbenägenhet och val visade en stark korrelation. 

Med detta menades att personer med liknande riskbenägenhet tenderade att göra liknande val.   
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3.7 Formulering av påstående 

– Vi påstår att faktorer som påverkar bostadsrättsföreningars val av regelverk är risker för höjda 

avgifter alternativt kapitalförluster, samt påverkan från intressenter och agenter.  

I och med de nya regelverkens intåg finns risk för ökade kostnader, det är dock oklart vilket 

regelverk som ger mest markant ökade kostnader. Litteraturen har visat att alla individer är olika 

när det gäller risktagande och riskminimering (Kling, 2010; Slovic & Peters, 2010). Därför 

kommer människor att reagera olika när de ställs inför val där risker är inblandade. Vissa kommer 

att reagera rationellt medan andra reagerar med instinkt (Kling, 2010; Slovic och Peters, 2010; 

Boudon, 2003). Vidare kan även utomstående parter påverka valet. Ekonomiska förvaltningar 

finns till stöd för bostadsrättsföreningar vid redovisning och redovisningsfrågor och frågan 

rörande valet mellan K2 och K3 tycks vara en nyckelpunkt för tillfället för dessa förvaltningar. 

Egenintressen finns dock hos förvaltningarna som skiljer sig från bostadsrättsföreningarnas 

intressen och dessa kan påverka vilka råd och rekommendationer de ekonomiska förvaltningarna 

kommer att ge till berörda bostadsrättsföreningar. Dessutom finns intressenter till 

bostadsrättsföreningar i form av exempelvis banker och spekulanter som kan påverka 

bostadsrättsföreningarnas val. 
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4. Empirisk metod 

I den empiriska metoden presenteras metod och tillvägagångssätt som undersökningen krävt. Vi 

kommer att presentera urvalet samt arbetet med insamling av empiri och bearbetning av 

information. Sedan beskrivs arbetet med tillförlitlighet och etiska beaktanden.  

 

4.1 Litteratursökning 

Insamling av information till vår studie har skett främst på elektroniska databaser som Summon 

på högskolan i Kristianstad och Google scholar. Informationen vi har sökt efter är relevant till 

vår studie och de vetenskapliga artiklar vi har använt är tänkt att förbättra trovärdigheten i den 

teoretiska referensramen samt resterande delar av studien där vi ställt ett påstående. För att kunna 

hålla en hög kvalité på studien har vi använt oss av ABS Academic Journal Quality Guide. Där 

vi valt ut vetenskapliga artiklar från olika tidskrifter som anses vara hålla en hög 

forskningskvalitet. Sökord vi har använt för att hitta relevanta artiklar har varit olika 

kombinationer av sökorden component depreciation, housing tenure, agent theory, housing 

association, accounting, accountant, depreciation method, stakeholder theory och decision 

theories.  

Då vår problemformulering inte har forskats om i stor utsträckning tidigare har vi använt oss av 

litteratur från olika kurser för att få djupare förståelse för olika teorier som det har diskuterats om 

forskningen. Däremot finns en hel del forskning om teorierna vi har utgått ifrån, principal-agent, 

rationella beslut och intressentteorin. Det var även till stor hjälp att gå igenom regelverken från 

BFN som också ligger till grund för studien. Det har hjälpt oss att få en uppfattning hur föreningar 

och förvaltare arbetar ihop och hur valet blir tydligare att förstå. Artiklar i dagstidningar och 

ekonomiska tidskrifter disskuterar dock flitigt detta problem vilket visar att problemområdet är 

aktuellt.  

4.2 Urval 

Strategiska urval var den första tanken när vi började med studien. Våra idéer gick ut på att vi 

skulle ta kontakt med förvaltningsföretag som hade flera bostadsrättföreningar som kunder, och 

som även var väl insatta i problemet vi försöker lyfta fram. Detta övergick tidigt till ett 

slumpmässigt urval då företagen i denna bransch befinner sig i bokslutstider nu på våren och är 

väldigt upptagna med dessa uppgifter. Samtidigt märkte vi att flera företag inte hade tagit till sig 
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de nya regelverken vilket ledde till att vår fallstudie fick ett smalare urval, och det fick baseras 

på deltagare som fanns tillgängliga och insatta i ämnet likt ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 

2009).   

Den primära informationen för vår studie kommer att sammanställas från intervjuer, där 

urvalsramen består av 4 företag som tillhandahåller ekonomisk fastighetsförvaltning för 

bostadsrätter. Som sekundär information räknar vi regelverken från BFN annan litteratur som vi 

använt för att lyfta fram en diskussion, även uttalande från respondenterna som bygger på 

information från en annan sekundär källa. Att intervjua dessa förvaltare anser vi vara tillräckligt 

för att få en täckande bild över bostadsrättsföreningarnas beslut och en bra förståelse för hur 

informationen av de nya regelverken behandlas. Anledningen till att vi har valt att intervjua 

ekonomiska förvaltare istället för bostadsföreningarna direkt beror på att det hade blivit en för 

omfattande undersökning. Inte heller hade vi fått den kunskapen som förvaltarna har. På detta 

sätt har vi kommit fram till information och beslut kring komponentavskrivning som behandlar 

cirka 500 bostadsrätter. Då tidigare forskning inom detta område är begränsat anser vi att det är 

viktigare med en bredare studie för att få ett representativt svar för marknaden.  

Kvalitativa metoder intresserar sig för samband vilket inte innebär att kvantitativa begrepp är 

helt oväsentliga. Eftersom den primära informationen gäller ca 500 bostadsrättsföreningar blir 

studien även kvantitativ fast fallstudien utförts genom ett kvalitativt urval (Alvehus, 2013). Det 

kvantitativa begreppets betydelse säger hur vanligt ett fenomen är eller inte är. Uppkommer 

samma svar vid samtliga intervjuer är det intressant då fenomenet inte verkar vara slumpmässigt 

(Alvehus, 2013). Det är dock viktigt att ta hänsyn till begränsningarna i fallstudien (Denscombe, 

2009). Att tillägga är att det inte är en heltäckande undersökning och med stor säkerhet finns det 

bostadsrättsföreningar som avviker från den allmänna bilden vi har kommit fram till.  

4.2.1 Respondenter 

Ekonomerna som har intervjuats för denna studie arbetar alla som ekonomisk förvaltare för 

bostadsrättsföreningar. Samtliga har mycket kunskap inom ämnet vilket gjorde det lättare att föra 

intervjun. Följande intervjuer har genomförts: 

Respondent A intervjuades under 45 minuter, 2014-04-22. Inspelad 

Respondent B intervjuades under 45 minuter, 2014-04-24. Inspelad 

Respondent C intervjuades under 40 minuter, 2014-04-24. Inspelad 

Respondent D intervjuades under 50 minuter, 2014-05-14. Inspelad 
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4.3 Intervju som datainsamlingsmetod 

För den empiriska informationen som kommer ligga till grund för vår analys har vi valt ett 

kvalitativt perspektiv. Detta innebär att vi kommer ha personliga intervjuer med 4 stora och små 

kooperativa bostadsrörelser från hela Sverige. Orsaken till att vi har kontaktat kooperativa 

bostadsrörelser är att nästan samtliga bostadsföreningar anlitar en bostadskooperation för att 

sköta planering, finansiering och förvaltning. För att få en bra helhetsbild av utvecklingen och 

införandet av det nya regelverket har vi kontaktat ekonomiansvariga på samtliga företag. Vi har 

utfört semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi har följt vår struktur på intervjun. När den 

intervjuade har haft något intressant att tillägga har det förts en diskussion om detta för att visa 

att vi är öppna för mer information (Denscombe, 2009). Efter hand när intervjun fortsätter kan 

nya frågor komma beroende av tidigare svar. Då vi för ett abduktivt resonemang har vi genom 

teorierna tillsammans med empirin låtit förståelsen växa fram succesivt i analysen. Att vår 

undersökning är kvalitativ kommer att bidra till att förstå orsak-verkan sambandet mellan 

bostadsrättsföreningar och val av regelverk. Det finns en viss riktad kritik mot kvalitativa 

metoder som att empirin inte är lika representativ som kvantitativ analys (Denscombe, 2009). 

Den kritiken har vi försökt motverka genom att undersöka kooperativa bostadsrörelser istället för 

enstaka bostadsföreningar för att få en mer detaljerad och djupgående studie. Empirin blir mer 

representativ när företagen vi har intervjuat svarar för över 500 bostadsrättsföreningar. Vi 

kommer sedan redovisa teorier som uppkommit efter granskning av verkligheten via våra 

intervjuer.  

4.4 Intervjuguide 

För att förstå hur en förening kan påverkas, och hur förhållandet ser ut mellan 

bostadsrättsföreningarna och förvaltarna. Alltså vad som ligger till grund för valet föreningen 

gör som de sedan ska använda för att avsluta sitt räkenskapsår. Så har vi sammanställt en 

intervjuguide runt sju huvudämne: 

 Tolkningsfrågan 

 Komponentavskrivning 

 Rekommendationer 

 Kommunikation 

 Problem 

 Rättvisande bild 

 Framtiden 
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Kring dessa sju huvudämne har det sedan ställts följdfrågor för att skapa förståelse hur dessa 

verksamheter arbetar i frågan. Det kommer även skapa en förståelse för hur beslutet tas och vilka 

påverkansfaktorer som finns. Denna information kommer vi sedan att kunna koppla till teorierna 

i vår analys. 

4.5 Bearbetning av information 

Intervjuerna vi utför kommer spelas in för att inte förlora viktiga åsikter och synpunkter från de 

intervjuade. Efter intervjuerna kommer materialet att transkriberas ner i ett textdokument för att 

underlätta en analys.  

4.6 Tillförlitlighet 

För att vår studie ska vara trovärdig och hålla en hög kvalité kommer vi att använda tillförlitliga 

metoder vilket är en central del för en god forskning (Denscombe, 2013).  

Figur 4 Studiens tillförlitlighet 

 

 

 

 

 

 

Validiteten har diskuterats under studiens gång där det kommit fram att forskningsfrågan är 

korrekt framförd. Tillsammans med vår planerade intervjuguide kommer vi att täcka alla 

tänkbara frågor som kan uppkomma inom detta område (Denscombe, 2013). Tillförlitligheten 

har sin grund i våra intervjufrågor. Det är viktigt att vi utgår från samma material vid samtliga 

intervjuer för att vara konsekventa. Hur frågorna är sammankopplade och formulerade i 

förhållande till forskningsfrågan är viktigt för studiens tillförlitlighet (Denscombe, 2013). 

Objektivitet och som forskare att vara opartisk och neutral vid analysen är centrala delar i studien 

för att motverka snedvriden forskning. Detta rättvisa förhållningssätt kommer att återkomma 

genom hela studien för att visa att våra åsikter inte påverkar resultatet (Denscombe, 2013).  
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4.7 Uttalande från BFN  

Den 28e april kom ett uttalande från bokföringsnämnden angående progressiva avskrivningar. 

Detta har diskuterats länge då BFN har fått påtryckningar från flera organisationer bland annat 

FAR. Detta var ett uttalande som vi väntat på och var ganska kritisk för vår studie. Uttalandet 

lyder: 

BFN har i dag tagit upp frågan om progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar.  

 

Det har framkommit att BFN:s vägledningar har tillämpats på annat sätt än avsett i fråga 

om avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar. Mot bakgrund av detta och de 

regelverk bostadsrättsföreningar omfattas av har nämnden beslutat att förtydliga K2-

regelverken. Det klargörs att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig 

avskrivningsmetod.  

 

BFN:s ambition är att nämndens regler inte ska ändras alltför ofta och att en utvärdering 

ska göras inom de närmaste åren. Dagens beslut innebär ett klargörande som har en 

sådan principiell betydelse att det inte är önskvärt att vänta till dess att den planerade 

utvärderingen äger rum. (2014-04-28) 

 

4.8 Etiska beaktanden 

Det finns även ett etiskt perspektiv inom forskning som forskare bör vara förberedda på. 

Respondenterna ska vara införstådda med att de deltar frivilligt i studien och de har fått 

tillräckligt med information för att bedöma detta. Det ska alltså ske ett samtycke och 

respondenterna bör ha full förståelse för vad informationen ska användas till. Däremot finns en 

gräns för hur mycket information respondenterna ska få tillgång till innan intervjun för att 

opponenternas roll inte ska påverka resultaten. Detta återkommer till tillförlitligheten att som 

opponent är det viktigt att vara objektiv och opartisk för att inte få en sneddriven forskning och 

en förvrängd bild av verkligheten (Denscombe, 2013).  

Respondenternas svar är anonymt och syftar till att svara för verksamheten de kommer ifrån. Vi 

vill alltså undvika personliga åsikter och tycken dels för att skydda respondentens identitet och 

för att undvika att publicera åsikter för personlig vinning skull. Detta kommer att genomföras 

genom etiskt korrekta intervjuer (Denscombe, 2013).  

Vi vill även undvika att respondenterna blir lidande på grund av att de medverkat i vår forskning. 

Därför har vi tydliggjort för samtliga respondenter att informationen från intervjun endast 

kommer att användas i vår forskning.  
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5. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att återge den information vi har samlat in via intervjuer och är grunden 

för vår analys och slutsats. Den kan uppfattas som rörig men vi vill återge uttalet som 

respondenterna har sagt det. Vi presenterar varje transkribering från respondenterna för sig och 

delar in dessa i 7 avsnitt. Det är en transkription av talat språk. Först presenter vi företaget och 

går sedan in på tolkningsfrågan, komponentavskrivning, rekommendationer, kommunikation, 

problem, rättvisande bild och framtiden. Direkta citat från respondenten kommer att redovisas 

ordagrant i kursiv stil för återge exakt formulering.  

 

5.1 Intervju A 

Att tillägga på intervju A är att denna utfördes innan BFNs uttalande om progressiv avskrivning.  

5.1.1 Tolkningsfrågan 

Bokföringsnämnden kommer aldrig säga gör såhär så blir det rätt utan någonstans är det 

branschen som får sätta ”kutym”. Dem får anpassa reglerna. Det är de stora aktörerna som får gå 

ihop och köra gemensamt och då blir det ”kutym” för branschen.  

Är det gamla fastigheter är oftast hela byggnaden avskriven då är det bara nya saker som är 

uppförda, och då är det komponentavskrivning. Problemet med dem gamla är att om där är ett 

litet bokföringsvärde kvar då får man dela upp det på stommar, installation mm, med de olika 

procenttalen. Där kommer vi kanske köra enligt SABOs mall. Sen kanske man får köra någon 

restpost. 

För dem nya Brf är det helt avgörande om progressiv avskrivning kommer tillåtas. Kommer det 

tillåtas i någon av K2 eller K3 så kommer man köra den. För avskrivningen är så stort belopp att 

då kommer man nog köra den för att rädda resultatet. Sen om det är rätt kan jag inte svara på. 

Det rätta kanske skulle vara att köra en linjär avskrivning. Det finns brf som kör 0.1% avskrivning 

som borde kört tio gånger större. Då lever byggnaden i hundra år. Ska man köra strikt K2 och 

K3 reglerna så borde inte progressiv tillåtas. Är det nu lite politiskt föga så säger dem kanske ok 

till det.  

Hade man inte sluppit göra jämförelse år hade man fått sätta det i system nu. 

Komponentavskrivning är ju egentligen bra för man ser de olika komponenterna. Det är ju inte 

fel tänk.  
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Man kan tänka sig att det är värre för fastighetsbolag som har jättestora anläggningsregister som 

har lokaler där man ska ner på en helt annan nivå. Har man då inte it system som stöder detta blir 

det tufft. För dem ska ju ändra oftast ändra 2013 också.  

5.1.2 Komponentavskrivning 

De gamla föreningarna har man räknat på och det blir så liten skillnad för dem ursprungliga 

byggnaderna är helt avskrivna. Man kan säga att vi kör upp lite komponenter i 

anläggningsregistret. Man säger att K3 inte är lätt men det blir rätt. K2 är lätt men det blir inte 

rätt. I K2 ska man kostnadsföra det mesta vilket också kommer bli ett problem om man kör K2 

på brf som visar stora minus och ska man då göra stamrenovering på fem miljoner hamnar den 

då i resultaträkningen. Tidigare gjorde man utrangering om där var några år kvar på de gamla 

stammarna och la in de nya i ett anläggningsregister. 

Det kommer aldrig komma några regler från bokföringsnämnden att man ska göra på ett visst 

sätt utan de får branschen utveckla. Alla sitter och väntar på att någon ska säga ”så här gör du”. 

Men det pappret kommer aldrig. Där kom en skrift från SABO men det är allmännyttans bibel. 

Den är inte riktigt lik bostadsrätterna för de inre underhållet är oftast den som äger andelen. 

Medan SABO har med de inre underhållet som en komponent. Man ska inte ha för många 

komponenter heller. Detta företag kommer upp i 7-8 stycken. Man får göra egna ”klumpningar”. 

Det är lätt att ha jättemånga men det ska vara lätt också. Men som sagt är det kalenderår och det 

är inte här än utan dem har precis börjat på sitt. Så aprilföreningarna som slutför räkenskapsåret 

nu omfattas inte av de nya reglerna ännu.  

Vi har tittat på det men man har inte spelplanen än. Det kan bli bägge två för alla föreningar är 

olika. För man kan inte säga att nu kör vi K3 på allt. Det kan bli så att blir det progressiva i K2 

så kör man nog nya föreningar i K2 och dem gamla i K3. Då blir det två olika årsredovisningar 

och de vill man kanske inte heller. Det enklaste hade nog varit om man hade infört ett regelverk. 

I K2 ska allt kostnadsföras och det är inte så kul med de gamla föreningarna.  

Något som också krånglar till det för bostadsrätter är avsättning för yttre fond. Man har en 

underhållsplan som sträcker sig 20 år framåt.  Det är ett planerat underhåll för vart år.  Att man 

ska göra stammarna om 5 år och kanske något mindre jobb om 6 år. Man gör alltså en avsättning 

varje år från fritt eget kapital till bundet eget kapital. För att kunna ha avsättningen när den väl 

behövs. Hur mycket ska man sätta av idag för att täcka underhållsbehovet 20 år framåt? Sen nästa 

år blir det en ny räkning. Har man underhållet man ska göra i år på den här underhållsplanen då 

kan man utnyttja den här avsättningen. Då använder man beloppet för en ren bokföringsteknisk 
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åtgärd. Det kommer i resultaträkningen som en kostnad sen diffar man ut den genom fritt eget 

kapital till bundet eget kapital. Man lyfter tillbaka den till bundet eget kapital. Avsättning till 

yttre fond handlar inte om pengar utan det handlar om att låsa in det fria egna kapitalet. Då kan 

man nyttja fonden. Är det stammar utnyttjar man inte fonder för då ska de oftast upp på plan 

precis som en komponentavskrivning. Det är där många undrar hur dem ska göra med den yttre 

fonden för i K2 ska allt kostnadsföras. Då har den yttre fonden kanske spelat ut sin roll. Det är 

ett problem i sig som man inte heller har löst. Privata brf tittar bara på närmsta året och så kör 

dem bara på. De har ingen långsiktig planering. 

5.1.3 Rekommendationer 

Vi kommer dela upp fastighetsbeståndet i fyra åldersgrupper. Just för uppdelningen på det här 

bokförda värdet. Är det nya komponenter kommer vi ha en röd tråd. Är det tillexempel stambyte 

kommer vi köra de på kanske 40 år. Där kommer vi vara mer enhetliga på nya komponenter att 

vi kör samma avskrivningsperioder.  

Tittar man på äldre och där bara är ett bokfört värde på en miljon då kan man säga att det är 

stommen hela värdet. I de gamla bestånden blir det säkert enkelt.  

Man får lägga krut på vilka komponenter man ska ha. För när man väl har gjort de ska man inte 

ha för få och inte heller för många. För har man för få kan man få ett problem där man klumpat 

några komponenter och sedan utrangeras någon av dem. Hur mycket är det då av den 

sammanlagda summan? Då sitter man på ett nytt problem där man får försöka räkna fram hur 

mycket. Det bästa är att lägga sig på en vettig nivå. Det är nog lättare än vanliga aktiebolag som 

måste ha underanläggnings register och jobba på ett helt annat sätt. Det som vi har ändrat jämfört 

med SABOs mall är det inre underhållet för det har vi inte på lång sikt.  

 Man får ha två olika tänk på de två regelverken. I K2 är det svårt att sätta något på plan för där 

ska allt kostnadsföras i princip om det inte är värdehöjande. Allt som fanns från början när ett 

hus byggdes ska kostnadsföras. Så är det ett tak som byts ut är det ju ett tak. Då får man hårdra 

om det verkligen är värdehöjande. Då får man gå in o kanske bryta ut den del som är 

värdehöjande.  

5.1.4 Kommunikation 

Vi för en ömsesidig dialog mellan ekonomen och styrelsen. Brf följer våra rekommendationer 

för det mesta men det är styrelsen som har sista ordet. Vi försöker även berätta om 

konsekvenserna i de olika alternativen. Vissa föreningar är väldigt alerta och andra lite mindre. 

Vi ger löpande information hela tiden och inför budgeten 2014 tog vi höjd på de som har 
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progressiva avskrivningar att det kan bli ändring. Vi tror inte Brf är så kunniga om 

komponentavskrivning.  

5.1.5 Problem 

Regelverken gör det inte lätt att bygga nytt om man inte får ha progressiv avskrivning. För det 

blir inte lätt att räkna hem den kalkylen. För då måste man ha 90 % insats. Då blir det hus vid 

havet eller andra bra lägen som man vet får sålt. Men det kan bli döden för nya bostadsrätter. Det 

är lite därför man använder progressiv idag för att kunna räkna ihop kalkylen. Men det är lite att 

lura sig själv också. 100 år progressiv gör att dem 10 sista åren inte blir roliga. Då hoppas man 

på att man kan skriva upp marken som inte är avskrivningsbar. Så det kommer inte påverka 

resultaträkningen. Men många tänker om 100 år då är det någon annans problem.  

Blir det en linjär avskrivning kommer de nybyggda att visa ett stort minus i RR. Så det är klart 

det blir en ny syn. Och innan köparen läser både RR och BR vilket man inte göra idag. Men gör 

dem det kan dem bli skrämda om där står -850´. Då kanske det bli svårare att sälja nya brf.  

Sen är det lite problem med stadgarna som säger att man ska ta ut avgifter så det täcker 

kostnaderna. Det innebär att visar resultaträkningen så stort minus som 850´ får man titta i 

stadgarna och då får styrelsen gå in och höja avgifterna för att täcka avskrivningen. Det är 

egentligen det rätta. För en förening ska täcka kostnader för kommande underhåll. Avskrivning 

är ett sätt att täcka kommande underhåll.  

Det är också ett problem i brf där man kan ha ett negativt kapital. Det kan du inte ha i ett eget 

bolag, då är det konkurs. Men någonstans kan du ju ha minus i eget kapital och det händer 

ingenting. Där borde man kanske komma med några regler. För då kanske man måste höja 

hyrorna för att täcka förlusterna så man kan visa ett stort plus istället. Som det är idag kan man 

gå förlust år efter år, men till sist skriker bankerna och man får inte längre lån. Det är en mycket 

speciell bransch på det viset.  

Problemet blir att bokföra det lilla värdet som finns kvar.  Men det är inte ett riktigt problem utan 

det kommer vi göra efter en mall. Sen om stommen är 49 eller 47 det kan man leva med. 

5.1.6 Rättvisande bild 

Det är en stor diskussion, man sliter ju lika mycket på byggnaderna. Progressiv är ju jätte lite de 

första åren och varför ska de vara mer på slutet. Alla sliter och ska betala lika mycket även om 

brf är ny. I linjär avskrivning sliter alla lika mycket även om det inte syns de första åren.  På det 

sättet kan linjär avskrivning vara mer rättvis. Så problemet är ju om man ska tillåta progressiva 

och de kanske man ska.  
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De nya reglerna började gälla 1 januari 2014 men eftersom alla brf är mindre bolag så behöver 

man aldrig ha jämförelsetal från året innan medan aktiebolag måste redan 2013 fixat till sin 

bokföring enligt de nya reglerna. När man gör budgeten för 2014 vet man dock inte avskrivningen 

än men det får man ta höjd på då och vill det sig illa kan avskrivningarna öka med ex 700-800´. 

Så det är två budgetar man har fått lägga då.  

Folk har inte tagit tag i det tidigare men nu börjar man se problemen. Dem sista månaderna sen 

årsskiftet har det speedat på diskussionen och folk har vaknat. Både BFN och FAR och fler som 

varit på. FAR har också sett att det är problem.  

Tanken är att det ska vara K1 K2 K3 och man ska passa i något system. Tanken är att de här 

systemen ska bli enklare. Man ska inte ha massa specialregler för då är man inne i ett lapptäcke 

igen.  

5.1.7 Framtiden 

Det är ovisst hur det kommer se ut. De kanske tillåter progressiv avskrivning i K2 eller i båda. 

Det återstår att se. De står inför en svår uppgift nu, ändrar de för bostadsrättsföreningar kanske 

det kommer andra fastighetsföretag som också vill ha förändringar. Skulle detta ske kommer ett 

nytt regelverk och det är inte meningen utan det ska vara K2 eller K3. Antingen är man K2 eller 

K3 oavsett om du är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Dem ligger ju framför ett 

problem nu och man kan se det som ett politiskt problem för alla nya brf är progressiva. Det är 

lite för att få ihop den ekonomiska planen. Annars blir insatserna så stora. Men han kan tänka sig 

att politikerna trycker också på att något ska hända. Sen kan man också undra vad problemet är, 

skulle det bli en progressiv avskrivning kanske det bara blir en ny syn att resultaträkningen visar 

ett stort minus. Å andra sidan finns det stora egna kapital och det tar lång tid innan de är ”uppätna” 

så att säga. Man kanske får läsa årsredovisningarna med nya ögon. Det blir lite problematiskt för 

dem som ska köpa om där står minus 800´ kr i resultatet. Man kan säga att det finns inga brf i 

Sverige som behöver använda K3an, det är ingen som uppfyller alla dem tre villkoren för att 

använda K3an utan man kan använda K2an. Beroende på vad bokföringsnämnden kommer fram 

till kanske vissa brf får köra K2 och andra K3. Man kanske får titta på varje brf för sig. Säger 

BFN progressiv avskrivning i K2 då får man köra de nya reglerna i K2 vilket i sig kanske inte är 

helt fel. För man ska kostnadsföra reparationer och är det nya föreningar blir det inte stora 

kostnader och sen får man använda den progressiva. Som det är idag får man inte använda 

progressiva avskrivningar. 

5.2 Intervju B 

Att tillägga på intervju B är att denna utfördes innan BFNs uttalande om progressiv avskrivning. 
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5.2.1 Tolkningsfrågan 

Nu första året vet vi inte mycket hur mycket mer jobb det blir. Det är när första bokslutet ska 

fram egentligen som man får se vad som händer. Vad har man gjort för nyinvesteringar och hur 

kan de aktiveras och vad händer med underhållsplanen. Behövs den mer över huvud taget. Det 

betvivlar jag. Om man ser till hela K regelverket ska man dessutom ha fram ett marknadsvärde 

på fastigheten. Marknadsvärdet på en bostadsrätt kan man kanske få fram. Men hur ska man 

bestämma marknadsvärdet på en ishall om man nu har det. Eller vad finns det för komponenter i 

en ishall? Isen är en väsentlig komponent där och den smälter varje år. Jag tror initialt att revisorer 

tycker det är bra med K3 och vi konsulter tycker det är bra med K3 men det blir betydligt dyrare 

för föreningen att jobba med det jämfört med att ligga i K2.  

En mix mellan K2 och K3 hade nog varit det bästa. K2.5 där man egentligen har K2s regelbasis 

men med komponentavskrivning. Vi har egentligen ingen som behöver gå in i K3 av 

bostadsföreningarna. Men de flesta har valt det men det finns några äldre föreningar som har valt 

K2 och en ny som har valt K2. Och dem kommer få bekymmer. Vi rekommenderade K3. Säg 

dem ska göra sin första renovering eller lägga om taket eller stambyte de måste dem ta kostnaden 

för. Du kan inte aktivera det i K2an på samma sätt. Dem kommer få ett riktigt berg och dalbana 

resultat. Som man då får möta med underhållsfonden. Tidigare har man varit mer generös med 

vad man har fått aktivera och inte. Nu ska det vara prestandahöjande inte bara ekonomiskt utan 

även tekniskt om man ska få lov att aktivera det. Så revisorerna kommer titta hårdare på detta 

från och med i år. Det ska vara prestandahöjande mot hur det var när det var nytt när huset 

byggdes. Tidigare har man sagt att det ska vara en förbättring mot hur det var när man köpte 

”kåken”. Köpte man den när den inte var ny när den är 50 år gammal då är det mesta förbättring. 

Men det är slut på det nu.  

Jobbar man med K3 regelverket gäller det att man har affärssystem som klarar av det. Kanske 

inte så mycket i föreningar men i andra bolag måste man ha koll på dem skattemässiga 

avskrivningarna parallellt.  

Enligt uttalandet på måndag tror jag dem progressiva avskrivningarna kommer försvinna. 

Bokföringsnämnden har generellt aldrig gjort undantag för olika juridiska personer. Med de i 

bakhuvudet har jag svårt att se att dem ska göra undantag för föreningar nu. Samtidigt har dem 

inte något klart regelverk för föreningar så det är svårt att inte skjuta upp det på framtiden.  

Vilka komponenter som delas upp är upp till byggingenjören. Det är han som sätter vad som är 

en väsentlig komponent. Men det är liten skillnad mot SABO.  
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5.2.2 Komponentavskrivning 

Det brukar hålla sig mellan 10-15 komponenter. Byggnadsingenjören har fått SABOs riktlinjer 

och han har ju följt dem i många fall. Men i vissa fall så är där specialdelar på hus som inte riktigt 

platsar in i deras uppdelning. Om man tar exemplet entrédörr kan de vara en petitess för en 

förening men har man en jättegammal i snidad ek med det andra och tredje så är den väldigt 

väsentlig. Därför kan man inte blint följa SABOs även om man så långt det går gör det.  

Man gör en besiktning vart 5e år där man upprättar underhållsplan och i samband med den kollar 

man värdefördelningen och utbytesår. Så det är ett väldigt levande dokument. Likaså är 

avgiftssättningen ett levande dokument. Lite beroende vad som händer med bankräntor och 

inflationer. 

Vi har en befintlig hur anläggningsregistret såg ut innan. Den är väldigt enkel det är bara köp. 

Andelstalet är det som byggingenjören sa. Då får vi då en nyttjandeperiod. Så spränger vi upp 

värdet med den procentsatsen och fördelar det på dem antal år så får vi ut årliga avskrivningar på 

det. Då vet vi att det blir högre än innan. Föreningen har haft 200 års avskrivning innan. Så då 

har vi fått tag fram ett dokument till där vi dels får fram avgiftsförändringen för att i detta fall 

inom 10 år få ett positivt resultat och inom 25 år balanserat upp. Man får en förlust här nu initialt 

och så hämtar man upp det på sikt. Har man bara ett sådant här upplägg brukar revisorerna 

godkänna planen. Här står det också vad vi har för tidsramar i policydokumentet. Det kan öka 

med 75 år men det skiljer sig vilt beroende på hur mycket underhåll man har gjort tidigare, och 

hur stor andel han sätter på teknisk installation vilket har låg nyttjandeperiod. 

Vad som händer då är att ett hus som är 60 år gammalt och enligt K3 ska alla fönster vara 

utrangerade efter 40 år. Är dem då inte bytta och du har använt K3 får du en högre kostnad. Då 

har man använt ett fiktivt byte. Ett annat exempel är något i huset som haft en nyttjandeperiod 

på 50 år då är man inne på omgång 2 för den komponenten om du inte har ägt huset från början. 

Så då kalkylerar dem att det varit bytt för 10 år sedan. Fast det kanske inte har varit det. Iså fall 

har man bara skrivit av 10 år av 50 på dem nya. Då får man högre andel av fönster som har en 

lägre nyttjandeperiod i förhållande till stommen. Vill man ha låga kostnader ska man ha (hörs 

inte på inspelningen) på stommen.  

5.2.3 Rekommendationer 

Med Brf berättar vi om K regelverken och att i de allra flesta fall är komponentavskrivning att 

föredra. Sen är där såklart undantag som med K2 och gamla föreningar och låga lån och bra 

underhållsfond. Då kan det finnas fördelar och ligga kvar där. 
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Som det ser ut idag har vi dragit igång det på alla som har valt att gå in i K3. Jag vet att de flesta 

av våra konkurrenter är avvaktande. Men vi menar att budgetarna ska sättas och avgifterna ska 

anpassas redan nu till bokslutet som kommer den siste december. Därmed tyckte vi det var ”fair” 

att vi tog fram rätt siffror att gå efter redan den förste januari 2014. Det har varit lite skjuta från 

höften och testa sig hit och dit innan man har nått fram till där man är. Vi har en mall vi går efter, 

egentligen börjar vi med en byggingenjör som tar fram en underhållsplan som är 

komponentanpassad. Dels identifierar han de olika komponenterna som är väsentliga för just den 

byggnaden sen bedömer han även restvärdet på dem. I antal år inte i kronor och öre. Sen får vi 

det dokumentet och gör om det. Så vi spränger egentligen upp de befintliga anläggningarna. Så 

kör vi in det i vårt anläggningsregister och sen när det kommer en ny komponent, säg man byter 

fönster på sydsidan lägger man det som underkomponenter sen. På så sätt kan man ha olika 

avskrivningstider på samma komponent fast dem håller olika länge. Detta gör vi för alla som har 

valt K3. Vi har faktiskt fyra som har valt K2 av 30 sammanlagt. Generellt sagt kan man säga att 

är det en gammal förening 40-tals förening som kanske varit i HSB länge och har haft ordentliga 

avsättningar till underhållsplanen och har väldigt lite lån. Då finns det egentligen ingen anledning 

att välja K3. För då har man tillräckligt med medel för att använda sig av K2. Men för alla nya 

föreningar med höga lån som inte har hunnit samla på sig en rejäl underhållsfond, dem har nästan 

inget val. Dem tvingas in i K3.  

Äldre föreningar med lågt bokfört värde och hög underhållsfond kan enligt oss ligga i K2, i vart 

fall inledningsvis. Dock finns det uppenbara fördelar även för dem med K3, då årsredovisningen 

ju är ett dokument som används vid exempelvis nyförsäljning (lekmän tenderar att titta på 

resultatet i RR och det blir ingen ”berg-och-dalbana” i K3). Det blir i K3 då lättare att förstå och 

jämföra mellan olika år. Övriga rekommenderar vi att använda sig av K3 redan från början (man 

kan ju växla till K2 en gång vid behov eller om regeländringar kommer). 

5.2.4 Kommunikation  

Kommunikationen ser ut så att vi förvaltar deras fastigheter gällande ekonomi, skötsel och 

teknisk förvaltning samt bistår dem med juridiska ärenden. Det är väldigt olika hur Brf följer 

våra rekommendationer, beroende på vilken kompetens styrelserna besitter. Men gällande K2/K3 

skulle jag säga att kanske 80-90% följer våra rekommendationer.  

Om det finns fog för det, om exempelvis en förening som enligt oss inte borde vara i K2, så 

försöker vi såklart påverka dem att använda sig av K3. 
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Det är väldigt beroende på föreningen hur kommunikationen ser ut. Vi försöker att träffa 

styrelserna ett par gånger om året och däremellan är det träffar med ordförande/ekonomiskt 

ansvarig. I övrigt mail och telefon. Vi har försökt att informera mycket och på lekmannaspråk, 

så i förhållande till övriga Brf: er tror vi att de är kunniga. 

5.2.5 Problem 

Grundtanken med progressiva var ju egentligen rätt vacker för har man en inflation på 2 procent 

och gör en progressiv plan så reellt får man samma avskrivningssumma varje år. Men det är bara 

en drömvärld som det är exakt 2 procent inflation. Sen har man nyttjat det för syftet att ha 600 

års avskrivning till exempel. Och det har aldrig varit tanken med de progressiva planerna. Så jag 

ser inga fördelar med progressiva. Även om jag vet att jag har kolleger som gör det. Men det 

gamla sättet att arbeta på var ju enklare för oss ekonomer. Nu måste vi förlita oss på folk med 

tekniskt kunnande. Och det slapp man ju där, då var de ”fastighet på 100 år och ingen avskrivning 

på marken hej hå färdigt”. Nu är det betydligt fler delar och det blir mer komplext och det kräver 

mer konsulting för att få ordning på en K3a. Lägger du på en våning på ett hus har du plötsligt 

nya fasader som har längre nyttjandeperioder än originalet och kanske fönster som slits mer på 

sydsidan än nordsidan. Då ska dem skrivas av olika länge så det är betydligt mer konsultintensivt.  

 

5.2.6 Rättvisande bild 

Jag ser främst fördelar med detta. Nackdelen är att det blir dyrare för folk och bo. Men o andra 

sidan så betalar dem vad det faktiskt kostar vilket dem inte gjort innan. Utan man har skjutit det 

lite till framtida generationer. För 70 % (uppskattning) av föreningarna som väljer K3 innebär 

det ökade avgifter 80 % kanske någonstans där. Där är stora bekymmer där speciellt om man 

jobbat med progressiva avskrivningar innan men de får vi se vad dem säger den 28 april. Men 

jag hoppas det inte finns kvar och jag vill inte ha kvar progressiva avskrivningar. Jag tycker det 

är ett gissel. Men innan den 8e får vi rätta oss efter befintliga lagar ju.  

Det blir en rätt stor kostnad att gå in i K3. Man ska ta fram en ny underhållsplan och den ligger 

nog på 15-20 tusen. Sen är det ett par dagars arbete för oss att spränga upp befintliga anläggningar 

och få ut dem i komponenter. Så det är en dyr övergång och det blir mer konsultintensivt vid på 

sikt när det händer grejer. Det är en mycket mer rättvisande bild med K3.  

 

5.2.7 Framtiden 

Det kommer aldrig bli förbjudet att använda K3 oavsett om dem säger att dem skjuter upp det ett 

år eller två. Det innebär att man har möjligheten att fortfarande använda sig av ÅRL. Egentligen 



 
 

44 

 

har det varit igång sen 2008. Det har varit förbjudet med progressiv men dem har varken sagt bu 

eller bä om det. Skulle dem skjuta upp det är det inget som säger att du inte får använda K3 ändå.  

K3an är lite lik som man gör i Frankrike. Men innan det har satt sig är det inte så lönt att titta på 

det. För Sverige har så mycket specialregler hit och dit sen gammalt.  

Jag tror det kommer bli K2 med komponentavskrivning där man slipper göra marknadsvärdering 

varje år. Nyckeln är att man gör ett gediget förarbete. Upprättar ett policydokument och låter 

någon som är tekniskt kunnig gå igenom hela underhållsplanen och identifiera komponenterna 

och värdera dem. Det är inte bara ekonomerna som är inblandade i detta. Teknikerna också även 

fastighetsskötarna. En gång kan man byta från K3 till K2. Men K2 till K3 kan man alltid gå. 

5.3 Intervju C 

5.3.1 Tolkningsfrågan 

Ja det skulle jag väl säga att vi har. Men sen hur man ska tolka alla regler och hur man ska byta 

ut de här komponenterna, det är ju inte riktigt klart. Det funderar vi ju fortfarande hur vi ska 

hantera detta.  

Det är våra tekniker som delat upp i komponenter, jag har inte listan framför mig nu hur det är 

men vi tittar ju på SABOs vägledning och sedan gör vi en egen. Den är inte fastställd, vi jobbar 

på den.  

Vi får se under hösten vad som händer och sedan ta ett aktivt val om vi väljer att gå över. De 

flesta föreningarna vet ju inte så mycket om det här och även revisorerna pratar ju inte så mycket 

om det här längre, det var mer under förra året som revisorerna låg på och skrämde upp 

föreningarna men just i år tycker jag att det är väldigt lugnt. Man väntar lite grann känns det som. 

De är ju lite intresserade av hur vi tänker göra. Den stora massan av revisorer var mycket inne på 

K3 från början att det var det enda raka men nu håller även de på att svänga där. K3 och 

komponentavskrivning är lite för avancerat för Brf. Vi tittar ju inte bara på 

komponentavskrivningar utan vi tittar ju på hela paketet när vi funderar.  

Som det är K2 i princip samma regelverk (rörande avskrivningar) som det tidigare regelverket. 

Dock byggde det tidigare regelverket på principer vilka kunde tolkas på olika sätt. Bland annat 

kunde nya renoveringar läggas upp trots att inga direkt värdehöjande insatser hade skett. De nya 

regelverken är dock regelbaserade vilket gör att mindre plats för tolkning finns. Detta gör att 

endast direkt värdehöjande insatser får sättas upp som tillgång. Exempel om ett tvåglasfönster 

byts till treglasfönster.   
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5.3.2 Komponentavskrivning 

Vi jobbar för att föreningar ska ha en underhållsplan och göra avsättningar efter den och sen i 

den takten man jobbar på huset så ska man ju använda underhållsplanen. Och sen endast aktivera 

direkt värdehöjande åtgärder. Och det normala är ju på byggnaden en normal avskrivning på 0,5 

till en % ungefär. Det är det vanligaste.  

Den fördelen vi har sett med komponentavskrivningar är de föreningar som redan skrivit av 

byggnaden, där mer eller mindre byggnaden är noll på restvärdet. I och med 

komponentavskrivning får de en lägre avskrivningskostnad. Det är egentligen då vi upptäckt att 

det lönar sig att ligga i K3 och följa en komponentavskrivningsplan. 

Idag jobbar man ju mycket med underhållsfonder i föreningar, avsättningar till framtida 

underhåll. Det kommer ju att ändras, går man över i K3 kommer man inte att behöva göra samma 

avsättning för då kommer man kunna aktivera mycket mycket mer. Underhåll kommer alltså att 

bli mycket mindre i och med K3. Istället för avsättning till fond så får man ju ökade avskrivningar 

istället.  

5.3.3 Rekommendationer 

Nej, det kan jag väl inte säga. Vi rekommenderar våra kunder att ligga kvar i K2. De måste göra 

ett aktivt val för att gå över i K3 och det är bara en enda förening som har gjort detta val att gå 

över till K3. Så att vi jobbar ju på det men än så länge har vi inte börjat jobba med det eller gått 

över till det. Nej, vi har inte kommit ut med något förslag än.  

Jo, en del nybyggda fastigheter har ju progressiva avskrivningar. Men där rekommenderar vi inte 

att göra någon förändring än utan avvakta vad som händer.  

Ok, BFN har ju öppnat lite för progressiva avskrivningar i K2 i det senaste uttalandet. Så vi 

jobbar ju främst med K2, så att det ska passa bostadsrättsföreningarna. Ingen av varken K2 eller 

K3 passar ju egentligen föreningarna. 

Det kommer ju att komma komponentavskrivningar. Det som vi rekommenderar är ju att man 

från början ligger kvar i K2. I och med exempelvis ett eventuellt stambyte att man går över i K3. 

För ett stambyte är oftast enormt mycket pengar för en förening och ett stambyte är för tillfället 

inte möjligt att aktivera i K2. Eller en del men inte hela. Så det är klart att visst kommer vi att 

behöva hantera k3 också men där är vi inte än idag.  

De följer även våra rekommendationer i allra högsta utsträckning.  
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Ja, vi har valt att lägga alla föreningar som inte har gjort något val i K2. Vi har för tillfället 2 

stycken Brf som valt att lägga sig i K3. Det är två stora föreningar. Om revisorerna och vi ger 

olika rekommendationer så följer de oftast våra rekommendationer. Dock försöker vi ha en dialog 

med revisorerna som gör att vi oftast har samma rekommendationer. Vi ger samma 

rekommendationer till alla.  

5.3.4 Kommunikation  

Där är en väldigt stor förening. De har väldigt mycket på gång och deras revisor 

rekommenderade dem att gå över till K3. De gick över redan 2013 och de har själva valt hur de 

delar upp sin avskrivning i komponenter.  

Det skiljer mycket i kommunikationen med Brf. Vissa föreningar med kunniga 

redovisningsansvariga. Gör mycket själva medan andra skickar i princip alla fakturor till oss och 

så attesterar dem bara dem sedan.  

5.3.5 Problem 

En bostadsrättsförening har ju inget vinstsyfte, de ska ju gå med nollresultat. Med K3 och 

komponentavskrivning får du ju en enormt mycket högre avskrivningskostnad per år totalt. Det 

gör ju att föreningarna kommer att gå med stora negativa resultat i och med de ökade 

avskrivningskostnaderna, och det blir ju lite missvisande. Du kanske har bra likviditet i 

föreningen men har då ett dåligt resultat, så det blir ju lite missvisande. Det har ju varit mycket 

med den debatten som varit i pressen, med att de ska få chockhöjda hyror. Med K2 är det ingen 

aktivering överhuvudtaget vilket även det blir lite tokigt för föreningarna.  

Den stora nackdelen generellt är ju de ökade avskrivningskostnaderna som blir för i stor sett alla 

föreningar. Från att ligga på 0,5 % till att dela upp i komponenter. Det kommer att bli extremt 

mycket högre avskrivningskostnader. Nej, det behöver inte leda till högre avgift men det kommer 

ju att se sämre ut i årsredovisningarna. De kommer ju att få stora ansamlade förluster och det 

kanske minskar värdet på bostadsrätterna. Man kommer förmodligen att försöka lösa det med 

kassaflödesanalyser och mer visa på hur kassaflödet är och att resultatet inte är lika viktigt, 

försöka vinkla det så. 

5.3.6 Rättvisande bild 

Jag anser ju att det vi gör idag, att det passar allra bäst för föreningarna. Att man aktiverar en del 

men att en del går över i resultaträkningen och att en del aktiveras. Det funkar ju allra allra bäst. 

Komponentavskrivningar funkar kanske bäst i det långa loppet men nu när vi sitter och räknar 

på det här, hur det slår mot BRFs så slår det ju oftast väldigt väldigt mycket på deras 

avskrivningskostnader.  
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Jag tycker även att man får en mer riktig avskrivningstakt med komponentavskrivning. Den blir 

mer rättvisande. Fördelen är även att du kan aktivera byten av stora komponenter. Har du ett 

takbyte så kanske det är en väldigt stor kostnad för föreningen. Då kan du aktivera det och det 

slår inte på ett enskilt år.  

5.3.7 Framtiden 

– Inga kommentarer 

5.4 Intervju D 

5.4.1 Tolkningsfrågan 

För många år sen, tror det var 2005-2006 ändrade man regelverken för hur årsredovisningarna 

skulle se ut. Innan dess var det så att i en Brf hade man resultaträkningen och så hade man 

avskrivningen, räntorna och efter det hade man bokslutsdispositioner. I bokslutsdispositionerna 

hade man på den tiden avsättning till yttre underhållsfond. Så man efter det kunde se att man 

hade ett positivt eller negativt resultat. Idag har man avsättningen till yttre fonden i dispositionen. 

Så den syns ju aldrig i resultaträkningen. De gör ju det att väljer man K2, alla måste ju ha en 

underhållsplan, och om man har K2 så ska man göra en avsättning till en yttre underhållsfond 

utifrån underhållsplanen. Det kan ju vara så att man har ett jättestort underhållsbehov framöver. 

Man kanske tidigare har satt av 100 tusen om året till underhållsfonden och nu måste man 

plötsligt sätta av 1 miljon. Då kommer det aldrig synas i resultaträkningen att man har det här 

stora avsättningsbehovet när man är i K2.  

Om man istället väljer K3 så syns detta på ett annat sätt. Där har man dem här avskrivningarna 

som visar vad avgifterna faktiskt måste räcka till. Då ser man faktiskt vad saker och ting kostar i 

resultaträkningen. Men det gör man inte då om man väljer K2. Man kommer se det dem här åren 

underhållskostnaderna görs. Men man kommer heller inte se kvittningen mot underhållsfonden.  

För det var så också då hade man avsättning till underhållsfonden och så hade man gjort massa 

underhåll det året. Då fick man kvitta. Det syntes liksom i RR vad man gjorde, det gör det ju inte 

idag. Därför tror jag att dem fluktuationer som kommer ske idag i K2 kommer skapa en osäkerhet. 

Men som sagt ett helt nybyggt hus kanske det är bättre att välja K2. Då kan man välja en annan 

typ av avskrivningsplan och du har inga underhållskostnader som kommer förrän 20-30 år av 

någon större karaktär. Och då är det inte ditt problem. Utan det blir ett senare problem och då 

kanske redovisningsprinciperna är helt andra eventuellt. Men då bryter man mot grundbulten i 

bostadsrättslagen om lika behandlingsprincipen av medlemmar över generationer. Men gemene 

man tänker oftast inte så. Så för en ny förening är det nog en fördel att gå till K2. Men för en 
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gammal förening eller en förening med stora underhållsbehov som ligger framför dem. Då finns 

inga andra alternativ än K3.  

Det kommer bli en del merarbete. Vi har tittat på de i föreningar som väljer lite olika. Det kommer 

bli lite mer att hålla rätt på. Men det finns ju fungerande program för det här. Så det är inte en 

stor grej. Men lite mer kommer det att bli. Men det kommer säkert att påverka priset i alla fall. 

Kanske ett par arbetstimmar per år.  

Det är i princip jag som har legat på med det här. Jag har ju använt mig av de här tidigare. De har 

ju funnits ett tag med komponentavskrivning. Flera år till och med. Jag har haft en riktigt stor 

förening där det var över 1000 lägenheter. Men det var en gammal förening där man inte hade 

något bokfört värde. Där använder vi oss av komponentavskrivning och aktivering då till följd 

av detta på fasadrenoveringar mm som var stora åtgärder på mångmiljonbelopp. Eftersom man 

vill ju undvika att få dem jätte underskotten. I det här fallet pratar vi om 150 miljoner som skulle 

påverka resultatet över några år. När det blir så stora summor där en gammal förening som har 

grundinsats på 200 tusen. Insatserna på den tiden var ju 500 kr, 1000 kr. Dem har ju inget eget 

kapital att tala om. Att man då ska ta 150 miljoner över resultatet, då är du ju konkursmässig. Så 

det funkar ju inte rent praktiskt att göra sånt i en så gammal förening. Då försökte vi hitta lite 

alternativ. Då letade vi reda på komponentavskrivningar och valde att skriva av fasaderna, vi 

kostnadsförde det som var kvar på de tidigare fasaderna från 60 talet, vi fick då en 

kostnadsbelastning på 300 tusen per hus. När den nya renoveringen kostade ungefär 5 miljoner 

per hus. Så det blir en väldig skillnad på 300 tusen och 5 miljoner att kostnads föra ett år. Där 

hade jag en förkunskap om detta och såg till att dem som har kontakt med föreningarna gick den 

utbildningen. För att vi skulle vara pålästa när frågorna började komma. Och dem började 

egentligen inte komma förrän media började rapportera om det här med progressiva 

avskrivningar. Då började frågorna komma och föreningarna blev oroliga.  

Men dem som fortfarande gör progressiva avskrivningar av dem som är ombildade de senaste 

åren och priserna varit så höga. Då har ombildarna räknat hem det genom att göra progressiva 

avskrivningar. Men dem revisorer jag har talat med kommer vara ganska snälla i de här 

bedömningarna. Av praktiska skäl, man kan inte tvinga folk att gå från hus och hem. Det är ingen 

som vinner på det. Man får lösa det på ett pragmatiskt sätt.  

5.4.2 Komponentavskrivning 

Vi har gjort det ganska lätt för oss. Vi har delat in fastigheterna i 3-4 grupper. Vi har dem som är 

ombildade alldeles nyss. Där har man fördelen att man oftast har en okulär besiktning av 
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fastigheten där man kan avgöra standarden på dem olika sakerna. Sen finns det ju både gamla 

och nya rekommendationer. Då försöker man lägga sig mitt i mellan. Man måste göra någon typ 

av schablonmässig uppdelning. Annars blir det helt ohållbart.  

Men gamla hus där får man titta på det på ett annat sätt. Sen så har man ombildat en fastighet då 

måste man tillexempel lägga till en fördelning över kök och badrum som man faktiskt köper. 

Medan om man har ett hus som varit bostadsrättsförening i snart hundra år. Då kan man inte 

lägga något på kök och badrum för det har föreningen aldrig betalt. Det är en ren praktiskt 

skillnad som blir mellan en ny och gammal förening.  

När en ny förening köper sin fastighet köper man befintliga badrum och tvättstugor mm. Man 

köper sådant som både hör till medlemmen och till föreningen. Men det finns ju inte kvar i en 

gammal förening. Där finns ju bara dem gemensamma ytorna man har kvar så att säga.  

5.4.3 Rekommendationer 

Det beror helt och hållet på vilken typ av förening det är. Vi har ju några riktigt stora föreningar 

och det är till dem vi har börjat med. Det är ju en väldig skillnad om du har en förening som har 

650 lägenheter eller en som har 25 lägenheter. Och vi har börjat med dem här riktigt stora 

föreningarna och många av dem är lite äldre. Där kan det vara så att dem inte ha så stora 

avskrivningar idag av den enkla anledningen. En förening är sen 30 talet och deras hus skrev man 

på 50 år. Så dem har egentligen inga avskrivningar alls. Sen har dem någon stamrenovering som 

skedde för typ 15 år sen. Där man för några år sedan bytte till progressiv avskrivning. Där man 

nu får ändra om igen. Men för de här föreningarna är det en självklarhet att gå till K3 för dem 

har inget bokfört värde. Just den här föreningen har 8 % av taxeringsvärdet i ett bokfört värde på 

fastigheten. Då är det bara bra för föreningen att få upp balansslutningen genom de aktiverbara 

åtgärder man gör om man gör fönsterbyten, hissrenovering, takbyten mm. Då är det bara bra att 

kunna ta det på balansen och ta kostnaden genom avskrivning. För dem blir det givet att gå till 

K3. För deras skull är det många gånger ganska lätt för problematiken ligger kanske i att dela 

upp fastigheterna i komponenter och avgöra hur lång avskrivningstid varje komponent har kvar. 

Nu har vi fördelen att i vår verksamhet har vi både ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning. 

Dedikerade förvaltare för varje fastighet som arbetar aktivt med en underhållsplan. Då är ju redan 

huset uppbrutet i komponenter.  Såfall kan man mellan tummen och pekfingret dela upp värdet i 

fastigheten. Att sätta värdet på de olika komponenterna de får ju bli schablonmässigt utefter 

någon form av procentuell fördelning på det som finns kvar på bokförda värdet. Det är inte alltid 

man har kvar köpeskillingen. Man vet inte alltid vad i det bokförda värdet det står. Man får göra 

en kvalificerad gissning på hur man ska göra. Det är väl där problemet ligger med K3. Vem ska 
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avgöra hur komponenterna ska fördelas. Hur man fördelar de kvarvarande bokförda värdet 

mellan de olika, om man inte har förmånen att ha en underhållsplan där man ser detta. 

Ofta är det så att man talar om vad lagar, regler och praxis säger. Ibland kan det faktiskt vara så 

att dem påpekar att dem vill göra som dem själva vill. Då påtalar vi konsekvenserna av att dem 

gör som dem vill. För konsekvenserna kan bli ganska långtgående om man har otur. Är det någon 

som säger att dem vill driva ärendet ändå då säger vi att det kommer troligtvis hamna i 

hyresnämnden och ni kommer troligtvis förlora. Och vill ni lägga pengar på det så absolut gör 

det men ni kommer aldrig att vinna, och så hänvisar vi till något ärende i ett domslut.  

Jag skulle säga att föreningarna följer oss till 98-99%. De enda gångerna det inte görs det är en 

styrelse i kris. Det har man också, alltså icke fungerande styrelser där det bildas falanger och dem 

motarbetar varandra, driver egna frågor. Då kan det hända att dem gör saker mot varandra på tid. 

Men oftast fungerar det bra.  

5.4.4 Kommunikation  

Rent praktiskt går det till så att vi informerar om det nya som skett. Det är sällan föreningarna 

vet någonting om det om dem inte själva arbetar i branschen. Eller till och med redovisning och 

bokföring och kanske fastighetsbranschen. Inte ens då alla gånger vet de om det. Vi träffar även 

andra fastighetskollegor och det är faktiskt inte så många som har börjat ta i frågan ännu. Ofta 

kommer det som ett initiativ från vår sida, eller information från vår sida kanske är bättre och 

säga. Vi har årsvis, kvartalsvis och månadsvis möte med våra föreningar. Där går vi igenom deras 

budgetarbete eller tillexempel inför en halvårsrapport eller någonting sådant. Då diskuterar vi de 

här att man måste börja titta på avskrivningarna. Vi har några föreningar idag som sitter med 

progressiva avskrivningar. Där kommer antagligen problematiken bli större än för dem som har 

vanliga linjära avskrivningar.  

Dem progressiva avskrivningarna är oftast i dem nyproducerade där vi inte har några. Vi har inga 

nyproducerade kåkar alls. Men vi har en del ombildade kåkar. I Stockholm är köpeskillingarna 

rätt höga och då har föreningen räknat hem de här ombildningarna i de ekonomiska planerna. 

Genom att använda den här progressiva avskrivningen. Annars hade avgifterna blivit för höga. 

Då hade det inte varit lönsamt för de tidigare hyresgästerna att köpa sin hyresfastighet. Där är en 

överraskningsproblematik för dem här föreningarna och många av dem blir jätteupprörda, 

förbannade och arga. Men informationen till föreningarna ger vi vid möten där vi går igenom 

ekonomin. Rent praktiskt informerar vi första gången om det.  
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Vi har avtal med våra föreningar och dem löper oftast på 2 år. Vad man då gör är att man tar hand 

om hela den ekonomiska förvaltningen. Det vill säga man hjälper dem med redovisning, 

fakturering, kontering, lägenhetsregister, pantsättningar, överlåtelser, aviserar avgifter. Och om 

dem har hyreslägenheter kvar eller garage och parkeringsplatser så hjälper vi till med det. Även 

kontraktsskrivning, indrivningsärenden och sköter om allt man behöver vid en 

fastighetsförvaltning. Sen är det lite olika om föreningen vill ha årsrapport eller kvartalsrapporter. 

Inför dem här rapporterna går vi igenom och gör avskrivningar mm och skickar ut de här 

rapporterna. Vi har ofta möten i samband med detta eftersom det ofta är lekmän som är mottagare 

av dessa rapporter och att många människor blir totalt blinda när dem tittar på siffror. Inte alla 

förstår och dem bara låser sig. Dem kan inte se om det står 1 miljon eller hundra tusen. Så vi 

brukar ha en genomgång där vi förklarar vad siffrorna är och vad dem betyder rent praktiskt. När 

man pratar med folk som inte har en ekonomisk utbildning får man frågor varför det står 12.50 

på porto men ingen frågar varför det står 150 tusen på konsulttjänster. Folk har svårt att förstå 

stora siffror, dem har mycket lättare att titta på dem små. Är man på stämmor kan man få frågor 

om en hundralapp men ingen tittar på miljonbeloppen. Det är mycket intressant faktiskt men det 

är en annan fråga.  

Vi hjälper även till att dra upp en budget. Vi har även sittningar där vi tittar vad dem behöver 

göra inom kommande tiden. Om ni behöver göra detta kanske ni ska kontakta banken för att låna 

pengar för ni har inte pengar till detta. Vid dessa tillfälle går vi även igenom nyheter, K2 och K3 

är det man pratar lite grann om nu. Fast detta har vi redan hintat om tidigare att det är på gång 

nya avskrivningsregler och vad vi då trodde dem skulle innebära. Att avskrivningstakten skulle 

öka och sådär.  

Vi gör även förslag till årsredovisningen när det är dags med det och skickar ut det. Föreningen 

själva får skriva förvaltningsberättelsen. Vi hjälper till med det genom att ge information om 

lägenheter och sådana saker. Vi har kontakten med revisorerna, vi är också rådgivare på det sätt 

att vi svarar på frågor till styrelsen. Ofta rent praktiskt. Nya föreningar har kanske medlemmar 

som inte har varit med i någon föreningsverksamhet tidigare. Då kan det vara enkla basfrågor 

som hur man skriver ett protokoll och hur man numrerar det. Vi fungerar som att vi sköter om 

den löpande ekonomin, många gånger har vi också den tekniska förvaltningen. Då går vi runt i 

kåkarna och kontrollerar allt. Så föreslår vi till styrelsen vad som behöver göras. Det är ganska 

mycket rådgivning när föreningen är ny. Sen är det många som inte vet någonting. Dem tror dem 

kan höja hyrorna hur som helst och bete sig hur som helst.  
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5.4.5 Problem 

Men både K2 och K3 tvingar ju faktiskt fram att man måste skriva av. Det är svårt för folk att 

förstå. Medan man i K3 kan välja att om man gör en ny hiss tillexempel att man väljer att aktivera 

den. På sikt kan det vara så att om det finns ett restvärde på hissen den dagen man bygger en ny 

hiss. Då blir det bokförda restvärdet tvunget till att kostnads föras och så får man aktivera den 

nya hissen. Det tror jag gör att man kommer få en jämnare resultaträkning. Problemet med k2 

kommer vara att ”här kommer en fasadrenovering som kostar 6 miljoner”, då har man 6 miljoner 

i ryggen helt plötsligt. Då ska man alltså i dispositionen lyfta ut från den yttre fonden och så 

vidare. Men lekmän kommer fortfarande titta på resultatet. Då kommer man se att ena året gick 

man med 500 tusen i vinst och det andra året gick man back 6 miljoner. Det kommer ju gå upp 

och ner med K2. Nyckeltalen kommer då blir svåra att jämföra mellan föreningar som köpare. 

Då kan jag känna att man iså fall kräva att alla föreningar var tvungna att göra en 

kassaflödesanalys. Bankerna gör ju så idag att när dem blir tillfrågade om lån till Brf tittar ju dem 

på kassaflödet. Det är klart dem tittar på resultat och balans också. Men deras viktigaste bit är 

kassaflödet. Alla föreningar gör ju inte en kassaflödesanalys. Den tror jag kommer bli mycket 

viktigare i framtiden när föreningar väljer att gå till K2 eller K3. Då blir det verkligen av stor vikt 

av att se hur pengarna flödar i föreningarna och se att man inte lever på lånat kapital hela tiden 

vilket också finns föreningar som gör. De höjer inte avgifterna utan dem lånar istället. För dem 

tycker att fastigheten ökar i värde hela tiden. Det är av jättestor vikt att dela på var föreningarna 

är lokaliserade. För när man tagit fram de här K2 och K3 där föreningar i Stockholm har haft en 

ständig värdeökning på samma sätt som man har haft i Göteborg och Malmö. I storstäder där 

man har en stadig inflyttning som håller uppe priserna och efterfrågan. Men det här finns ju inte 

i Degerfors. Utan det är istället utflyttningsbygder. Då kan det vara så att om man har ett hus och 

om 25 år är kåken totalt värdelös. Det finns inga köpare till huset. Det är egentligen det som drivit 

fram de här, alltså beroende på var fastigheten ligger. Det är därför man har tagit fram de här 

komponentavskrivningarna. För ett hus som byggs nytt i Degerfors har kanske inte alls samma 

livslängd som ett hus som byggs nytt i Stockholm. Man kanske tänker att i Degerfors vet man 

inte hur det ser ut om 40 år. Därför måste man skriva av huset på 40 år. Medan man i Stockholm 

vet att det finns köpare för huset även om 100 år. Därför kan man skriva av det på 100 år. 

Stommar och stammar och sådana saker. Man ska alltså titta på varje enskild fastighet och se hur 

lång livslängd har den här. Därefter dela upp den i komponenter och skriva av dem efter den 

faktiska förväntade livslängden. Och det kan vara helt olika beroende på vart i landet du befinner 

dig.  



 
 

53 

 

Det är en viktigt och ganska vettig aspekt. Men det blir ju väldigt olika. Marken är ju dyrare i 

Stockholm men huset är inte billigare att bygga i Degerfors än i Stockholm. Marken skiljer ju 

väsentligt men den får man ju och andra sidan inte skriva av.  

Vi har en del föreningar som vill fortsätta med K2 för dem har alltid gjort det. Det här är inte helt 

ovanligt med föreningar i innerstan i Stockholm till exempel och i dem bättre områdena. Nu 

menar jag tillexempel Östermalm i Stockholm. Där har vi en del föreningar som väljer att ta allt 

underhåll som en direkt kostnad över resultatet. Men dem skriver inte heller av på fastigheten. 

Eller så kanske dem skriver av på 2-300 år. När dem då har fått sin revisor att gå med på detta. 

Att få dem att förstå att man absolut kan fortsätta med K2 men inte fortsätta med att inte skriva 

av. Det är en pedagogisk uppgift som är ganska svårt. Dem säger: Därför att dem här kåkarna 

som har stått här i 200 år dem kommer aldrig förlora värde. Dem ökar med 20-30 procent mellan 

varje taxering vart tredje år. Då tycker dem ”varför ska man då skriva av”.  

5.4.6 Rättvisande bild 

Ja Brf borde vara undantagna reglerna eftersom att Brf inte har sitt hus med avsikt att sälja det i 

framtiden. Jag tror att dem flesta tycket det. Jag vet att även de som gjort arbetet med dessa 

kategorier tycker det. Det kanske är därför revisorerna säger att man tar det lugnt. Har man en 

förening där man har stora investeringar nu då kanske man går till K3. Bara för att. Medan man 

har föreningar som bara lullar på och väntar med beslutet, då kan man ligga i K2. Du kan ju ligga 

i K2 och i ett senare skede välja K3. Men att gå tillbaka blir svårt. Man kan eventuellt gå tillbaka 

en gång. Man får vara lite försiktig. 

5.4.7 Framtiden 

Allt annat lika kommer jag svara ja på den frågan, att det blir en avgiftshöjning med K3. Då 

hamnar man i lika behandlingsprincipen i bostadsrättslagen. Att varje generation ska försörja sig 

själv. Om avskrivningstakten ökar vilket den kommer göra då med K3. Idag kanske den ligger 

på 1 % och när man tittar på vissa hus kanske dem kommer gå upp till 2.5-4% istället. Vad vi har 

sett än så länge hamnar föreningarna hos oss på 2.5 -3.5 %. För dem ligger i Stockholm allihopa. 

De kommer ju hända om avgifterna ska täcka avskrivningarna. Jag tror i för sig efter att ha talat 

med en del revisorer om det här, för vi gör ofta såhär att vi tar en diskussion med revisorn i 

föreningen innan vi tar en diskussion med föreningen angående K2 eller K3. Bara för att fastställa 

hur revisorn ser på avskrivnings principer och rekommendationer i K2 eller K3. För det är så att 

många revisorer är helt hus vilda och vet inte riktigt vad dem ska svara. Det har inte utvecklats 

någon policy än och det lär nog dröja några år. Flera revisorer säger det är inte så bråttom att 

välja utan det kan man ha ett par 3 år på sig att göra. Men jag misstänker att det kommer vara 
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som så att man kommer inte kunna gå från att ha skrivit av 1 % per år 2014 och upp till 5 % 2015 

och klara det med en avgiftshöjning. Det kommer ju inte att gå. Folk kommer ju bli tvungna att 

gå från hus och hem och det vill man inte. Man vill ju inte ställa till det på marknaden. Troligtvis 

kommer det bli så att man tillåter underskott på ett annat sätt så länge man har ett positivt 

kassaflöde i föreningen och att man stegvis höjer avgifterna för att motsvara avskrivningarna på 

sikt. Man kommer alltså tillåta underskott bara föreningen har en långsiktig plan att höja sina 

avgifter. Sen kan det hända saker ju, det vet man inte. Men som diskussionerna har gått med dem 

revisorerna jag har träffat så är det så man har resonerat. Att man får tillåta någon miljon eller 

två i underskott.  

En avgiftshöjning med K2, jo det kan man få, det finns ju föreningar som inte gör några 

avskrivningar idag och går precis runt och får ett nollresultat. Dem kan hamna i den situationen. 

Dem får inte fortsätta med att inte skriva av. Dem får ta avskrivningarna till resultaträkningen 

och då kan dem vara tvungna att höja sina avgifter. Dem kan o andra sidan välja att skriva av 0.5 

% eller 1 % eller lite som dem själva vill. Det kommer säkert inte slå lika kraftigt för dem som 

väljer K2. Dem har istället problematiken att dem måste finansiera om dem ska göra något stort.  

Det finns ju ett annat scenario som är möjligt för Brf. Ett tag diskuterade man att man ville ha en 

särskild kategori. Att man kanske skulle ha kategori 2.5 som skulle bli för Brf. Att man särskilde 

dem från andra fastighetsägare eftersom deras scenario är totalt annorlunda. Dem har ju inte för 

avsikt att sälja sin fastighet. Så deras resultat och balansräkningar har egentligen ett annat syfte. 

De kan ju egentligen eftersom de är ekonomiska föreningar och styr och ställer hur dem vill. Så 

skulle det kunna innebära att vissa föreningar ändrar sina stadgar så dem inte längre behöver ha 

en revisor. Utan dem bara har en intern granskare och då kan dem göra precis som dem vill. Då 

hamnar dem inte i lagrummet, för den som fastställer hur avskrivningarna ska ske det är revisorn 

om den ska ge föreningen en ren revisionsberättelse. Har man ingen revisor är det ingen som 

granskar ekonomin på det viset. Vi har ju föreningar som inte har revisor och dem kan göra i 

princip som dem vill.  

Jag är inte så säker på det. För vem ska påpeka det. Dem granskas inte av någon då. Dem behöver 

inte skicka dem till bolagsverket. Dem ända som kan opponera sig är medlemmarna själva och 

dem har inga incitament att påpeka att dem måste välja kategori.  

Om dem sitter på en stämma och tycker styrelsen gör ett bra jobb och ger dem ansvarsfrihet. Det 

är transparant och tydligt vad ni gör i er redovisning och vi vet att man egentligen borde välja K2 

eller K3. Men det är våra pengar och vi gör vad vi vill med vår kåk. Så skulle det kunna bli. Men 
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samtidigt kan det bli att deras lägenheter inte bli lika mycket värda eftersom det är ingen som 

granskar det. För som köpare och som bank där vill man ju ha en revisor. Dem kommer säkert 

hamna i en problematik om dem vill låna pengar. Då blir det svårt för dem. Men samtidigt finns 

det föreningar som inte behöver låna pengar och är jätte rika, har inga lån och 10 miljoner i kassa. 

Det finns tillochmed föreningar som placerar sina pengar på börsen trots att man inte får. Man 

kan undra hur dem får ansvarsfrihet när dem gör dåliga börsaffärer. Men medlemmarna tycker 

det är okej.  

Jag vet faktiskt inte hur det kommer se ut framöver. Men man kan hoppas att dem skapar ett nytt 

regelverk för Brf. Av flera skäl, kanske inte bara att K2 K3 inte är anpassade till den typen av 

fastighetsägare som den typen av Brf är utan det är en hel del andra saker som också är specifikt 

för Brf. Att man då i den lagstiftningen eller i dem rekommendationerna faktiskt kunde ta hänsyn 

till det också och skapa någon form utan norm så man kunde jämföra föreningar. Det går ju inte 

idag. Det är ju ett behov av att strama och styra upp faktiskt. Att även där i ha någon form av 

krav att dem ska ha en extern granskare. För det pågår en hel del oegentligheter i Brf.  
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6. Empirisk analys 

 

I detta kapitel analyseras det empiriska resultatet utifrån teori och påståenden. Vi kommer att 

redovisa för vilka faktorer som påverkar besluten och även hur de påverkar. Detta kopplas till 

teorierna vi har presenterat och redovisas i en sammanfattande analys.  

 

Faktorer som påverkar val av regelverk har tidigare i arbetet framför allt syftat till 

bostadsrättsföreningars upplevelse av risk för kapitalförluster kontra risk för ökade avgifter. Vid 

intervjuerna har dock även ett antal andra faktorer uppkommit. Samtliga faktorer analyseras 

nedan.  

Först och främst bör påpekas att det inte är de ekonomiska förvaltningarna som har det slutgiltiga 

beslutet över vilket regelverk den specifika bostadsrättsföreningen ska använda sig av. Dock följs 

den ekonomiska förvaltningens råd i nästan 100 % av fallen vilket gör att den deras 

rekommendationer i princip kan ses som ett beslut istället för en rekommendation. Respondent 

D nämnde exempelvis att bostadsrättsföreningarna i princip alltid följer den ekonomiska 

förvaltningens rekommendationer. Undantaget kunde dock vara för exempelvis 

bostadsrättföreningar i kris. Respondenterna är dessutom högst ansvariga på företaget i frågor 

om komponentavskrivningar och problemet om vilket regelverk bostadsrättsföreningar bör 

förhålla sig till. Respondent B förklarade att deras ekonomiska förvaltnings val är att sätta alla 

deras bostadsrättsföreningar, som inte gjort ett aktivt val, i K2. Därmed har denna förvaltning 

tagit beslutet åt föreningarna. Detta är beslutet som gäller tills mer information kommer rörande 

nya regelbeslut.  

Viktigt att påpeka är också att i princip samtliga bostadsrättsföreningar i Sverige har rätt att utföra 

avskrivningar enligt K2 då de klassas som mindre bolag. Detta alternativ behöver dock inte vara 

mest fördelaktigt. Samtliga bostadsrättsföreningar får även utföra avskrivningar enligt K3 vilket 

gör att föreningarna har ett val att göra. Vad som påverkar detta, hur konsulter och revisorer 

resonerar och om någon generell väg tycks utstakas är något som diskuteras i analysen nedan.  

6.1 Tolkning av K-regelverken 

Vid intervjuerna svarade samtliga respondenter om problemen som kan uppstå för 

bostadsrättsföreningen vid val av regelverk. För att vi ska kunna koppla våra teoretiska påstående 

till informationen vi har samlat in har vi gjort förenklade resultaträkningar på fyra troliga utfall. 

Siffrorna kan anses extrema men de är endast för att illustrera problemen. Exemplen är baserade 



 
 

57 

 

på det empiriska materialet som framkommit under intervjuerna. Samtliga resultaträkningar utgår 

från exempel 1. 

6.1.1 Gamla bostadsrättsföreningar i K3 

En gammal bostadsrättsförening har oftast lågt bokfört värde eller har helt avskrivna fastigheter. 

Samtliga respondenter uppgav att föreningar med byggnader som inte har något restvärde får en 

lägre avskrivningskostnad tack vare K3s regler om komponentavskrivning. Respondent A säger 

att i det fallet blir det enkelt. Finns det något bokfört värde kvar är det oftast i form av stommen 

på huset.  

Vid en ny renovering, till exempel stambyte, aktiverar man det på ca 40 år. Har föreningen en 

bra underhållsplan där planering finns hur man ska täcka underhållsbehovet 20 år framåt kan 

föreningen klara sig undan negativt resultat. Har föreningen istället använt 200 års avskrivning 

för hela bostaden får man enligt respondent B ta fram ett dokument med nya årliga avskrivningar 

av komponenterna. Där beräknas det ifall det är nödvändigt med en avgiftshöjning för att 

kompensera avskrivningarna. Detta gäller även i de fall när ett positivt resultat är beräknat.  

Resultaträkning 1 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av resultaträkning 1 kan man se en förening i K3 som har lågt bokfört värde. I detta 

fall behövs inte en avgiftsförändring för att täcka avskrivningarna. I en förening med litet bokfört 

värde på fastigheten jämfört med taxeringsvärdet säger D att det är bra för föreningen att kunna 

få upp balansomslutningen genom aktiverbara åtgärder.  Vid åtgärder som fönsterbyten, takbyten 

och hissrenovering nämner D att det är bra att kunna ta det på balansrapporten och ta kostnaden 

genom avskrivning i resultatet. I dessa fall blir det givet att gå till K3. Problemet i K3 är enligt 

D att om föreningen aktiverar en ny hiss i avskrivningen och i framtiden är det dags att bygga en 

  2013 

Rörelsens intäkter 78 811 964 

Rörelsens kostnader -54 231 515 

Rörelseresultat före avskrivningar 24 580 449 

Avskrivningar byggnader och markanl. -11 758 046 

Avskrivningar maskiner och inventarier -336 740 

Avskrivningar övriga -195 896 

Årets resultat 8 755 528 
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ny hiss blir föreningen tvungen att kostnadsföra det bokförda restvärdet på hissen för att sedan 

aktivera den nya hissen.  Fördelen med detta är att det blir en jämnare resultaträkning över tid.  

6.1.2 Nya bostadsrättsföreningar i K3 

Grunden i K3 är enligt A tanken att alla sliter lika mycket på fastigheten och ska därför betala 

lika mycket, även om det inte syns lika mycket dem första åren. Där av kommer problemet att en 

ny Brf ska delas upp i komponenter och komponenterna i en specifik procentsats. Den 

avskrivningen som resultaträkning 2 visar exempel på kan bli förödande för föreningens resultat.  

Resultaträkning 2 

 

 

 

 

 

 

 

I exempel 2 är det bokförda- och taxeringsvärdet på byggnaden 3 miljarder och den maximala 

avskrivningen på byggnader uppgår till 100 år.  

En nödvändig avgiftsförändring kan därför anses tvungen för att upphäva det negativa resultatet. 

Det är också ett problem för bostadsrättsföreningar enligt A att de kan ha ett negativt kapital. I 

ett eget bolag hade det varit konkursmässigt. Men A tillägger att det inte händer något med minus 

i eget kapital. Det är kanske endast banken som till slut nekar fler lån till bostadsrättsföreningen. 

En fördel som D ser det är att avskrivningarna visar vad avgifterna bör räcka till då det i 

resultaträkningen visas vad olika delar av fastigheten faktiskt kostar.  

6.1.3 Gamla bostadsrättsföreningar i K2 

En gammal förening med fastigheter med lågt bokfört värde eller som är helt avskrivna har som 

sagt ingen eller väldigt lite avskrivningskostnad. Att följa regelverket K2, som vissa gör enligt 

respondenterna, leder till konsekvenser för föreningarna. Eftersom samtliga renoveringar ska 

kostnadsföras om de inte räknas som värdehöjande för fastigheten blir det svårt att sätta något på 

  2013 

Rörelsens intäkter 78 811 964 

Rörelsens kostnader -54 231 515 

Rörelseresultat före avskrivningar 24 580 449 

Avskrivningar byggnader och 

markanl. -30 000 000 

Avskrivningar maskiner och 

inventarier -336 740 

Avskrivningar övriga -195 896 

Årets resultat -5 952 187 



 
 

59 

 

en avskrivningsplan säger A. Det sägs också att om det är ett tak som ska bytas så får man hårdra 

om det verkligen är värdehöjande. Skulle man komma fram till att det är värdehöjande ska den 

delen som räknas som värdehöjande brytas ur och tas upp på plan. Ett annat exempel från C är 

om föreningen byter från tvåglasfönster till treglasfönster. Då är det en del av fönsterna som är 

värdehöjande. Då ska den brytas ur och tas upp. 

I K2 är underhållsplanen också viktig när ett underhåll ska göras och man kan utnyttja 

avsättningen enligt respondenterna. A nämnde att avsättning till yttre fond inte handlade om 

pengar utan om att låsa in det fria kapitalet. D förklarade att man i K2 idag skall göra en 

avsättning till yttre underhållsfond i dispositionen vilket gör att det aldrig syns i 

resultaträkningen. Det får som konsekvens att alla som följer K2 och har stora underhållsbehov 

framför sig, sätter av pengar till den yttre fonden genom underhållsplanen. De kommer aldrig 

kunna se det stora behovet för avsättning i resultaträkningen.  

Samtliga respondenter har svarat att de kommer bli problem för de föreningar som har valt K2 

på grund av att man inte kan aktivera en renovering på samma sätt. B kallar det ett ”berg och 

dalbana resultat”. Som resultaträkning 3 visar har en stamrenovering för 30 miljoner 

kostnadsförts direkt under rörelsens kostnader. Detta får föreningen försöka väga upp med 

underhållsfonden.  

Respondent A ansåg dock att vissa underhåll fick sättas upp på en avskrivningsplan:  

”Är det tillexempel stammar utnyttjar man inte fonder för då ska de upp på en avskrivningsplan 

precis som en komponentavskrivning. Då har den yttre fonden kanske spelat ut sin roll.”  

Detta är dock emot de andra respondenternas tolkningar att allt underhåll ska kostnadsföras i K2. 

Resultaträkning 3 

 

 

 

 

 

 

  2013 

Rörelsens intäkter 78 811 964 

Rörelsens kostnader -84 231 515 

Rörelseresultat före avskrivningar -5 419 551 

Avskrivningar byggnader och 

markanl. -11 758 046 

Avskrivningar maskiner och 

inventarier -336 740 

Avskrivningar övriga -195 896 

Årets resultat -17 710 233 
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Vidare ansåg B att det kan vara bra för en gammal förening i vissa fall att följa K2. Lågt bokfört 

värde tillsammans med en hög underhållsfond göra att de borde ha medel för att klara sig. Då 

säger B att det inte finns någon anledning att välja något annat.  

6.1.4 Nya bostadsrättsföreningar i K2 

Den väsentliga skillnaden mellan en ny och en gammal bostadsrättsförening i K2 är att en ny 

förening oftast inte har något större underhåll de första 20-30 åren. Eftersom samtliga 

renoveringar som inte är värdehöjande ska kostnadsföras, dröjer det innan föreningen står inför 

betydande kostnader i resultaträkningen. Men när det är tid för den första stora renoveringen 

kommer det enligt B att belasta resultatet det året. Det går alltså inte att aktivera det i en 

avskrivningsplan som i K3.  

Resultaträkning 4 

 

 

 

 

 

 

 

En resultaträkning för en ny bostadsrättsförening i K2 kan se ut som resultaträkning 4 visar de 

20-30 första åren innan den första stora renoveringen. Respondent B, C och D påpekar att man 

kan använda K2 i början och när det är tid för till exempel stamrenovering kan man gå över till 

K3 för att aktivera den kostnaden på en avskrivningsplan. Det sägs även att man kan byta tillbaka 

till K2 en gång. Men om föreningen sedan väljer att byta till K3 igen blir det ytterst svårt att 

sedan åter byta tillbaka till K2 om föreningen skulle vilja det. Men respondent C uttrycker det, 

”man kan alltid byta från K3 till K2”. 

Överlag kommer bostadsrättsföreningars resultaträkning i K2 generellt att visa positiva resultat 

de åren inga renoveringar gör och stora negativa resultat de åren renoveringar utförs. Det blir 

därmed viktigt för berörd bostadsrättsförening att förklara varför utfallen ter sig på detta sätt då 

bostadsrättsföreningar har ett nollvinstmål (Tan et al, 2011).  

  2013 

Rörelsens intäkter 78 811 964 

Rörelsens kostnader -54 231 515 

Rörelseresultat före avskrivningar 24 580 449 

Avskrivningar byggnader och 

markanl. -11 758 046 

Avskrivningar maskiner och 

inventarier -336 740 

Avskrivningar övriga -195 896 

Årets resultat 8 755 528 
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6.1.5 Femte alternativet 

Det tycks dock som att ovissheten över hur bostadsrättsföreningar ska utföra avskrivningar på 

sina fastigheter i kombination med en väntan på kommande uttalanden från bokföringsnämnden 

rörande frågan gör att de ekonomiska förvaltningarna har lagt sig i ett sorts vakuum gällande 

vilket regelverk de ska välja. Respondenternas svar tyder på att många bostadsrättsföreningar 

därför kommer att ligga kvar i det gamla regelverket tills vidare trots att de nya regelverken 

började gälla från och med den 1 januari 2014. Tidigare forskning stärker detta resonemang 

(Dichev & Li, 2013). Den visade att redovisningsval främst görs på rutin. I och med att många 

föreningar har progressiva avskrivningar finns risken att föreningar därför kommer att vilja 

avvakta och fortsätta som tidigare. 

Samtliga respondenter har känt en ovisshet och osäkerhet inför framtiden. De ekonomiska 

förvaltningarna tycks vänta på kommande riktlinjer specifikt för bostadsrättsföreningar då de 

nuvarande regelverken inte anses kompletta. Endast en av respondenterna ansåg att reglerna inte 

behöver ändras väsentligt. Frågan är hur detta påverkar bostadsrättsföreningarnas val av 

regelverk och de ekonomiska förvaltningarnas rekommendationer till föreningarna. Ovissheten 

över framtiden tycks påverka de ekonomiska förvaltningarna att ge rekommendationen att 

antingen ligga kvar i det gamla regelverket eller att lägga sig i K2 då detta regelverk liknar det 

gamla regelverket mest. D och C förklarade även att övergången från K2 till K3 är lättare att göra 

än tvärtom. Deras revisorer förklarade att övergången från K3 till K2 kanske endast går att göra 

en gång. Detta är ett incitament för bostadsrättsföreningar att välja K2 då denna övergång är 

smidigare och lättare att utföra än en övergång från K3 till K2. Dessutom har föreningen då en 

extra chans att ångra sig om de än en gång vill byta regelverk, då från K3 till K2.  

Flera av respondenterna ansåg att de nya regelverken egentligen inte är anpassade för att passa 

bostadsrättsföreningar. Respondent B ansåg bland annat att i och med att bostadsrättsföreningar 

inte har ett vinstsyfte leder detta till att bostadsrättsföreningar som tillämpar 

komponentavskrivning kommer att få en markant högre avskrivningskostnader per år med 

negativa årsresultat som följd trots att likviditeten är god. Även respondent D ansåg att 

bostadsrättsföreningarna borde vara undantagna, detta på grund av att bostadsrättsföreningarna 

inte har sitt hus med avsikt att sälja det i framtiden. Denna syn kan påverka de ekonomiska 

förvaltningarnas rekommendationer till bostadsrättsföreningarna rörande valet mellan K2 eller 

K3. Risken finns att de ekonomiska förvaltningarna rekommenderar bostadsrättsföreningarna att 

ligga kvar i det gamla regelverket i väntan på att en anpassning eller att ett nytt regelverk anpassat 

för bostadsrättsföreningar skall uppkomma. Detta är dock mot BFNs uttalande som säger att 
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bostadsrättsföreningarna ska börja följa regelverken från och med 1 januari 2014. Respondent D 

tillägger även att revisorerna tycks vara snälla vid granskandet av bostadsrättsföreningarnas 

årsredovisningar, ”ingen vinner på att tvinga folk från hus och hem på grund av de nya 

reglerna”. Dessutom förklarar D att till och med de som utarbetat kategorierna rörande de nya 

regelverken anser att bostadsrättsföreningar borde vara undantagna ifrån de nya reglerna. Det 

tycks därmed finnas ett stort motstånd mot de nya regelverken hos många berörda kategorier som 

påverkar eller påverkas av regelverken. Dessa uttalanden ökar även risken än mer att ekonomiska 

förvaltningar rekommenderar bostadsrättsföreningar att ligga kvar i de gamla regelverken trots 

att detta är förbjudet enligt bokföringsnämndens vägledning. Hur länge de ekonomiska 

förvaltningarna är beredda att vänta är dock oklart och ett slutgiltigt uttalande i frågan från 

bokföringsnämndens sida kan vara essentiellt för att klargöra ovissheten hos förvaltningar och 

föreningar.  

6.1.6 Sjätte alternativet 

Det sjätte alternativet är när föreningarna styr helt själv och enligt D kanske ändrar stadgarna för 

att inte längre ha ett behov av en revisor. Utan revisor behöver årsredovisningen inte skickas in 

till bolagsverket och det är ingen som granskar ekonomin. Som D ser, är det endast medlemmarna 

själva som då kan opponera sig. Dock finns inget egenintresse i det. Därmed kan berörd 

bostadsrättsförening utföra redovisning helt efter egna riktlinjer och blanda båda gamla och nya 

regelverk. 

6.2 Faktorer som påverkar valet 

Vissa faktorer som påverkar valet av regelverk har redan diskuterats i analysen ovan. Nedan 

följer en analys på övriga faktorer som kan påverka valet. 

6.2.1 Egenintresse 

En av aspekterna att ta hänsyn till vid beslutet att välja regelverk är agentteorin där föreningen 

har anställt de ekonomiska förvaltarna att utföra förvaltningen. Som Sappington (1991) beskriver 

teorin där principalen anställer agenten med speciella kunskaper att utföra uppdraget. Här skiljer 

det sig vad respondenterna rekommenderar principalerna. Vissa förvaltare rekommenderar att 

stanna kvar i K2 medan andra rekommenderar att alla ska gå över till K3. Det är ett problem 

enligt Mirrlees & Raimondo (2012) att agenterna vill maximera sin egen nytta då både 

principalen och agenten har ett egenintresse av uppdraget och agenten har väldigt stort inflytande 

över principalerna. Då är frågan som Sappington (1991) ställer sig hur föreningarna kan få 

förvaltarna att utföra uppdraget som föreningarna föredrar. Risken finns i att agenten utför 

uppdraget i enlighet med sitt egenintresse istället för en rättvisande bild av föreningens 
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redovisning vilket påvisats av Chase & Coffman (1994). Godwin et al (2000) & Heflin et al 

(2002) visade även på att redovisningsansvariga beter sig opportunistiskt när de gör 

redovisningsval. Detta stärker ytterligare problemet att de ekonomiska förvaltningarna inte alltid 

ser till bostadsrättsföreningars bästa när de ger sina rekommendationer. Som empirin visade har 

agenten flera olika handlingsalternativ där konsekvenserna varierar stort. 

Andra aspekten är tidsaspekten som både Sappington (1991) och Mirrlees & Raimondo (2012) 

ser som en moralisk fara. Men eftersom respondenterna påpekar att man ofta använder sig av 

kontrakt med slutdatum och rapporter varje kvartal eller när det är överenskommet, försvinner 

problemet då principalen varje kvartal exempelvis kan kontrollera agentens ansträngning och till 

stor del också agentens prissättning.  

Respondent C nämnde att affärssystem kan behöva utvecklas för att klara 

komponentavskrivningar. Vid användning av K3 regelverket behöver de ekonomiska 

förvaltningarna även utveckla sina affärssystem för att kunna tillgodose användningen av 

komponentsavskrivningar i systemet. Detta kan bli en dyr process vilket medför ökade kostnader 

för den berörda förvaltningen. Ett egenintresse kan därför utkristalliseras där de ekonomiska 

förvaltningarna väljer att rekommendera K2 till bostadsrättsföreningarna på grund av de stora 

utvecklingskostnaderna som skulle kunna uppstå vid affärssystemets utveckling rörande 

komponentavskrivningar.  

Som tidigare beskrivits är de direkta rekommendationerna motsägelsefulla förvaltningarna 

emellan. En förvaltning rekommenderar K2 till sina kunder, en rekommenderar K3 och två ger 

inga generella rekommendationer. Med tanke på de invecklade resonemangen som diskuterats i 

analysen är det anmärkningsvärt att generella rekommendationer har givits. Det tycks som att ett 

stort antal faktorer påverkar vilket regelverk som passar bäst för en specifik förening och att varje 

bostadsrättsförening individuellt bör granska vilka regelverk de bör förhålla sig till. Orsaken till 

de generella råden kan vara den upprördhet och oro som, enligt respondenterna, 

bostadsrättsföreningar upplevt till följd av regelförändringarna. Möjligtvis är det så att för att de 

ekonomiska förvaltningarna ska kunna dämpa sina klienters oro väljer de sedan att utföra 

generella rekommendationer för att bostadsrättsföreningarna inte ska behöva leva i ovisshet över 

eventuella effekter av regeländringen. Dock finns även risken att de ekonomiska förvaltningarna 

gör dessa allmänna rekommendationer utefter egenintressen som att underlätta arbetet för berörd 

förvaltning.  
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6.2.2 Intressenter 

En bostadsrättsförening har normalt sett flera olika intressenter. Teorin används då för att lösa 

värderingsproblem och moraliska frågor i föreningar (Orts & Strudler, 2012). I en förening kan 

som figur 3 visar intressenter vara både bank, boende, köpare och förvaltare mm. Det betyder att 

styrelsen inte är de enda som är intresserade av redovisningsinformationen.  

Essentiellt att skilja på inom intressentteorin är primära och sekundära intressenter. Primära 

intressenter är i denna studie styrelsen, boende och även bank. Sekundära intressenter är bland 

annat framtida köpare av bostadsrätter. De är sekundära på grund av att de inte gjort några 

insatser i företaget och inte är engagerade samt avgörande för föreningens fortlevnad. En primär 

intressant som enligt respondenterna påverkar bostadsrättsföreningarna i stor utsträckning är 

banken på grund av motivet för föreningar är att kunna få nya lån. Vissa bostadsrättsföreningar 

väljer redovisningsmetod på dessa grunder. Detta är helt i linje med Beatty et al (2002) och 

Bowen et al (1995) som menade att intressenter påverkar företags redovisningsval, framför allt 

för att kunna nå så pass fördelaktiga lån som möjligt. En sekundär intressent som kan påverka 

redovisningsvalet är eventuella framtida köpare. De kan påverkas genom att styrelsen väljer att 

följa ett regelverk som ger stora negativa resultat det året renoveringar ska utföras. När en 

spekulant då står inför ett köp och kontrollerar föreningens årsredovisning kan det enligt A och 

D bli svårt att sälja en lägenhet när resultatet visar flera miljoner minus.  

Minoja (2012) nämner även ett viktigt antagande som beskrivits som att föreningens syfte inte 

är att maximera bostadens värde då de som D påpekar, inte har för avsikt att sälja fastigheten i 

framtiden. Syftet är istället att skapa mervärde för flera intressenter, och då krävs samarbete och 

stöd från alla aktörer. Föreningen vill alltså skapa både ekonomisk och social välfärd (Minoja 

2012). Så för ett optimalt resultat ska föreningen skapa lika mycket värde för alla primära 

intressenter. Detta kan påverka att valet inte görs enbart efter egenintresse utan även utefter 

intressenterna intresse. 

6.2.3 Reaktionen på risk 

Tidigare har nämnts att personer reagerar på risk genom antingen instinkt eller genom logiskt 

resonemang. Ett uttalande som tyder på detta resonemang är respondent Ds förklaring att 

bostadsrättsföreningar som använt sig av progressiva avskrivningar för att ha möjlighet att 

förvandla hyresrätter till bostadsrätter och får information om att denna avskrivningsmetod är 

förbjuden, reagerar med att bli upprörda, förbannade och arga. Denna reaktion kan tolkas som en 

klassisk instinktsreaktion. Dock anlitas ekonomiska förvaltningar som bland annat konsult och 

rådgivare i redovisningsfrågor för bostadsrättsföreningar vilket kan göra att instinktsreaktionen 
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från redovisningsansvariga i bostadsrättsföreningar hämmas i och med att dessa kan diskutera 

med sina kontaktpersoner på de ekonomiska förvaltningarna. De ekonomiska förvaltningarna har 

som jobb och får betalt för att ge sina bostadsrättsföreningar bästa möjliga hjälp vid bland annat 

redovisningsfrågor. Det är även möjligt att de ekonomiska förvaltningarna fungerar som en sorts 

stötskydd som gör att bostadsrättsföreningarna inte reagerar genom instinkt på valet mellan K2 

och K3. Logiskt resonemang får ses som fördelaktigt vid de flesta val då val på instinkt ofta inte 

är det bästa valet. Att de ekonomiska förvaltningarna finns där för att konsultera med logiska 

resonemang kan därför ge en trygghet i beslutet att kunna göra det bästa valet mellan avskrivning 

i K2 eller K3. 

Den logiska reaktionen på risk går ihop med rational choice theory. Teorin bygger på att, som 

respondenterna säger, beslutsfattaren har tillgång till all möjlig information inför beslutet. Den 

tillsatta styrelsen i föreningen är oftast vanliga människor som D beskriver det. Vanliga 

människor väntas enligt rational choice theory handla rationellt och utföra handlingen av en 

orsak. Enligt Boudon (2003) är det normativa perspektivet vanligast i beslutsteorier. Det har sin 

förklaring i att människan säkerställer de bästa valen som finns möjliga och sätter även upp en 

målsättning. När förvaltaren lägger fram resultatexempel och även exempel på konsekvenser som 

kan uppstå av valen börjar föreningen tänka rationellt och väljer det bästa av dem. Det som 

föreningen anser vara bäst behöver inte vara den bästa för föreningen. Endast för att ett års 

resultat är positivt betyder inte det att det är det bästa valet på lång sikt. Att följa de ekonomiska 

förvaltningarnas rekommendationer får ses som ett rationellt beslut. Förvaltningarna har stort 

informationsövertag jämfört med bostadsrättsföreningarna och är även kontrakterade för att 

fungera som konsulter och i vissa fall ta hand om redovisningen. Att därmed följa dess 

rekommendationer bör ses som mest rationellt då de ekonomiska förvaltningarna bör veta vad 

som är bäst för den beröra bostadsrättsföreningen. Som tidigare förklarats följer föreningarna den 

ekonomiska förvaltningens rekommendationer i nästan 100 % av fallen vilket gör att 

föreningarna tycks bete sig rationellt. Undantag mot denna rationella beslutsteori är när en 

styrelse är i kris. D berättar att en styrelse som inte fungerar inte följer råden från förvaltare och 

medlemmarna från styrelsen. Personer i styrelsen kan även motarbeta varandra individuellt eller 

grupper emellan. Detta tyder på att personerna då inte beter sig rationellt utan utefter känslor. 

Detta analyseras närmare i kapitlet om risk. 

6.2.4 Risk för ökade avgifter 

Flera av respondenterna har nämnt att vid användning av K3 regelverket bör den berörda 

bostadsrättsföreningen upprätta en avgiftsplan där avgifterna successivt höjs för att 
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bostadsrättsinnehavarna inte ska få direkta chockhöjda hyror. En stor nackdel med 

avskrivningarna i regelverket mildras i och med detta och möjligen får innehavarna på grund av 

detta en mer välvillig inställning till K3 regelverket. Intervjuperson B upplevde dock inte att 

komponentavskrivning skulle leda till ökade avgifter, däremot till att bostadsrättsföreningen 

skulle uppvisa negativt resultat. Det kontinuerliga negativa resultatet på grund av frånvaron av 

avgiftshöjningar skulle dock kunna leda till en konkurs om inte avgifterna höjs. Därför får en 

ökning av avgifterna ses som oundvikligt i och med K3 regelverkets intåg.  

Ingen av respondenterna har nämnt att val av K2 regelverket skulle leda till höjda hyror trots att 

risken finns att kostnaderna ökar även i K2 i och med att allt underhåll måste kostnadsföras och 

endast direkt värdehöjande delar får sättas upp i en avskrivningsplan jämfört med tidigare 

regelverk där det var lättare att föra upp eventuella underhåll i en avskrivningsplan. 

6.2.5 Progressiv avskrivning 

Progressiv avskrivning gör att avskrivningarna blir väldigt låga i början av en 

bostadsrättsförenings livscykel. Detta gör att föreningen inte behöver ta lika stora avgifter vilket 

gör bostadsrätterna mer attraktiva på marknaderna och ett högre försäljningspris kan sättas. Dock 

har denna avskrivningsmetod använts för att rättfärdiga avskrivningstider på 600 år enligt 

respondent C. I K3 regelverket är svårt att argumentera för nyttjandeperioder på över 100 år och 

även i K2 finns svårigheter att rättfärdiga alltför långa avskrivningsmetoder på grund av att 

progressiv avskrivning är förbjudet. Bokföringsnämnden förklarar i punkt 10.28 i K-regelverken 

att ”Nyttjandeperioden för byggnad, tillbyggnad och aktiverad ombyggnad får bestämmas till 

vad som följer av Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för byggnader” och i 

Skatteverkets allmänna råd skrivs att inga byggnader bör ha en avskrivningssats på under 2 % 

(Skatteverket, u.å; Bokföringsnämnden, u.å). Detta skulle i så fall betyda att en byggnad skulle 

skrivas av på max 50 år. Dock gäller dessa avskrivningssatser framför allt näringsverksamhet 

vilket inte bostadsrättsföreningar räknas till. Det är möjligt att avskrivningstiderna skiljer för 

byggnader ägda av ekonomiska jämfört med företag i näringsverksamhet. 

Samtliga respondenter nämner att de har bostadsrättsföreningar som använder sig av progressiva 

avskrivningar trots att denna avskrivningsform är förbjuden att använda enligt 

Bokföringsnämndens uttalanden. Främst nyare bostadsrättsföreningar använder sig av denna 

avskrivningsmetod enligt de intervjuade ekonomiska förvaltningarna. Orsaken är att de 

ekonomiska planerna ska gå att ”räkna hem” och tanken är att den progressiva avskrivningen ska 

följa inflationstakten i landet. Problemet är att inflationstakten ändras från år till år. Före den 

ekonomiska krisen på 1990-talet var inflationstakten väsentligt högre jämfört med vad den var 
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efter 1990-talet ekonomikris (Statistiska centralbyrån, 2014). Hur inflationstakten kommer att se 

ut i framtiden är därmed svårt att sia om vilket göra att risken finns att de progressiva 

avskrivningarna inte följer framtidens inflationstakt. Respondent C var inne på samma 

resonemang och ansåg progressiva avskrivningar som ett ”gissel” och även respondent A 

uttryckte sig tvivel rörande progressiva avskrivningars verklighetsbild och ansåg att progressiva 

avskrivningar är lite att lura sig själv. De sista 10 åren i en avskrivningsplan på 100 år kan bli 

oerhört tuffa för den berörda föreningen. Det nya regelverket har dock utformats för att få en mer 

rättvisande bild av redovisningen och bokföringsnämndens uttalanden tyder på att progressiva 

avskrivningar inte uppfyller detta syftet (Hellman et al, 2011). De flesta av våra intervjuade 

personer ansåg dessutom att en linjär avskrivning skulle vara en mer passande avskrivningsmetod 

med hänseende till rättvisande bild. En riktning bort från det gamla regelverket med progressiva 

avskrivningar bör därmed tas för att nå en mer rättvisande bild av redovisningen 

Frågan är i vilken utsträckning förbudet av progressiva avskrivningar påverkar valet av regelverk 

hos bostadsrättsföreningar. Bokföringsnämndens uttalande visar att progressiva avskrivningar 

inte är tillåtet i varken K2 eller K3. Dock har denna avskrivningsmetod inte varit tillåten i det 

tidigare regelverket heller. Risken finns att de bostadsrättsföreningar som använder sig av 

progressiva avskrivningar kommer att fortsätta att använda sig av avskrivningsmetoden trots att 

den inte är tillåten, för att på så sätt få ihop den ekonomiska planen som flera av våra 

intervjupersoner påpekat.  Detta blir ett sätt att ”sticka huvudet i sanden” för 

bostadsrättföreningarna som därmed gör sig skyldiga till regelbrott i redovisningen. Följden kan 

bli att dessa bostadsrättföreningar väljer att lägga sig i K2 då progressiv avskrivning i K3 skulle 

bli en invecklad process. Detta är i linje med intervjuperson As förklaring att utifall progressiva 

avskrivningar skulle bli tillåtna, skulle nya föreningar som i regel använder sig av progressiva 

avskrivningar rekommenderas att lägga sig i K2. Detta jämfört med äldre föreningar som i regel 

inte använder denna avskrivningsmetod som skulle få en rekommendation om att använda sig av 

K3. Dock slår intervjuperson A fast att om progressiva avskrivningar skulle tillåtas i K3 istället 

för i K2, hade rekommendationen till dem varit att lägga sig i K3.  

Jackson et als (2010) studie kan möjligtvis få bostadsrättsföreningar som vill hålla kvar 

progressiva avskrivningar att resonera annorlunda då studien visade att tillgångar med progressiv 

avskrivning såldes för ett lägre pris jämfört med tillgångar med linjär avskrivning. Studien av 

Jackson et al (2008) tyder på att så kan vara fallet då denna studie visade att progressiva 

avskrivningar har minskat successivt under de senaste 20 åren. Möjligtvis kommer 

avskrivningsmetoden att fortsätta minska även framöver. Studien av Dichev & Li (2013) tyder 
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dock på att progressiva avskrivningar kommer att fortsätta användas då studien utförs 

redovisningsval oftast utefter hur det alltid har varit.  

6.2.6 Bostadsrättsföreningars storlek 

Flera av intervjuerna har berört skillnaderna i val av regelverk mellan stora och små 

bostadsrättsföreningar. Respondent B berättade att deras enda förening som befann sig i K3 var 

en stor förening. I detta fall var det deras revisor som rekommenderade dem att gå över i K3. Där 

har de själva valt hur de ska dela upp fastigheten i komponenter. 

Respondent B berättade att deras enda förening som befann sig i K3 var en stor förening. I detta 

fall var det deras revisor som rekommenderade dem att gå över i K3. Där har de själva valt hur 

de ska dela upp fastigheten i komponenter. Enligt en av respondenterna skiljer sig 

rekommendationerna åt beroende på om föreningarna är stora eller små. Respondent D förklarade 

det att rekommendationerna skiljer sig åt beroende på om en förening har exempelvis 650 

lägenheter eller 25 lägenheter. De stora föreningarna är de som först fått ta del av problemet och 

rekommendationer rörande K2 eller K3 av den ekonomiska förvaltningen. I Skinners (1993) 

artikel undersöktes hur företagsavskrivningsmetoder påverkades av företagets storlek. Det visade 

sig där att stora företag i större utsträckning använde sig av inkomstökande avskrivningsmetoder 

jämfört med mindre företag. Större föreningar kan därför i högre grad försöka avvakta 

förändringen till de nya regelverken, då denna metod är den avskrivningsmetod som är minst 

resurskrävande, och som håller nere avskrivningarna i högsta möjliga mån. Även Cazavan - Jeny 

et als (2011) studie granskade storleksskillnadens påverkan på redovisningsval och visade att 

mindre företag hellre kostnadsför än kapitaliserar FoU-kostnader. Detta kan tyda på att mindre 

föreningar kommer att välja K2 medan större föreningar väljer K3 då avskrivningar kostnadsförs 

i K2 och kapitaliseras i K3. 

6.2.7 Revisorn 

En bostadsrättsförening har främst två aktörer som kan konsultera dem i valen kring och 

uppförandet av redovisningen. Revisorn får ses som en stor påverkningsfaktor för vilket 

regelverk en bostadsrättsförening väljer. Det är dessa som granskar och bedömer föreningarnas 

redovisning och därefter bestämmer om redovisningen är korrekt eller inte (Carrington, 2007). I 

de fall revisorerna inte godkänner föreningens redovisning skrivs en oren revisionsberättelse. 

Detta bör påverka vilket val bostadsrättsföreningar gör. Föreningarna bör i de flesta fall följa 

revisorernas råd då det är dessa som slutligen godkänner eller underkänner föreningens 

redovisning. I de fall revisorer och ekonomiska förvaltningar ger olika rekommendationer bör 
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därför föreningarna ha störst incitament att följa revisorns rekommendationer. Respondent B 

förklarade dock att i de fall revisorerna och den ekonomiska förvaltningen har olika 

rekommendationer tenderar bostadsrättsföreningarna att följa den ekonomiska förvaltningens 

rekommendation. En möjlig orsak till detta kan vara att bostadsrättsföreningar ser de ekonomiska 

förvaltningarna som deras ekonomiansvariga, vilket B förklarar genom att vissa föreningar låter 

de ekonomiska förvaltarna sköta hela dess ekonomi, trots att det slutligen är 

bostadsrättsföreningarna själva som är ytterst ansvariga för redovisningen. Det är möjligt att 

denna syn gör att bostadsrättsföreningarna försöker hålla sig utanför svåra frågor inom 

redovisningen, och att i de fall revisorn ifrågasätter något i granskningen hänvisar den 

ekonomiansvarige till den ekonomiska förvaltningen för klargörande trots att det är 

bostadsrättsföreningen som är ytterst ansvarig för redovisningen. Troligtvis har dock den 

ekonomiska förvaltningen och den berörda revisorn kontinuerlig kontakt vilket gör att deras 

rekommendationer till stor grad är samstämda, något som även nämns i intervjumaterialet. 

Respondent D nämner även ett annat problem som berör revisorn; tidigare avskrivningsplaner 

som tidigare har blivit legitimerade tack vare att revisorn godkänt men som i och med de nya 

regelverken inte godkänns. Till exempel avskrivningsplaner på mellan 200 – 300 år som nu måste 

förkortas väsentligt. Risken finns att dessa föreningar väljer att ligga kvar i det gamla regelverket 

och inte anpassar sig till K2 regelverket. Som tidigare beskrivits behöver de flesta föreningar 

dessutom inte ha en auktoriserad eller godkänd revisor vilket medför att en intern revisor kan 

anställas och föreningen hamnar då inte i lagrummet. De kan då fortsätta som tidigare utan att 

anpassa sig till de nya regelverken. Dessa föreningar slipper då välja mellan K2 och K3 men gör 

sig samtidigt skyldiga till regelbrott. Vidare påpekar respondent D att revisorn har gett lugnande 

besked till föreningarna att ett val inte ska behöva göras inom de närmsta tre åren åtminstone. 

Frågan är då vad ett instiftande av ett nytt regelverk som ska följas från och med den 1 januari 

2014 har för legitimitet om ändå ingen följer det. D berättar även att uteblivande av revision kan 

ha negativa följder. För det första kan försäljningspriset bli lägre och dessutom kan föreningarna 

ha svårigheter att få banklån alternativt få sämre villkor på lånet. Incitamenten för framför allt 

mindre rika bostadsrättsföreningar att ligga kvar i det gamla regelverket minskar därmed på 

grund av att dessa föreningar är i större behov av banklån.  

Utifrån intervjusvaren tycks revisorerna för bostadsrättsföreningar vara allmänt snälla i sina 

bedömningar av de berörda föreningarna. Revisorns uppgift är att fungera som en slags 

ekonomisk väktare som garanterar att redovisningen följer regler och lagar och att redovisningen 

ger en rättvisande bild av verkligheten (Carrington, 2010). Om revisorerna istället väljer att se 
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mellan fingrarna och tillåter avskrivningar enligt det gamla regelverket leder detta till att syftet 

med revision försvinner. Frågan är utefter vilka grunder revisorerna väljer att godkänna icke 

tillåtna regelverk. Möjligtvis finns ett egenintresse hos revisionsbyråerna att nå högsta möjliga 

vinst. I det avseendet vill inte byråerna sätta sig upp mot föreningarna och därmed göra sig ovän 

med dem och följaktligen riskera att förlora föreningen som kund. Dock nämner respondent D 

ett annat motiv vilket är att de nya regelverken riskerar att sätta många bostadsrättsföreningar 

under konkurshot. Tanken med regelförändringarna var dock inte att göra 

bostadsrättsföreningarna konkurshotade och därför har revisorerna överseende med vissa bitar 

av det nya regelverket för att övergången ska kunna ske på ett smidigt sätt. Farhågor läggs dock 

till att en bostadsbubbla kan ha uppkommit i och med de gamla avskrivningsreglerna som kan ha 

tillåtit en övervärdering av fastigheterna, och när nu en mer verklighetsriktig redovisning börjar 

gälla kan vissa föreningar sättas i ekonomiska svårigheter.  

För övrigt finns till viss del skilda åsikter bland de intervjuade personerna hur revisorer ser på 

valet mellan K2 eller K3 för bostadsrättsföreningarna. Vissa upplevde att revisorerna föredrar 

K3 medan andra ansåg att revisorerna föredrog K2. Detta kan ha sin förklaring i att regelverken 

passar bostadsrättsföreningar olika bra, och att inga klara direktiv på hur bostadsrättsföreningar 

ska göra finns på grund av att valet skiljer sig ifrån fall till fall. Många olika faktorer tycks spela 

in vid valet, och vilken väg föreningar ska välja bör individanpassas utefter föreningens 

förutsättningar och särdrag. 

Revisorernas påverkan kan dock skilja sig beroende på om föreningens anställda revisor tillhör 

en stor eller liten revisorsfirma. Forskning har visat att små revisionsfirmor i större grad gör 

redovisningsval för att maximera vinsten på bekostnad av redovisningskvaliteten jämfört med 

stora firmor (Becker et al, 1998). Detta kan påverka de mindre revisionsfirmornas 

rekommendationer och granskningen av bostadsrättsföreningarnas redovisning på det sätt att 

syftet går från att se till bostadsrättsföreningens bästa till att maximera vinsten för det egna 

företaget. Forskning har även visat att företag med en revisorsfirma som tillhörde de fyra stora 

var bättre på att adoptera reglerna rörande IFRS (Misirlioglu, 2013). Det är möjligt att de stora 

revisionsfirmorna har bättre insyn i hur det nya regelverket fungerar och att de förbereder och 

gör företagen uppmärksamma på förändringen i större utsträckning jämfört med revisorer från 

de mindre firmorna. Troligtvis stämmer detta även överens med bostadsrättsföreningar som har 

en revisor från någon av de fyra stora revisorsfirmorna. 
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6.2.8 Styrelsens kunskap 

Bostadsföreningarnas styrelsers kunskap och påverkan på redovisningsvalet har nämnts i 

samtliga intervjuer. Flera av respondenterna beskriver stora skillnader från förening till förening. 

Generellt sett tycks bostadsrättsföreningarnas kunskaper vara ytterst begränsade vad gäller 

redovisningsregler och praxis. Föreningarna tycks vidare lämpa över stora delar av sin 

redovisning på den ekonomiska förvaltningen vilket gör att de därmed inte själva behöver sätta 

sig in i redovisningen. Ointresset av att involvera sig kan leda till okunskap inom området och 

risken finns att okunskapen gör dem själva en björntjänst i och med att de då blint måste lita på 

de ekonomiska förvaltningarnas rekommendationer. Ekonomiska förvaltningar som kan ha 

egenintressen som skiljer sig från principalens intressen. Det är dock bostadsrättsföreningarnas 

styrelse som har rättigheten och skyldigheten att göra det slutgiltiga besluten vilket medför att 

det även är de som övriga medlemmar litar till att de sköter föreningens redovisning utefter 

föreningens egna intressen. Många styrelser kan dock komma att skriva på beslut och dokument 

som de inte förstår sig på vilket leder till enorma brister i tillförlitligheten i 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Här kan en auktoriserad revisors granskning spela en 

stor roll i att stärka tillförlitligheten i det berörda dokumentet.  

En av respondenterna förklarade även att ett problem med avskrivningar i K2 är problemet med 

vilka delar som är värdehöjande. Dessa kan vara svåra att hitta och räkna ut beroende på olika 

omständigheter. Vid exempelvis ett stambyte kan svårigheter uppkomma rörande vad som kan 

räknas som värdehöjande och vad som inte är det. Risken finns att bostadsrättsföreningarna 

känner att denna del av K2-regelverket är så pass svår och tidskrävande och att K3 regelverket 

istället känns som en mer lättförståelig och mindre tidskrävande metod. 

6.2.9 Framtiden 

Flera av respondenterna tror att komponentavskrivning kommer att införas för 

bostadsrättsföreningar i framtiden. De ansåg att en kombination mellan K2 och K3 hade varit 

bra, K2 regelverket med komponentavskrivning. Respondent B nämnde exempelvis att en 

övergång till K3 vid ett eventuellt stambyte är fördelaktigt på grund av den stora kostnaden det 

medför. Incitament för att bostadsrättsföreningar i framtiden ska välja K3 regelverket finns 

därmed. Respondent C förklarade dock att konsultkostnaden för en bostadsrättsförening att gå 

över till K3 kommer att bli relativt stor. För det första kan en ny underhållsplan behövas tas fram 

vilket kostar mellan 15000 – 20000 kronor. Dessutom krävs flera dagars jobb för att dela upp 

fastigheten i komponenter. Detta kan medföra att bostadsrättsföreningar drar sig för att gå över i 

K3 regelverket och gör det först då kostnaden för att ligga kvar i K2 är större än kostnaden för 
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att övergå i K3. Detta är emot lagstiftarnas tanke rörande regelverken som syftar till att ge 

årsredovisningarna en mer verklighetsbaserad bild. Bostadsrättsföreningarna agerar dock i 

egenintresse då de önskar minimera kostnader istället för att uppvisa en mer rättvisande bild av 

redovisningen.   

Uppdelningen i komponenter tycks dessutom bli svår för många bostadsrättsföreningar och dess 

ekonomiska förvaltningar. Komponentindelningen behöver i många fall individanpassas från 

förening till förening vilket gör att arbetet och därmed konsultkostnaderna ökar. Respondent D 

nämnde att man i vissa bostadsrättsföreningar ibland inte vet köpeskillingen på fastigheten. Detta 

kan ytterligare försvåra uppdelningen i komponenter.  Dessa försvårande omständigheter kan 

medföra att bostadsrättsföreningar lutar åt att använda sig av K2 då avskrivningsmetoden i detta 

regelverk inte är lika krånglig och tidsödande.   

6.2.10 Årsredovisningar 

Respondent A uppmärksammade skillnaderna i årsredovisningen som kommer att uppkomma i 

och med användningen av två olika regelverk. Som beskrivits tidigare kommer K2 att leda till 

enorma svängningar i resultaträkningen med stora underskott de år då ny renoveringar behöver 

göras. Däremellan överskott för att täcka upp för de stora underskotten. I fallet med K3 är istället 

fastigheten indelad i komponenter och varje ny renovering får skrivas med en ny nyttjandeperiod 

på den berörda komponenten. Denna skillnad i årsredovisningar kan bli rörig och 

bostadsrättsföreningars olika årsredovisningar kan bli svåra att jämföra. Detta kan ha som följd 

att revisorer och ekonomiska förvaltningar börjar söka sig åt antingen det ena eller det andra 

regelverket för att få en enhetlighet i föreningarnas ekonomiska information. Då 

bostadsrättsföreningar i högsta möjliga mån följer dessa aktörers rekommendationer leder detta 

till att även föreningarna då generellt kommer att rikta in sig mot ett av regelverken trots att de 

valda regelverket kanske inte passar den berörda föreningen. Argumentet motsäger därmed 

tidigare analys vilket förklarade att regelverken kommer att anpassas från fall till fall beroende 

på den individuella situationen.   

6.2.11 Rättvisande bild 

De Angelo et als (1994) forskning som visade att redovisningsval utfördes i syfte att få en mer 

rättvisande bild av redovisningen har gett blandade svar från intervjuerna. Flera av 

respondenterna nämner att de nya regelverken ger en ökad rättvisande bild jämfört med det 

tidigare regelverket, vilket även är syftet med förändringen. Sett till en rättvisande bild och 

avskrivningsmetod är intervjupersonerna generellt sett överens; komponentavskrivning ger en 
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mer rättvisande bild av fastighetsvärdet och dess avskrivning. I detta avseende bör K3 väljas för 

att få en mer verklighetsbaserad redovisning av avskrivningarna (Hellman et al, 2011). Dock 

förklarade C att K3 kan ge missvisande redovisning på grund av att föreningen kan ha bra 

likviditet även om resultatet är negativt vilket inte är i linje med rapporten av Hellman et al. 

(2011). 

6.2.12 Lokalisation 

Respondent D förklarade vidare att vissa fastigheter ökar i värde, framför allt i storstäderna. Trots 

det är det inte möjligt att ha alltför långa nyttjandeperioder på fastigheterna. Problemet är att 

redovisningen då inte stämmer överens med verkligheten vilket är syftet med redovisning 

(American accounting association, u.å). Incitament finns därför för föreningarna att avvakta med 

sitt beslut så länge som det är möjligt (så länge revisorerna tillåter) och befinna sig kvar i det 

gamla regelverket för att kunna behålla den gamla avskrivningsmetoden.  Cullinan & Blines 

(2010) studie kan tyda på att föreningar som har större behov av att vilja locka till sig attraktiva 

bostadsrättsköpare, (exempelvis bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad) i högre grad 

kommer att använda sig av det regelverket som är minst förlustbringande då ett sätt att locka till 

sig attraktiva köpare är att kunna visa på en välmående förening som inte går med förlust. Även 

respondent A resonemang tyder på att vissa bostadsrättsföreningars vilja att få stanna kvar i det 

gamla regelverket. A ansåg att ekonomiska kalkyler för att bygga bostadsrätter i mindre attraktiva 

områden inte kommer att gå ihop och byggnationerna kommer därför att vara omöjliga att 

genomföra. Detta var framför allt på grund av förbudet av progressiva avskrivningar i de nya 

regelverken. För att nybyggnationer mindre attraktiva områden ändå ska ske behövs därför 

förändringar i regelverken för att de ekonomiska kalkylerna ska gå ihop.   

Respondent A och D reflekterade även över avskrivningsvärden i olika städer. Respondent A 

nämnde att bostadsrättsföreningar i exempelvis Stockholm i princip kan räkna med att få husen 

sålda i framtiden på grund en av konstant inflyttning till staden medan i till exempel Degerfors 

har husen kanske inte samma livslängd på grund av en ständig utflyttning från staden. 

Avskrivningstider för exempelvis stommen kan därmed skilja beroende på risken att inte få huset 

sålt i framtiden. Detta kan bli rörigt för både bostadsrättsföreningar och ekonomiska förvaltningar 

och även bli tidkrävande vilket medför att dessa gärna undviker att lägga sig i K3 regelverket då 

antalet bedömningar av avskrivningstider är mångdubbelt fler i det regelverket jämfört med K2.  

6.3 Påståendeprövning 

– Faktorer som påverkar bostadsrättsföreningars val av regelverk är risker för höjda avgifter 

alternativt kapitalförluster, samt påverkan från intressenter och agenter.  
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Tanken med påståendet var att bostadsrättsföreningarna väljer regelverk beroende på risken för 

höjda avgifter, redovisningsansvarigas egenintresse och andra intressenters egenintresse. Valet 

skulle dessutom baseras på både rationella och instinktiva argument (Boudon, 2003; Kling, 2010; 

Slovic & Peters, 2010). Tidigare analys har dock visat att även andra faktorer spelar in i valet av 

regelverk vilket leder till att påståendet faller. Faktorerna i påståendet har en betydande roll i 

valet av regelverk men visar inte hela bilden av problemet.   
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7. Avslutande diskussioner 

I detta slutgiltiga kapitel drar vi en slutsats av studien resultat. Vi redovisar för etiska 

implikationer och vad vi känner att vi bidragit till i samhället. Avslutningsvis egna reflektioner 

och begränsningar av studiens gång och förslag på fortsatt forskning i detta aktuella ämne. 

 

7.1 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka vad som påverkar bostadsrättsföreningars val av regelverk. 

I påståendet förklarades även att de faktorer som ansågs påverka valet var risken för höjda 

avgifter, redovisningsansvarigas egenintressen samt påverkan från intressenter. Resultatet visade 

dock att fler faktorer tycks påverka valet av regelverk. De faktorer som togs upp i påståendet 

verkar emellertid ingå i faktorerna som framkom i analysen.  Dessutom har fler val förutom valet 

mellan K2 och K3 framkommit i analysen vilka visade att bostadsrättsföreningar även kan välja 

att stanna kvar i det gamla regelverket tills vidare eller välja att gå en egen väg där gamla och 

nya regelverk blandas. Detta är möjligt i och med att en del bostadsrättsföreningar inte behöver 

ha en godkänd eller auktoriserad revisor och kan därför använda sig av en intern granskare. 

Därmed faller de utanför lagrummet och kan utveckla ett eget regelverk som de baserar sin 

redovisning på. Bokföringsnämndens regelverk inte är en lag, dock är reglerna framtagna utefter 

årsredovisningslagen och kan därför sägas spegla årsredovisningslagen på ett gott sätt. Slutsatsen 

baseras därmed på faktorer som påverkar samtliga val som framkommit i analysen.  

De faktorer som tycks påverka valet är: 

 Risken för höjda avgifter 

 Redovisningsansvarigas egenintressen 

 Intressenter 

 Bostadsrättsföreningens ålder 

 Oro och ovisshet över kommande förändringar 

 Upplevelsen att de nya regelverken inte passar bostadsrättsföreningar 

 Rationella beslut kontra beslut på instinkt 

 Progressiva avskrivningar 

 Bostadsrättsföreningens storlek 

 Revisorn 

 Styrelsens kunskap 

 Svårigheter i jämförelse av årsredovisningar 

 Rättvisande bild 
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 Lokalisation 

De utökade antalet faktorer och valalternativ jämfört med vår problemställning och påstående 

tyder på att problemet är mycket djupare än vad som tidigare upplevts. Bostadsrättsföreningar 

har en mängd faktorer att ta hänsyn till vid valet av regelverk. Trots att regelverket började gälla 

den 1 januari 2014 tycks ingen brådska finnas hos bostadsrättsföreningarna att byta regelverk. 

De för bostadsrättsföreningar dåligt anpassade regelverken och de ekonomiska förvaltningarnas 

och revisorernas avvaktande attityd till de nya regelverken ökar dessutom förvirringen för hur 

bostadsrättsföreningarna ska agera i frågan. Vidare tycks en allmän okunskap om 

redovisningsregler i bostadsrättsföreningars styrelser göra handlingsförlamningen än mer 

utbredd med upprördhet och ilska som följd vid upplysning om regeländringen.  

Oron inför valet och dess eventuella konsekvenser verkar påverka valet av regelverk i viss 

utsträckning. Genom anlitandet av ekonomiska förvaltningar tycks dock bostadsrättsföreningars 

styrelser säkra möjligheten att göra valet rationellt jämfört med utifrån instinkt och okunskap. De 

ekonomiska förvaltningarna verkar vara en kunnig part inom redovisningsfrågor som arbetar för 

bostadsrättsföreningarnas bästa. De ekonomiska förvaltningarna tycks även ha god kontakt med 

revisorerna vilket gör att bostadsrättsföreningarna inte hamnar i kläm mellan de båda parterna. 

Resultatet tyder även på att revisorns åsikt påverkar valet av regelverk, vilket i sig inte är konstigt 

med tanke på att det sist och slutligen är de som granskar och därefter skriver en ren eller oren 

revisionsberättelse.  

 

Risken för höjda avgifter tycktes innan analysen av arbetet vara en viktig del i avgörandet av 

valet av regelverk. Resultatet visar att risken för höjda avgifter spelar en roll i valet men att 

betydelsen av faktorn inte är lika stor som först ansågs. Vissa bostadsrättsföreningar får inga 

höjda avgifter och för de som påverkas av denna aspekt verkar de ekonomiska förvaltningarna 

hitta bra alternativ för en smidig övergång. ”Tanken är inte att köra ut människor från hus och 

hem” som en av respondenterna uttryckte det.  

De ekonomiska förvaltningarnas egenintressen och påverkan från intressenter var även faktorer 

som framfördes i syftet och påståendet för arbetet. Resultatet visar att ekonomiska förvaltningars 

egenintressen till viss del kan påverka deras rekommendationer till berörda 

bostadsrättsföreningar. Utefter intervjuer och analys ska dock markeras att de ekonomiska 

förvaltarna främst tycks se till bostadsrättsföreningarnas bästa och vägleder med råd och 

rekommendationer därefter. Rörande påverkan från intressenter tyder resultatet på att en viss 
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intressent, banker, påverkar valet i större utsträckning än övriga intressenter. Banklån är en viktig 

del av bostadsrättsföreningars verksamhet och att göra val för att blidka dessa tycks vara av stor 

betydelse.  

En faktor som verkar spela en stor roll i valet av regelverk är om bostadsrättsföreningen är en ny 

eller gammal förening. Gamla föreningar med lågt bokfört värde tycks tjäna på att gå in i K3 

medan nya föreningar tycks tjäna på att lägga sig i K2 tills att en större renovering genomförs 

och då gå över i K3 för att aktivera det stora underhållet.   

Vidare tycks progressiva avskrivningar vara ett stort problemområde i och med en eventuell 

övergång till de nya regelverken i och med att denna avskrivningsmetod inte är godtagbar varken 

i K2 eller i K3. Denna avskrivningsmetod har använts för att rättfärdiga avskrivningstider på upp 

emot 1000 år. Det är möjligt att föreningar som väljer att gå över till K2 väljer att ha långa 

avskrivningstider utan att använda sig av progressiva avskrivningar. Resultatet från intervjuerna 

tyder dock på att detta inte kommer att vara möjligt i K2. Dessutom har svårigheterna att bygga 

nya bostäder i mindre attraktiva områden i och med förbudet av progressiva avskrivningar 

nämnts. Valet påverkas därför även av lokaliseringen av bostäderna på grund av att dessa 

föreningar kan vilja avvakta beslutet och ligga kvar i det gamla regelverket.    

Övriga faktorer som verkar påverka valet av regelverk är rättvisande bild och 

bostadsrättsföreningens storlek där det resultatet tyder på att det bästa valet med hänsyn till 

rättvisande bild är K3 regelverket. Vidare tycks stora bostadsrättsföreningar i högre grad själva 

välja att gå över till K3. I övrigt ses inga tydliga indikationer gällande bostadsrättsföreningarnas 

storlek förutom att de ekonomiska förvaltningarnas råd till föreningarna skiljer beroende på 

storlek.  

Otydligheten i vilket val bostadsrättsföreningar ska göra tycks skapa en spretig hantering. Bland 

annat får bostadsrättsföreningar som använder sig av K2 en annan form på årsredovisningen 

jämfört med föreningar som använder sig av K3 regelverket. Detta ger stora svårigheter vid 

jämförelse av olika bostadsrättsföreningars årsredovisningar och gör att stora kunskaper på 

området kan behövas för att kunna göra jämförelsen. En kutym för hur för hur 

bostadsrättsföreningar ska göra vid valet tycks även väntas på. Detta skulle även göra att 

jämförelserna bostadsrättsföreningars redovisning emellan skulle bli lättare.  

Frågan man kan ställa sig är om inte de som producerat regelverken borde ha tänkt på 

svårigheterna som bostadsrättsföreningar står inför gällande att applicera regelverken på sina 

redovisningar. En intervjuperson förklarade till och med att de som producerat regelverken ansåg 
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att de var illa anpassade för bostadsrättsföreningar. Att inte undantag har gjorts för 

bostadsrättsföreningar i väntan på kommande vägledningar från bokföringsnämnden kan därmed 

ses som en aning förvirrande. Till dagens datum står dock reglerna fast och inga undantag för 

bostadsrättsföreningar tycks bli aktuella. Bostadsrättsföreningarna är därför tvungna att göra ett 

val av regelverk och vilket val det blir beror på vilka faktorer som har störst inverkan på varje 

enskild bostadsrättsförening. 

7.2 Etiska implikationer och samhällsbidrag 

Som vi diskuterat tidigare har detta ämne inte forskats om tidigare. Men studier om teorierna 

visade vad som ligger till grund för beslutet. Där kan vi se att bostadsrättsföreningar är påverkade 

av flera faktorer. Det visade sig att det är faktorer som inte bara vill skapa ett mervärde för 

föreningarna utan ett mervärde för sitt egenintresse. Utifrån de är ett antagande om oetiskt 

förfarande inte fel då förvaltarna får betalt för en tjänst som de förväntas skapa mervärde för sina 

kunder. 

Vi fick även intrycket vid intervjuer att tolkningen av regelverken var allmänt rörig. Det är alltså 

inte så lätt för en förening att veta hur de ska agera när förvaltare och revisorer har svårt att 

komma överens om vilka rekommendationer som ska gälla när alla tolkar på olika sätt. I 

slutändan är det ändå föreningen som ska välja ett redovisningsval som i värsta fall kan ge 

konsekvenser för boende flera generationer framåt.  

Då vårt resultat visade att flera faktorer ligger bakom styrelsens beslut av regelverk har den även 

bidragit till samhället i viss mån. Samhällsbidraget blir således en upplysning till 

bostadsrättsföreningar att sätta sig in i ämnet om redovisningsregler  innan yttre och även inre 

faktorer kommer att påverka beslutet. Vi vill påpeka att det finns faktorer som påverkar och 

intressenter som har ett egenintresse. Men när de söker kvalificerad hjälp för att sköta 

redovisningen eller revisionen underlättar det om det finns en kunskap i det uppdrag man lämnar 

bort. Dock bör man beakta det faktum att även förvaltare och banker inte alltid agerar etiskt. 

Samtidigt ger det ett mervärde för boende när föreningen har en godkänd redovisning och 

granskats av en revisor. Då vårt resultat visade att flera faktorer påverkar beslutet och att det kan 

bli stora konsekvenser är det viktigt att förmedla denna kunskap så att alla inblandade kan agera 

etiskt korrekt. 

7.4 Egna reflektioner och begränsningar 

Redovisning i bostadsrättsföreningar är en snårig del av redovisningsområdet där 

bostadsrättsföreningar ofta lämnar över hela sin redovisning på en extern part i form av en 

ekonomisk förvaltare. Dock är det ändå styrelsen som slutgiltigt har ansvaret för att det som står 
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i redovisningen är korrekt. Problemet är att styrelsen inte förstår alla delar av redovisningen vilket 

medför att de har slutgiltigt ansvar för något de inte förstår.  

Dessutom tycks redovisning i bostadsrättsföreningar vara lite av ett ”vilda västern” där 

människor, ofta utan finansiell utbildning och med dåliga kunskaper inom redovisning, ska 

försöka förvalta stora summor pengar åt bostadsrättsföreningen som denne även har investerat 

pengar genom köp av bostadsrätt. Fokuseringen på bostadsrättsföreningar istället för företag har 

även gjort att svårighetsgraden på arbetet höjts avsevärt. I bostadsrättsföreningar sker som 

tidigare beskrivits både ett och annat som inte är helt rumsrent jämfört med företag där en större 

kontroll av stat och övriga intressenter finns vilket gör att företag är mer likartade i struktur och 

tankesätt.   

Flera av artiklarna som användes i detta arbete undersökte aspekter på och med inriktning på 

företag. Bostadsrättsföreningar drivs på ett annat sätt jämfört med företag då 

bostadsrättsföreningar har ett vinstsyfte medan bostadsrättsföreningar har ett nollvinstsyfte. 

Dock finns många likheter mellan företag och föreningar vilket gjorde att vi ansåg att de studier 

vi använde var applicerbara även på bostadsrättsföreningar. De studier som inte ansågs 

applicerbara togs bort och användes därmed inte i detta arbete.  

I arbetet användes en kvalitativ ansats i form av intervjuer. Detta medförde att vi inte kunde göra 

några generaliseringar. I det fallet hade en enkätstudie varit ett bättre val för det empiriska 

underlaget. Vi ville dock nå en djupare bild av problemet vilket vi inte hade fått genom en 

enkätstudie.  

Det kan tyckas att användandet av endast fyra intervjupersoner kan ses som i minsta laget. 

Intervjuerna ansågs dock hålla så pass bra kvalitet, djup och omfattning vilket medförde att vi 

inte ansåg oss behöva ytterligare intervjuer för att en god bild av problemet och dess faktorer 

skulle kunna utrönas. Valet av intervjupersoner gjordes främst baserat på vilka som kunde tänkas 

ge en god och omfattande bild av problemet rörande val av regelverk och dess påverkansfaktorer. 

Många ekonomiska förvaltningar hade dock inte satt sig in i problemet än vilket hade medfört 

att intervjuer med dessa inte hade gett empirin det djup och omfattning vi önskade. Det kan även 

tyckas märkligt att inte styrelser i bostadsrättsföreningar intervjuades istället för ekonomiska 

förvaltningar. När vi ringde runt till ekonomiska förvaltningar förklarades dock att troligtvis 

ingen förening skulle kunna förklara problematiken rörande problemet då de inte är insatta i det 

utan har lämpat över denna fråga på de ekonomiska förvaltningarna.   
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Tidpunkten på året för att intervjua berörda förvaltningar har varit illa vald. Många ekonomiska 

förvaltningar vi haft kontakt med har förklarat att de inte har möjlighet att bli intervjuade på 

grund av den stora arbetsbördan som ligger på de ekonomiska förvaltningarna i form av arbete 

med bostadsrättsföreningars årsredovisningar under denna tidpunkt på året. Detta har medfört att 

stort fokus från vår sida legat på att hitta eventuella intervjuobjekt vilket lett till ökade 

ansträngningar på specifikt denna punkt.   

7.5 Förslag på fortsatt forskning 

Att undersöka bostadsrättsföreningar och dess redovisningsfrågor har varit en stor utmaning och 

framtida eventuella studier i ämnet bör vara medvetna om den röriga arbets- och 

ansvarsfördelningen mellan ekonomisk förvaltning och bostadsrättsförening innan de väljer att 

fokusera på området.  

Denna studie har undersökt faktorer som påverkar valet av regelverk hos bostadsrättsföreningar. 

Åt vilket håll det påverkar bostadsrättsföreningar är dock något som framtida studier kan 

undersöka. En granskning av denna aspekt i det här arbetet hade blivit en för djup analys av 

problemet och faktum är att underökning av vilka faktorer som påverkar, är en aspekt som måste 

undersökas innan aspekten ”hur” kan blandas in.  

En fortsatt forskning om detta ämne är relevant för framtiden och en intressant infallsvinkel är 

inte bara som vi har studerat hur faktorer påverkar besluten, utan även hur besluten påverkar 

andra intressenter. Det hade skapat en större förståelse för både de ekonomiska förvaltarna och 

föreningarna i hur de agerar. En annan intressant aspekt som hade kunnat tas upp är varför flera 

ekonomiska förvaltare väljer att inte sätta sig in i nya regelverk som enligt bokföringsnämnden 

är gällande. 

Vi tar i studien upp båda regelverk som föreningar kan använda sig av. När vi intervjuade företag 

för denna studie berättade samtliga att det borde finnas ett ”regelverk 2.5” för 

bostadsrättsföreningar. Det hade varit intressant att följa upp om någon organisation eller nämnd 

kommer med ett sådant förslag. Vi avslutar denna studie med ett uttalande från en respondent: 

 ”K3 inte är lätt men det blir rätt. K2 är lätt men det blir inte rätt” 
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Bilaga 1: intervjuguide i kronologisk ordning 

Uppvärmning 

 Känner bostadsrättsföreningar till det nya regelverket rörande K2 och K3? 

 Hur har bostadsrättsföreningar påverkats av det nya regelverket rörande K2 och K3? 

 Ser ni några fördelar/nackdelar för bostadsrättsföreningar rörande K2 och K3? 

 Hur ser arbetet med avskrivningar ut? 

 Känner ni till förslaget rörande komponentavskrivningar? 

 Hur fick/tog ni reda på lagändringen? 

 Hur tog ni reda på information om komponentavskrivning? 

 Har er revisor pratat med er rörande komponentavskrivning? Om ja, vad har sagts? 

 Hur länge har ni använt er av komponentavskrivning? När planerar ni att införa 

komponentavskrivning? Planerar ni att införa komponentavskrivning? 

 Hur gick övergången till? Hur tror du att övergången kommer att gå till? 

 Varför tror du att komponentavskrivning införts? 

Regelverken 

 Vem är det som jobbar med komponentavskrivning för bostadsrättsföreningar i ert 

företag? 

 Hur har ni valt att tolka förslaget rörande komponentavskrivningar? 

 Hur jobbar ni med komponentavskrivningar? 

 Hur ser uppdelningen i komponenter ut hos er? Vad anser ni är väsentliga delar? 

 Krävs mer arbete/Hur mycket mer administrativt arbete krävs för att tillgodose de 

kraven rörande komponentavskrivning? 

 Ser ni några framtida positiva/negativa effekter med uppdelning av byggnader i 

komponenter? 

 Ser ni några framtida problem med komponentavskrivningar? 

 Ser ni några fördelar/nackdelar med komponentavskrivningar? 

 Vilka är fördelarna/nackdelarna för komponentavskrivning kontra vanlig avskrivning? 

 Vilken avskrivningsmetod anser ni är bäst? Varför? 

 Passar komponentavskrivning till bostadsrättsföreningar eller borde de vara 

undantagna? Varför? 

 Hur tror ni regelförändringen rörande komponentavskrivningar för 

bostadsrättsföreningar kommer att se ut i framtiden?  
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 Vilka rekommendationer ger ni till bostadsrättsföreningarna rörande 

komponentavskrivning?  planerar samtliga era bostadsrättsföreningar att övergå till 

komponentavskrivning under året? 

 Övriga tankar kring ämnet? 

Förhållandet till bostadsrättsföreningarna 

 Hur ser arbetet mellan er och en bostadsrättsförening ut?  

 I hur stor utsträckning följer bostadsrättsföreningarna era rekommendationer? 

 Försöker ni påverka valen som bostadsrättsföreningarna gör? 

 Hur ser kommunikationen mellan er ut? 

 Vilka rekommendationer ger ni till bostadsrättsföreningarna rörande 

komponentavskrivning? 

 Hur kunniga tror ni bostadsrättsföreningarna är rörande komponentavskrivningar? 

 Skiljer sig rekommendationerna beroende på om bostadsrättsföreningen är stor eller 

liten? 

 

 


