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Denna studie består av två delsyften. Det första delsyftet är att utveckla ett verktyg i form av 

en ekonomisk analysmodell specifikt anpassad för bostadsrättsföreningar. Avsikten med 

analysmodellen är att den ska fungera som ett verktyg för att avbilda det ekonomiska 

resultatet och ställningen i bostadsrättsföreningar. Analysmodellen skall även kunna hjälpa till 

att förenkla och tydliggöra den ekonomiska informationen i bostadsrättsföreningarnas 

årsredovisningar. Det andra delsyftet är att använda den framtagna analysmodellen i en 

empirisk studie av svenska bostadsrättsföreningar för räkenskapsår 2014. Studien syftar till att 

avbilda det ekonomiska resultatet och ställningen i svenska bostadsrättsföreningar och 

jämföra det med faktorer. 

 

Metoden som har använts i studien är en kvantitativ empirisk undersökning i form av en 

dokumentstudie, där årsredovisningar från bostadsrättsföreningar för räkenskapsår 2014 varit 

det huvudsakliga underlaget. För att besvara det första delsyftet i studien har en analytisk 

metod används. Ett test av den ekonomiska analysmodellens har genomförts på 30 studenter 

för att bedöma den ekonomiska analysmodellens begriplighet.   

 

Den ekonomiska analysmodellen har med hänsyn till tidigare forskning utformats för att 

hjälpa till att avbilda det ekonomiska resultatet och ställningen i bostadsrättsföreningar. Testet 

av den ekonomiska analysmodellen ger indikationer på att den är begriplig. Den ekonomiska 

analysmodellen har gått att använda i den empiriska undersökningen vilket uppfyller syftet 

med modellen. Studien finner även att faktorerna storlek, marknadsläge och ålder på 

föreningen har en påverkan på den ekonomiska ställningen. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet ges en beskrivning av bakgrunden till uppsatsens ämne som sedan 

utformar problemdiskussionen inom ämnesområdet. Utifrån bakgrunden och 

problemformuleringen formas sedan forskningsfrågor och syfte. Kapitlet avslutas med 

avgränsningar och studiens disposition.    

 

1.1 Bakgrund 
Under det senaste årtiondet har antalet omsatta bostadsrätter i Sverige per år ökat från 85 000 

stycken år 2004 till 104 000 år 2014, medelpriset på en bostadsrätt har under det senaste 

decenniet ökat från 659 000 kr till 1 700 000 kr (Kommittédirektiv, 2015:97). Till följd av den 

kraftiga ökningen av antalet omsatta bostadsrätter och prisutvecklingen av densamma har 

regeringen tillsatt en utredning för att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. 

Sakkunniga representanter från Riksbyggen, HSB, och generalsekreterare från FAR, och 

representant från Sveriges Bostadsrättscentrum har välkomnat att regeringen utför denna 

utredning. Utredningen benämns Kommittédirektivet 2015:97. Syftet med utredningen är 

bland annat att identifiera eventuella brister i årsredovisningens utformande, och undersöka 

om det bör lyftas fram uppgifter som är särskilt viktiga för bostadsrättsföreningens 

intressenter. Intressenterna ska enklare kunna bedöma bostadsrättsföreningens ekonomiska 

resultat och ställning för att undvika att investera i en bostadsrättsförening med osund 

ekonomi (Kommittédirektivet, 2015:97).    

 

Årsredovisningen är enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2005)  den handling som har 

allra störst betydelse för en bostadsrättsförening utifrån både medlemmarnas och ägarnas 

perspektiv för att utvärdera föreningens ekonomiska resultat och ställning. Årsredovisningen 

är således den primära källan för intressenter att inhämta information om det ekonomiska 

resultatet och ställningen i föreningen (Lantmäteriet och Mäklarsamfundet, 2005). Eftersom 

årsredovisningen är den primära källan för inhämtning av information är det av betydelse att 

det inte presenteras otydlig information som kan tolkas på olika sätt (Bayerlein och Davidson, 

2012) Bostadsrättsföreningarnas ekonomi har under senare tid komma att bli en allt mer viktig 

faktor att granska och analysera för såväl medlemmar som ägarna, detta har bidragit till att 

årsredovisningarna har blivit en mer betydande handling (Lantmäteriet och Mäklarsamfundet, 

2005). 
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För privatpersoner är ett köp av en bostad många gånger en stor investering, Attanasio, 

Bottazzi, Low, Nesheim och Wakefield (2012) belyser att med största sannolikhet är köp av 

en bostadsrätt eller fastighet den största tillgången som en privatperson eller familj har. 

. Vilket ger ytterligare grund för betydelsen av att investera i bostadsrätt i en förening med 

stabil ekonomi. Detta går i linje med Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2005) resonemang 

beträffande årsredovisningens betydelse för att bedöma bostadsrättsföreningens ekonomiska 

resultat och ställning.  

 

Årsredovisningen ska upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen vilket innebär att 

rapporten ska uppvisa en rättvisande bild av företagets ställning och resultat (ÅRL, 2 kap 3 §). 

Nilsson (2010) förklarar att rättvisande bild innebär att företagen ska presentera en korrekt 

och rättvisande bild gällande företagets finansiella ställning. Ett av huvudsyftet med 

Kommittédirektivet 2015:97 utredning är att ta ställning till huruvida bostadsrättsföreningar i 

dagsläget lämnar tillräckligt med information kring det ekonomiska resultatet och ställningen. 

Utredningen ska även ta ställning till huruvida konsumenten får tillräcklig information kring 

de ekonomiska åtaganden som bostadsrättsföreningarna står inför. Borättupplysning (2015) 

belyser att årsredovisningen är viktigare än vad många tror eftersom den avslöjar hur 

bostadsrättsföreningen ligger till, eftersom den ger en indikation beträffande föreningens 

långsiktiga ekonomiska resultat och ställning.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Årsredovisningen anses vara den huvudsakliga kommunikationsvägen som organisationer 

använder sig av för att kommunicera med sina intressenter (Bowman, 1984; Courtis, 1987). 

Informationen som publiceras i årsredovisningarna ska enligt IASB (2010) vara till nytta och 

således hjälpa läsaren av rapporten att kunna fatta korrekta beslut. Med IASB:s förklaring 

kring årsredovisningens nytta är det enligt Moreno och Casasola (2016) av betydelse att 

organisationerna använder klarspråk och håller sig till en enkel struktur i presentationen av 

den ekonomiska informationen.  I så stor utsträckning som möjligt presentera den ekonomiska 

informationen på en nivå som gör att de flesta intressenter kan ta del och förstå informationen 

(Bayerlein och Davidson, 2012; Moreno och Casasola 2016). Ewer (2007) menar på att 

organisationer som publicerar den finansiella informationen i årsredovisningar eller andra 

rapporter bör ha som intention att uttrycka den ekonomiska informationen så enkelt som 

möjligt, och därmed vara begriplig. Intressenter som tar del av den ekonomiska informationen 
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tenderar att ha olika nivåer gällande kunskap om ekonomiska begrepp och förklaringar 

betonar Ewer (2007). För att samtliga intressenter ska få en rättvis bild och förstå den 

ekonomiska informationen som publiceras i årsredovisningar och andra rapporter är det 

således av stor betydelse att informationen är begriplig och läsbar även för organisationernas 

intressenter (Soper och Dolphin, 1964). 

 

Ett antal tidigare forskningsstudier (t.ex. Clatworthy Jones, (2001); Smith och Taffler, (1992) 

belyser att årsredovisningar i stor utsträckning uppvisar brister i begriplighet och läsbarhet. 

De menar istället på att den ekonomiska informationen som publiceras i årsredovisningarna i 

stor utsträckning är komplex, och svår att förstå. Det är främst komplexiteten i språket och 

avsaknaden av lättbegripliga förklaringar till den ekonomiska informationen som saknas. Det 

visar sig även från andra studier (se Courtis, (1995); Dolphin och Wagley, (1977); Lewis, 

Parker, Pound, and Sutcliffe, (1986) att läsbarheten och begripligheten av dem finansiella 

rapporterna har minskat över tiden. Det är således en negativ utveckling eftersom 

informationen i årsredovisningarna blir mer och mer komplex.  

 

När intressenter ska fatta beslut utifrån organisationens årsredovisning är det enligt Ekman 

(2002) inte tillräckligt att enbart undersöka resultat- och balansräkningen. För att få en 

helhetsbild av organisationens ekonomiska resultat och ställning är en presentation av 

nyckeltal med tillhörande förklaringar nödvändig (Dauber och Bendrat, 2014). Presentation 

av nyckeltal är ett kompletterande sätt för att skapa en mer omfattande bild av organisationens 

resultat och ställning och genom detta kan årsredovisningens användbarhet vid beslutsfattande 

öka (Dauber och Bendrat, 2014; Kylili, Fokaides och Jimenez, 2016). Det finns flertalet 

nyckeltal som på ett eller annat sätt kan användas som mått på det ekonomiska resultatet och 

ställningen i en organisation (Dauber och Bendrat, 2014). Figini och Giudici (2011) och 

Serrasquerio och Nunes (2008) belyser att ett av nyckeltalen som bör beaktas är att studera 

organisationens skuldsättning, detta ger en tydlig överblick på organisationens ekonomiska 

ställning. Nyckeltalet skuldsättning är ett mått på organisationens finansiella styrka och 

således den långsiktiga betalningsförmågan (Figini och Giudici, 2011 och Serrasquerio och 

Nunes, 2008). Bourke och Davies (1999) och Pascoe, Vieira och Thebaud (2015) framhäver 

att från resultaträkningen bör nyckeltal gällande framtida kostnader lyftas fram. Nyckeltal 

beträffande framtida kostnader ger en indikation hur kostnadsposterna kan påverka framtida 

ekonomiska resultat (Bourke och Davies, 1999; Pascoe, Vieira och Thebaud, 2015). 
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Tidigare forskning av bland annat Bayerlein och Davidson (2012); Moreno och Casasola 

(2016) belyser det faktum att information som publiceras i årsredovisningarna många gånger 

kan uppfattas som komplex och svårtolkat. För att undvika att redovisningsinformationen ska 

uppfattas som komplex och svårtolkad menar Desai, Roberts och Srivastava (2010) att en 

analysmodell kan utformas för att förklara fenomenet. Genom att utforma en analysmodell 

kan komplexa företeelser tydliggöras och simplifieras eftersom modeller kan användas som 

ett analysverktyg av företeelserna (Desai, Roberts och Srivastava, 2010). Vid utvecklandet av 

en analysmodell är det viktigt att beakta att modellen ska vara okomplicerad, tydlig och 

upplevs som begriplig (Buxton, Drummond, Van Hout, Prince, Sheldon, Szucs och Vray, 

1997). I denna studie utvecklas en ekonomisk analysmodell specifikt för 

bostadsrättsföreningar genom att komponenter väljs ut med syfte att avbilda det ekonomiska 

resultatet och ställningen för bostadsrättsföreningarna. Desai, Roberts och Srivastava (2010) 

menar att det är viktigt att det är adekvata komponenter som ingår i modellen, annars riskerar 

modellen att bli intetsägande, och därmed inte användbar. 

 

För att applicera den ekonomiska analysmodellen som utvecklas under studiens gång 

tillämpas den i en empirisk undersökning. Den empiriska undersökningen bygger på att 

avbilda det ekonomiska resultatet och ställningen i bostadsrättsföreningar utifrån faktorer. 

Data som framkommer genom den empiriska undersökningen jämförs med faktorer som är 

utvalda för att utröna vilket utslag dessa ger jämfört med vad tidigare forskning kommit fram 

till. 

Beträffande potentiella påverkande faktorer som kan tänkas ligga till grund för en 

organisations ekonomiska resultat och ställning visar tidigare studier av Capece, Cricelli, Di 

Pillo och Levialdi (2010) och Minai (2010) att organisationens verksamhetsort anses vara 

intressant att studera.  Författarna menar att organisationer belägna i områden med större 

attraktivitet där det finns en högre efterfrågan tenderar att ha en bättre ekonomisk stabilitet än 

organisationer i områden med lägre efterfrågan. Förklaringen är enligt Capece et al. (2010) att 

det råder större konkurrens och därmed måste organisationerna ständigt effektivisera 

verksamheten och minimera kostnader för att upprätthålla en konkurrenskraftig verksamhet. 

Andra studier av Fiegenbaum och Karnani (1991) och Winter (1994) lyfter fram att 

organisationernas storlek är positivt korrelerat med dess prestanda eftersom större 

organisationer kan skapa sig kostnadsfördelar då de har bättre möjligheter att minska sina 

kostnader. Författarna menar även att större organisationer kan dra nytta av möjligheten att 

diversifiera och optimera verksamheten vilket kan leda till en bättre ekonomisk stabilitet. 
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Medan studier av Ismail och Jenatabadi (2014) och Vijayakumar (2011) visar på att äldre, 

etablerade organisationer tenderar ha en mer stabil ekonomisk ställning än nyetablerade 

organisationer. Förklaringen menar författarna ligger i att äldre och etablerade organisationer 

många gånger har en erfarenhet av att planera och strukturera det ekonomiska arbetet och 

därigenom undvika ekonomiska fallgropar. 

 

Faktorerna storlek, marknadsläge och ålder kan vara påverkande orsaker för att jämföra det 

ekonomiska resultatet och ställningen mellan svenska bostadsrättsföreningar. 

Bostadsrättsföreningar är i mångt och mycket ett svenskt fenomen vilket kan förklara att det 

inte förekommer någon omfattande vetenskaplig forskning specifikt gällande 

bostadsrättsföreningar. Forskningsstudier gällande faktorerna storlek, marknadsläge och ålder 

som beskrivits i föregående stycke är genomförd på andra organisationsformer och därmed 

inte specifik för bostadsrättsföreningar. Tidigare forskning genomförd på organisationer anses 

ändå relevant i denna studie inriktad mot bostadsrättsföreningar. Detta med bakgrund av att en 

bostadsrättsförening är en typ av organisation som har likheter med andra ekonomiska 

föreningar och organisationer. Bland annat genom att bostadsrättsföreningar likt andra 

organisationer upprättar redovisningen i enlighet med gällande regelverk och publicerar en 

årsredovisning där föreningens resultat och ställning presenteras. Skillnaden mellan 

bostadsrättsföreningar och andra organisationer är dock att bostadsrättsföreningar har ett 

annat syfte med verksamheten och inget vinstintresse. I övrigt är tillvägagångssätten liknande 

inom organisationsformerna vilket medför att tidigare forskning är användbar och relevant i 

denna studie gällande bostadsrättsföreningar.  

1.3  Syfte och forskningsfrågor  
Denna studie består av två delsyften. Det första delsyftet är att utveckla ett verktyg i form av 

en ekonomisk analysmodell specifikt anpassad för bostadsrättsföreningar. Avsikten med 

analysmodellen är att den ska fungera som ett verktyg för att avbilda det ekonomiska 

resultatet och ställningen i bostadsrättsföreningar. Analysmodellen skall även kunna hjälpa till 

att förenkla och tydliggöra den ekonomiska informationen i bostadsrättsföreningarnas 

årsredovisningar. 

Det andra delsyftet är att använda den framtagna analysmodellen i en empirisk studie av 

svenska bostadsrättsföreningar. Studien syftar till att undersöka det ekonomiska resultatet och 

ställningen i svenska bostadsrättsföreningar och jämföra det med förklaringsfaktorerna; 

storlek, marknadsläge och ålder. 
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Utifrån ovan nämnda syfte har två forskningsfrågor formulerats: 

 Hur avbildas det ekonomiska resultatet och ställningen för svenska 

bostadsrättsföreningar i den ekonomiska analysmodellen?   

 

 På vilket sätt förklarar storlek, marknadsläge och ålder variationer i data från den 

ekonomiska analysmodellen? 

 

Ovanstående syfte och forskningsfrågor måste som i all forskning preciseras detta görs i 

avgränsningen nedan. 

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till att granska och undersöka svenska bostadsrättsföreningars 

årsredovisningar gällande räkenskapsår 2014. Avgränsning sker vidare till att utforma ett test 

på studenter för att bedöma den ekonomiska analysmodellens begriplighet. 

 

1.5 Studiens disposition 

Studien är uppdelad i två huvudsakliga delar vad gäller den empiriska insamlingen av data. 

Det första steget är att ett verktyg utvecklas i form av en ekonomisk analysmodell som är 

anpassad för bostadsrättsföreningar. Detta verktyg presenteras i det tredje kapitlet. I det fjärde 

kapitlet presenteras resultatet från ett utfört test där analysmodellen testats huruvida den anses 

som läsbar och begriplig. Det andra steget i studien är att den ekonomiska analysmodellen 

testas mot de faktorer som framgår i studiens teorikapitel för att se vad analysmodellen ger för 

resultat. 

Metod 

Studiens metodkapitel presenterar arbetets vetenskapliga förhållningssätt och 

tillvägagångssätt, i metodkapitlet motiveras även val av metod. 

 

 

Teori 

Teorikapitlet belyser betydelsefulla teorier för forskningsområdet, här presenteras även 

tidigare forskning beträffande den ekonomiska analysmodellen och tidigare forskning 
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beträffande potentiellt påverkande faktorer. I kapitlet gällande tidigare forskning presenteras 

och förklaras de ingående komponenterna i den ekonomiska analysmodellen, det är således 

här som den ekonomiska analysmodellen tar form. 

 

 

Empiri och analys 

I detta kapitel presenteras data som samlats in i den empiriska undersökningen. Dessa data 

kopplas sedan ihop med studiens teoretiska referensram, vilket leder sedan fram till en analys. 

 

 

Slutdiskussion 

I detta kapitel görs en sammanställning av studiens slutsatser här presenteras även det 

praktiska och teoretiska resultatet som studien har medfört. Slutligen ges förslag på vidare 

forskning inom området. 
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2. Metod 

 

Metodkapitlet inleds med att förklara det vetenskapliga förhållningssätt och den 

forskningsansats studien faller inom. En förklaring formuleras sedan gällande för- och 

nackdelar med den valda metoden. Sedan görs en genomgång av studiens datainsamling och 

bortfall och kapitlet avslutas med en diskussion kring begreppen validitet och reliabilitet samt 

hur de förhåller sig till datainsamlingen. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Redovisningsforskningen har många likheter med den samhällsvetenskapliga forskningen 

enligt Ryan, Scapens och Theobald (2002). Resonemanget bygger på att olika 

forskningsområden på många sätt tenderar likna varandra, även fast de tillhör olika 

förhållningssätt. Redovisningsforskningen och samhällsvetenskapliga forskningens likheter 

grundar sig i att båda förhållningssätten försöker förklara hur förändringar har en påverkan på 

samhället. Vidare framhäver författarna att det finns olika synsätt inom den vetenskapliga 

forskningen, dessa synsätt benämns traditioner och syftar till att förklara hur forskningen ska 

utföras för att undersöka forskningsfenomen. Ryan et al. (2002) beskriver faktumet att det 

finns två olika sätt att angripa forskningen, det är antingen ur ett subjektivt synsätt eller ur ett 

objektivt synsätt. De förklarar vidare att forskningen kan delas in i olika traditioner, där 

beskrivs huvudsakligen tre stycken: kritiska, tolkande och positivistiska. Den sistnämnda, 

positivistiska, är objektiv till omvärlden och knyter starkt an till regler och lagar. 

 

Eftersom redovisningsforskningen bygger på objektivitet och härstammar ur regler och lagar 

så sammankopplas den med positivistiska traditionen, vilket även denna studie tenderar att 

göra. Ryan et al. (2002) beskriver att ett vanligt angreppssätt inom forskningstraditionen är 

genom att tillämpa en datainsamling, insamlingsmetoden är den mest fördelaktiga eftersom 

generaliserbarhet eftersträvas. Motsatsen till den positivistiska traditionen benämns 

hermeneutisk traditionen enligt Sohlberg och Sohlberg (2013). Författarna menar på att den 

hermeneutiska traditionen är av subjektiv karaktär och där personliga värderingar och känslor 

har ett inflytande, vilket leder till att traditionen inte lämpar sig i denna studie. 
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Figur 1: Hopper och Powells klassificering av redovisningsforskning (Ryan et al., 2002) 

Modellen ovan är framtagen av Hopper och Powell (1985) och visar på dem olika 

förhållningssätten inom redovisningsforskningen. Ryan et al. (2002) betonar att “mainstream 

accounting research” påminner om den positivistiska traditionen, där funktionalitet är ett 

betydande förhållningssätt. Denna studie har starkast koppling till det som benämns 

”mainstream accounting research”, traditionen strävar efter objektivitet och grundar sig i 

regelverk och lagar. Mainstream accounting research fokuserar främst på vilken funktion 

redovisningen har, vilket lämpar sig för denna studie eftersom den ämnar undersöka 

bostadsrättsföreningars ekonomiska ställning och resultat utifrån information från respektive 

föreningens årsredovisning. 

 

2.2 Forskningsansats 

Det finns huvudsakligen två vanligt förekommande angreppssätt för den vetenskapliga 

forskningen, den ena metoden benämns induktiv och den andra benämns deduktiv. DeGracia, 

Anggraini, Taha och Huang (2014) beskriver det induktiva angreppssättet i termer av att 

forskaren följer upptäckandets väg, genom att börja med observationer för att sedan utforma 

teorin utifrån resultatet av dessa observationer. Vilket innebär att det induktiva angreppssättet 

medför att forskaren utgår från ett objekt utan att ha bakomliggande forskning till grund. Den 

deduktiva ansatsen beskrivs däremot som att följa bevisandets väg, DeGracia et al. (2014) 

framhäver att en deduktiv ansats utgår ifrån befintliga teorier som grund för att studera det 

belysta fenomenet och därefter komma fram till egna slutsatser. 
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Denna studie har ett deduktivt angreppssätt eftersom befintliga teorier och tidigare forskning 

ligger till grund för vidare analys och slutsatser av det empiriska utfallet. En A priori-modell 

har utarbetas för att belysa den deduktiva ansatsen på ett överskådligt sätt, vilket ger ett 

tydliggörande kring sammankopplingen mellan teori och empiri.    

 

2.3 Metodval     
Inom den vetenskapliga forskningen finns det huvudsakligen två tillvägagångssätt vid 

insamlandet av empirisk data, dessa benämns kvalitativ metod och kvantitativ metod (Kamil, 

2004). Författaren beskriver att kvalitativ metod innebär att forskaren företrädesvis väljer att 

samla in empiri via exempelvis djupintervjuer istället för att använda sig av kvantifierbar data. 

Han får medhåll från Starr (2014) som även lyfter fram att kvalitativ metod försöker tolka 

omvärlden med det undersökta objektet. Kvantitativ metod beskrivs av Kamil (2004) som en 

insamlingsmetod där det centrala är att samla in kvantifierbar, statistisk data och således 

möjliggöra en generalisering av studiens utfall.   

 

I denna studie tillämpas ett kvantitativt tillvägagångssätt beträffande den empiriska 

undersökningen. Det är en form av dokumentstudie där bostadsrättsföreningarnas 

årsredovisningar från räkenskapsår 2014 analyseras för att samla relevanta data. En 

kvantitativ dokumentstudie med årsredovisningar är mest fördelaktig i denna uppsats eftersom 

syftet är att undersöka det ekonomiska resultatet och ställningen för bostadsrättsföreningarna 

och jämföra med faktorer. Den ekonomiska informationen som krävs för att undersöka 

föreningarnas ekonomiska resultat och ställning finns tillgänglig i årsredovisningarna och 

därmed blir det tämligen naturligt att utföra en dokumentstudie. Det föreligger fördelar med 

att använda sig av en dokumentstudie, Guthrie, Petty, Yongvanich och Ricceri (2004) lyfter 

fram ett antal kriterier som de anser är viktiga för att en dokumentstudie bör betraktas som en 

fördelaktig metod. Författarna belyser att metoden är bäst tillämpar för att mätning och 

jämförbarhet ska bli så tillförlitligt som möjligt. De poängterar även att en dokumentstudie av 

årsredovisningar är legitim eftersom dessa finansiella rapporter upprätthålls enligt gällande 

lagar och regler.  Ovanstående resonemang är anledningen till att studiens empiriska material 

bygger på dokument i form av årsredovisningar.    

 

För att besvara studiens första forskningsfråga tillämpas däremot en analytisk metod med 

bakgrund av att frågan är ställt på ett sådant sätt att det krävs en djupare analys kring frågan. 

Det går således inte att besvara frågan med statistik kvantifierbar data, utan en djupare 
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analysdiskussion krävs. Genom att tillämpa en analytisk metod skapas ett godkännande för att 

fenomenet som studeras eftersom det studeras grundligt (Araujo, 2009). När en analytisk 

metod tillämpas korrekt vid besvarandet av en forskningsfråga skapas resultat som är 

ändamålsenliga (Araujo, 2009).  

2.4 Datainsamling   
Det finns olika benämningar på källor som data till forskningen hämtas från, dessa källor 

benämns primärdata och sekundärdata (Lewis, Saunders och Thornhill, 2012). Primärdata 

avser den förstahandsinformation som forskaren samlar in på egen hand, medan sekundärdata 

är uppgifter och information som finns tillgänglig eftersom någon annan redan samlat in den. 

I denna studie består primärdata av årsredovisningar, som använts för att sammanställa data. 

Sekundärdata består av sådana data som är komplimenterat till primärdata, det vill säga med 

kommentarer eller tillägg (Cowton, 1998). Sekundärdata i denna uppsats består av 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar, eftersom de förekommer på ett längre avstånd ifrån 

huvudkällan. 

 

Datainsamlingen omfattar ekonomiska föreningar som har som huvudsyfte att upprätthålla 

bostadsrätter, det vill säga bostadsrättsföreningar. En lista på dessa bostadsrättsföreningar har 

tagits fram på retriever. Eftersom inga bostadsrättsföreningar hade sina årsredovisningar 

tillgängliga via databasen retriever så genomfördes ett slumpmässigt urval, därefter söktes 

årsredovisningarna fram via föreningarnas respektive hemsidor. Avgränsningar är därmed att 

denna studie endast omfattar bostadsrättsföreningar. 

2.5 Urval 

För att fastställa urvalets storlek finns det två formler. Den ena formeln används när 

målpopulationen är över 10 000 och den andra formeln när målpopulationen understiger 10 

000. I denna studie är målpopulation över 10 000 och därmed görs en beräkning utifrån 

oändlig population och formeln för korrigerad population tillämpas inte enligt Saunders et al. 

(2012). 

 

Formel 1- Oändlig population 

 

𝑛0 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2
 

 

N0= Studiens urvalsstorlek 
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Z= Värdet på Z utgår från den tillämpade konfidensgraden, i denna studie tillämpas 

konfidensgraden 95 %. Då studien figurerar inom redovisningsforskning tillämpas 95 % 

konfidensgrad, vilket Saunders et al. (2012) belyser är den mest kommande inom denna typ 

av forskning. En konfidensgrad på 95 % resulterar i att det Z-värdet som används vid 

uträkning blir 1,96. Detta med hänvisning till tabellen “Levels of confidence and associated z 

values” (Saunders et al. 2012).  e = Studiens felmarginal, räknas ut genom att ta 1 subtraherat 

med konfidensgraden, vilket i detta fall blir (1- 0,95) = 5 %.   

P= Denna variabel motsvarar den andel av respondenterna som tillhör den specifika kategorin 

och således antas svara på ett liknande sätt. I detta fall saknas vetskap om mängden 

respondenter som kan hänföras till den specifika kategorin. Enligt Saunders et al. (2012) bör 

ett värde om 50 % antas i sådana fall det saknas vetskap om kategorins storlek. 

 

Uträkningen för populationen blir därmed: 

𝑛0 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)

0,052
= 384,16 

 

Beräkningen visar att det är 384 föreningar som ska inkluderas i undersökningen. För att 

uppnå en representativitet gällande faktorn marknadsläge görs ett styrt urval enligt den 

rådande procentuella uppdelningen av kommunernas marknadsläge. Boverket (2014) 

uppskattar att det i 12 % av kommunerna i Sverige råder efterfrågeunderskott i på bostäder 

och i 34 % av kommunerna råder det balans på bostäder. Resterande kommuner uppskattas ha 

ett efterfrågeöverskott av bostäder, det vill säga 54 %. För att undersökningen ska bli 

representativ styrs urval på så sätt att en anpassning har gjorts efter den procentuella 

uppdelningen. Utifrån det styrda urvalet genomförs sedan ett slumpmässigt urval. Om ett 

slumpmässigt urval genomförts utan representativitet finns det risk att inte alla 

delpopulationer blivit representerade i undersökningen.    

 

2.6 Bortfall 

Bortfallet förefaller bli tämligen marginellt beträffande den empiriska undersökningen i form 

av dokumentstudien. Detta eftersom årsredovisningarna finns lättåtkomliga och därmed blir 

sannolikheten hög att få tag på dessa dokument. Ett annat skäl till att bortfallet blir tämligen 

litet är för att det finns lagstadgat att alla föreningar ska upprätta en årsredovisning. 

Föreningarna väljer sedan själva huruvida de vill publicera sin årsredovisning eller inte. 
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Många av föreningarna väljer dock att publicera dessa rapporter för att intressenter och 

medlemmar ska kunna ta del av årsredovisningarna. I avsnitt 4.8 redogörs utfallet av studiens 

bortfall.     

2.7 Utveckling och test av verktyget - Den ekonomiska analysmodellen 
Utgångspunkten vid utformandet av den ekonomiska analysmodellen är att den ska vara 

begriplig och läsbar för bostadsrättsföreningarnas intressenter. Modellen ska även kunna 

tillämpas vid bedömningen av en bostadsrättsförenings ekonomiska resultat och ställning. 

Modellen är således specifikt utvecklad för bostadsrättsföreningar, det är därmed inte en 

allmän modell som kan tillämpas på alla olika typer av organisationer. Det är av stor vikt att 

modellen inte består av för många och komplexa komponenter och svårformulerade 

beskrivningar av nyckeltalen. Den ekonomiska analysmodellen kommer att testat på två olika 

sätt, dels genom ett test som utförs på 30 studenter och dels genom en empirisk undersökning 

i form av en dokumentstudie där studien kommer använda data från bostadsrättsföreningar. 

Den andra delen av undersökningen det vill säga den empiriska undersökningen genomförs på 

384 stycken bostadsrättsföreningar som beräknades i kap 2.5 urval. 

2.8 Kvalitetskriterier 

För att skapa trovärdighet och betydelse inom den kvantitativa metodiken är det av stor 

relevans att den genomförda studien präglas av reliabilitet och validitet (Milne och Adler, 

1999). Innebörden av reliabilitet förklaras av Milne och Adler (1999) som den grad av 

tillförlitlighet som studien uppvisar. Med andra ord innebär tillförlitlighet att om samma 

studie genomförs igen så skall ett liknande utfall uppvisas oberoende av vem som utfört 

undersökningen. Hagan (2014) för ett liknande resonemang och betonar att studier med en 

hög grad av reliabilitet har en större sannolikhet att generalisera resultatet oberoende av när 

studien genomförs och av vem. 

 

Validitet är ett kvalitetskriterium som förklarar graden av giltighet som studien kan uppvisa, 

detta är av många forskare ansett som det viktigaste forskningskriteriet. Validitet innebär att 

forskningen ämnar mäta det som är relevant i studiens sammanhang. Guthrie et al. (2004) 

betonar att det är viktigt att det insamlade materialet säger något om studiens syfte 
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I denna studie är det årsredovisningar som ligger till grund för den empiriska undersökningen, 

det är detta som benämns dokumentstudie. Denna studie består i hög utsträckning av 

offentliga årsredovisningar och således bedöms uppfylla såväl reliabilitet som 

validitetskriteriet. Studien uppvisar hög grad av reliabilitet med bakgrund av att 

årsredovisningar anses som tillförlitliga handlingar eftersom de är upprättade enligt rådande 

lagstiftning. Validiteten bedöms som hög baserat på två anledningar. De nyckeltal som 

analyseras gällande bostadsrättsföreningarnas ekonomiska status grundar sig i information 

från föreningarnas årsredovisningar. Detta innebär att det som åsyftas att mäta går att utläsa 

från dessa rapporter. Den andra anledningen till att validiteten anses hög är för att faktorerna 

storlek, marknadsläge och ålder på föreningen går att finna i årsredovisningen. 

 

2.9 Källkritik 
För att uppnå en hög trovärdighet och relevans i forskningen är det av betydelse att källkritiskt 

granska den berörda studien. Duran och Yalçintaş (2015) belyser betydelsen av att vara 

källkritisk för att kunna avgöra om texten är legitim eller inte. En källkritisk granskning av ett 

arbete medför en ökad trovärdighet och användbarhet eftersom det indikerar att forskaren 

varit eftertänksam och reflekterat över studiens resultat.   

 

I denna studie har primärdata använts i form av en kvantitativ dokumentstudie av aktiva 

bostadsrättsföreningar i Sverige. Dokumentstudiens data har sitt ursprung från föreningarnas 

fastställda årsredovisningar från räkenskapsåret 2014. En nackdel med att huvudsakligen 

basera studien på årsredovisningar är att dessa i själva verket är en konstruktion som 

föreningarna tagit fram där egenintresse har en påverkan hur rapporten framställs. Detta 

resonemang lyfter således upp kritik för att det är föreningen som konstruerar 

årsredovisningen och att det kan bli missvisande information och snedvriden information, om 

det självklart inte strider mot årsredovisningslagen. 

  

Sekundärdata i studien härstammar från vetenskapliga artiklar, avhandlingar och litteratur. 

Samtliga av dessa vetenskapliga artiklar och avhandlingar är ”peer-reviewed” och hämtade 

från tidskrifter som anses tillförlitliga. Innehållet anses trovärdigt och hålla en god kvalitet 

eftersom dessa innan publicering har blivit granskade. Detta medför att arbetet får en 

ytterligare dimension i och med att sekundärdata är av hög kvalitet. Sekundärdata anses som 

lättillgängligt material vilket kan leda till att det finns en risk att kvantiteten ökar på bekostnad 

av kvaliteten. Därmed har denna studie varit noggrann med att sålla bland sekundärdata.      
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3. Referensram 
Detta kapitel sammanställer den allmänna och teoretiska referensramen för studien. Kapitlet 

presenterar tidigare forskning inom ämnesområdet för att öka förståelsen kring det berörda 

forskningsområdet och således förbereda läsaren för studiens empiri- och analyskapitel.   I 

avslutningen av avsnittet sammanställs den tidigare forskningen och väsentliga teorier i en A 

priori-modell som på ett överskådligt sätt ämnar belysa studiens förklaringsvariabler som 

sedan leder fram till en undersökningsmodell.   

 

3.1 Allmän referensram 

I den allmänna referensramen redogörs för sådan information som handlar om rådande regler 

och lagar för bostadsrättsföreningar och redovisningen i allmänhet. Analysmodellen ska 

hjälpa till att ge förenklad ekonomisk information till köpare och säljare av bostadsrätter på 

den svenska marknaden. Eftersom både den ekonomiska analysmodellen och den empiriska 

undersökningen förhåller sig till bostadsrättsföreningar är det av betydelse att 

omständigheterna kring dessa belyses vad beträffar regelverk och redovisning i allmänhet. 

Detta medför att läsaren inte bara får en förståelse vad studien undersöker, utan även en 

förståelse för vad som kan ligga bakom de val som bostadsrättsföreningar gör. Därför 

kommer det presenteras allmän och adekvat information kring bostadsrättsföreningar i den 

allmänna referensramen.  

3.1.1 Bostadsrättsföreningar 

Bostadsrättsföreningar är ekonomiska föreningar som enligt BFN (2016) är 

bokföringsskyldiga och ska således följa lagstiftning så som bokföringslagen, 

årsredovisningslagen och BFN:s normgivning. Syftet med bostadsrättsföreningar är såväl som 

för andra ekonomiska föreningar att de ska främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom 

ekonomisk verksamhet som medlemmar deltar i vilket beskrivs i lagen om ekonomiska 

föreningar 1987:667. Således skiljer sig ekonomiska föreningar gentemot vinstdrivande 

aktiebolag, eftersom det är medlemmarna ekonomiska intressen som är det primära. 

Bostadsrättsföreningar tillämpar bostadsrättslagen (BRL 1991:614) där det bland annat 

förklaras bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter samt andra relevanta 

bestämmelser. Bostadsrättslagen är utarbetad för att vara en informationskälla för både ägarna 

och dess medlemmar. 

 

En medlem i en bostadsrättsförening betalar en årsavgift till föreningen, denna årsavgift delas 

vanligtvis upp i månadsbetalningar. Årsavgiften är föreningens "hyra" och ska täcka 
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gemensamma kostnader inom bostadsrättsföreningen. Sådana kostnader kan exempelvis vara 

fastighetsskötsel, reparationer, uppvärmning, sophämtning och inte minst föreningens 

räntekostnader. För bostadsrättsföreningar är årsavgiften en självkostnadskalkyl eftersom de 

inte har något vinstintresse och medlemmarna är själva ägare i föreningen (Borättsupplysning, 

2015).   

Vidare finns det även andra avgifter som bostadsrättsföreningen har rätt att debitera 

medlemmen, dessa avgifter får dock endast utkrävas om det finns beskrivet i stadgarna, 

exempel på sådana avgifter är upplåtelseavgift, pantsättningsavgift och överlåtelseavgift. 

Bostadsrättsföreningar klassificeras som små eller stora ekonomiska föreningar enligt 

årsredovisningslagen. De små ekonomiska föreningarna har valmöjligheten att utföra 

redovisning enligt “K2-regelverket årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar” eller 

enligt “K3-regelverket årsredovisning och koncernredovisning”. De ekonomiska föreningar 

som klassificeras som större ska utföra redovisningen enligt K3-regelverket och har därmed 

ingen valmöjlighet mellan regelverken K2 och K3. Det är tämligen omfattande krav för att en 

förening ska klassificeras som större. Föreningen ska uppfylla minst två av följande villkor 

under dem två senaste räkenskapsåren: Fler än 50 anställda i medeltal, mer än 40 miljoner 

kronor i balansomslutning och mer än 80 miljoner i nettoomsättning enligt (ÅRL 1 kapitlet 3§ 

punkt fyra). 

 

3.1.2 God redovisningssed och rättvisande bild 

Den svenska redovisningslagstiftningen har sedan Sveriges inträde i EU tagit hänsyn till och 

anpassat sig efter ett antal direktiv från EU-rätten. Rättvisande bild (”true and fair view”) är 

ett sådant direktiv som den svenska lagstiftningen anpassat sig efter. EG:s fjärde 

bolagsrättsliga direktiv är en standard som behandlar rättvisande bild som tillämpas av EU-

länderna (Hulle, 1996, 1997). Principen om rättvisande bild innebär att den ekonomiska 

ställningen i en organisation ska återspeglas på ett så rättvist sätt som möjligt (Marton, 

Lumsden, Lundqvist, Pettersson och Rimmel, 2010). Nilsson (2010) belyser att rättvisande 

bild innebär att organisationen ska presentera en korrekt och rättvisande bild gällande 

organisationens finansiella ställning. Alexander och Jermankowicz (2006) förklarar 

komplexiteten gällande begreppet och att det förekommer en tämligen otydlig definition, 

vilket leder till svårigheter att förhålla sig till principen rättvisande bild. 

 

I svensk lag finns bestämmelserna för principen rättvisande bild i Årsredovisningslagen 

(ÅRL). Bestämmelserna innebär att balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska 
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uppfylla ett kriterium som innebär att helheten från de finansiella rapporterna ska presentera 

en rättvisande bild. Det primära med principen är att intressenter ska kunna ta del av den 

finansiella informationen på ett tillförlitligt sätt. Rapporten skall kompletteras med ytterligare 

tilläggsupplysningar om det behövs för att presentera en rättvisande bild (ÅRL 2:1, stycke 1). 

God redovisningssed kan enklast beskrivas att gällande redovisningslagar och vedertagen 

praxis ska efterföljas. Med vedertagen praxis åsyftas flitigt använd eller ett allmänt accepterat 

tillvägagångssätt. Det är bokföringsnämnden som har huvudansvaret för att god 

redovisningssed utvecklas, principen god redovisningssed är under ständig utveckling och 

influeras av rådande lagstiftningar och redovisningsrekommendationer. Enligt ÅRL 2:2 ska 

årsredovisningar upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed och 

i enlighet med BFL 4:2 ska bokföringen upprättas på ett sådant sätt att den överensstämmer 

med god redovisningssed.   

 

3.1.3 Kommittédirektiv 2015:97 - “Stärkt konsumentskydd på 

bostadsrättsmarknaden” 

Kommittédirektiv 2015:97 “stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden” är ett direktiv 

som är tillsatt av regeringen för att se över det konsumentskydd som idag finns på 

bostadsrättsmarknaden.  I direktivet framkommer det att utredningen i allra högsta grad är 

aktuell med bakgrund av att det för närvarande omsätts många bostadsrättslägenheter. Det 

genomsnittliga priset på bostadsrätter har kraftigt ökat under dem senaste åren. I samband 

med ett bostadsrättsköp ställs konsumenten mot en starkare part i form av det byggföretag 

som uppför byggnaden och som har bildat bostadsrättsföreningen. Denna obalans som 

existerar mellan parterna motiverar att samhället vidtar åtgärder till skydd för den svagare 

parten, det vill säga konsumenten. Utredningen befinner sig just nu i uppstartsfasen och 

resultatet av utredningen ska redovisas senast 14 april 2017. Syftet med utredningen är att 

försöka identifiera områden där konsumentskyddet behöver utvecklas för att skapa en 

tryggare marknad för konsumenter.  

 

Kommittédirektivet 2015:97 framhäver ett antal punkter som utredningen huvudsakligen ska 

fokusera på.  Bland annat belyser direktivet huruvida innehållet i den ekonomiska planen bör 

ändras, på vilket sätt som föreningarna bör säkerställa att det finns tillräckligt med likvida 

medel för framtida kostnader så som underhållskostnader, om det bör finnas krav på 
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bostadsrättsföreningarna att lyfta fram särskilda uppgifter som är speciellt viktiga för 

medlemmarna att veta om bostadsrättsföreningen.  

Utredarna till kommittédirektivet resonerar huruvida ett konsumentskydd på 

bostadsmarknaden ska upprätthållas för att skydda konsumenten från ekonomiskt osunda 

bostadsrättsföreningar.  Ett konsumentskydd ska även syfta till att möjliggöra för 

konsumenten att få en god bild av dem ekonomiska åtaganden som bostadsrättsföreningen 

står inför. Intentionen med konsumentskyddet är således bland annat att underlätta för en 

presumtiv bostadsköpare att förstå den ekonomiska ställningen i en bostadsrättsförening för 

att undvika ekonomiskt osunda föreningar. Vidare diskuteras att ett starkt konsumentskydd 

har betydelse även för andra intressenter som är beroende av stabila förhållanden för sin 

verksamhet, byggföretag och kreditgivare är några exempel på sådana intressenter. 

 

3.1.4 Skattesituation för bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren 

Vad som är unikt för bostadsrättsföreningar i förhållande till andra organisationer och företag 

är att dessa inte betalar skatt på årets resultat. Det medför att bostadsrättsföreningarna inte likt 

andra företag behöver skatteplanera sin verksamhet genom exempelvis periodiseringsfonder. 

Skattesituationen mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren förhåller sig på 

ett sådant sätt att det enbart är bostadsrättsinnehavaren som har möjlighet till reducering av 

den skattepliktiga inkomsten. Bostadsrättsinnehavaren har möjlighet att göra ränteavdrag för 

de bolån som vederbörande har tagit för att införskaffa bostadsrätten. Genom ränteavdrag ges 

möjligheten för låntagare att låna större belopp än vad som annars vore möjligt eftersom 

ränteavdraget sänker kostnaden för att låna pengar. Avdragen för räntor görs i enlighet med 

Inkomstskattelagen (IL) 41 kap 12 § och 42 kap 1 §. Det är tillåtet att göra skattereduktion, 

det vill säga ränteavdrag i deklarationen med 30 procent av räntan upp till 100 000 kr. Avdrag 

för den del som överstiger 100 000 kronor får göras med 21 % (IL 67 kap. 10§).  

 

Ovanstående skattesituation kan liknas vid något som benämns skattesköld, i detta fall för 

bostadsrättsinnehavarna. Skattesköld innebär kortfattat en reduktion i skatt på grund av 

avdragsgilla räntor. Howard (2011) förklarar att skattesköldar är en bidragande komponent för 

att avgöra den mest fördelaktiga kapitalstrukturen och för att maximera företagets ekonomiska 

resultat och ställning. King (1974) belyser att skattesköldar har en påverkan på 

kapitalstrukturen och även på den ekonomiska stabiliteten.  
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3.2 Teoretisk referensram 

I studiens teoretiska referensram presenteras teorier som kan tänkas vara intressanta och 

adekvata beträffande studiens ämnesområde. 

3.2.1 Normativ redovisningsteori- Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Den normativa redovisningsteorin ämnar föreskriva grundläggande aspekter som bör tas 

hänsyn till i redovisning med ett primärt fokus på redovisningens rutiner och innehållet i den 

finansiella rapporteringen (Kabir, 2005). Enligt Unubokhai och Ohenhen (2014)  är det två 

parter som den normativa teorin tar hänsyn till, det är dels beslutsfattare/användare av den 

finansiella informationen och dels de som utformar redovisningen. Från den normativa teorin 

härstammar redovisningens kvalitativa egenskaper, det vill säga relevans, tillförlitlighet, 

begriplighet och jämförbarhet (Gregory och Blanchet, 2000; Kabir, 2005). Redovisningens 

kvalitativa egenskaper syftar till att understödja och säkerställa att redovisningen håller så 

pass hög kvalitet att användarna av den finansiella informationen får tillräcklig information 

som kan vara till nytta vid ekonomiskt beslutsfattande (Eccles och Holt, 2005; Reither, 1997; 

Unubokhai och Ohenhen, 2014).  Det är enligt Eccles och Holt (2005) inte företagets uppgift 

att i den finansiella rapporten presentera information gällande bästa investeringsbesluten och 

inte heller att enbart tillgodose enskilda intressenters önskemål. Författarna menar istället att 

de finansiella rapporterna ska utformas för att tillgodose allmänna krav som kan anses vara 

gemensamma för samtliga intressenters användbarhet. Därmed har redovisningens kvalitativa 

egenskaper utformats, för att säkerställa att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose 

allmänna krav från organisationens intressenter (Reither, 1997; Eccles och Holt, 2005).  

Den kvalitativa egenskapen beträffande begriplighet blir extra aktuell i denna studie, då 

begripligheten och läsbarheten är grunden i verktyget som används för att bedöma 

bostadsrättsföreningarnas ekonomiska resultat och ställning. Med redovisningens begriplighet 

menas att intressenter och andra läsare av rapporten ska begripa informationen som publiceras 

(Gregory och Blanchet, 2000; Unuigbokhai och Ohenhen, 2007). Därmed bör den finansiella 

rapporten vara väl organiserad, förståelig och koncis. Svårtolkade och oklara formuleringar 

bör undvikas i rapporten (Gregory och Blanchet, 2000). 
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3.2.2 Institutionell teori 

 

Den institutionella teorin är en teori som ämnar förklara hur företagen påverkas av sin 

omgivning. Royston Greenwood och Hinings (1996) beskriver att företagen påverkas av sin 

omgivning trots att de utgår från egna strategier. Morgan (1999) poängterar att företagens 

egna beslut enbart är en del av hela sanningen, eftersom omgivningen påverkar utfallet. Den 

institutionella teorins utgångspunkt grundar sig i en förklaring huruvida omgivningens 

påverkan förändrar företagens strategiska utfall (Powell och DiMaggio, 1991).  

 

Omgivningens ständiga påverkan leder därmed till att företagen försöker efterlikna och 

strukturera den egna organisationen utefter vad andra företag gör (Eriksson-Zetterquist, 

2009). Detta beteende benämns “institutionell isomorfism” (Powell och DiMaggio, 1983). 

Institutionell isomorfism är enligt författarna de incitament och motiv som kan skapa 

förklaringar till en organisations agerande att försöka efterlikna en annan organisation. 

Hawley (1968) understryker att det många gånger är en omedveten handling från företagens 

sida. Powell och DiMaggio (1983) genomför en uppdelning av isomorfismerna i tre olika 

kategorier: Normativ, tvingande och mimetisk isomorfism. Dessa ämnar förklara utifrån varje 

kategori hur företagen påverkas av dess omgivning (Zucker, 1987). 

 

Normativ isomorfism beskrivs av Zucker (1977) och Powell och DiMaggio (1991) som ett 

beteende vilket förklarar hur företag väljer att anpassa sina handlingar utefter rådande 

regleringar och normbildningar inom branschens specifika yrkesgrupp. Inom 

redovisningsområdet kan den normativa isomorfismen enklast tydliggöras vid tillämpningen 

av en redovisningsstandard enligt Collin, Tagesson, Andersson, Cato och Hansson (2009). 

Deegan och Unerman (2011) beskriver att normativa isomorfismen tenderar förklara det 

faktum att personer med en liknande utbildningsbakgrund har ett snarlikt angreppssätt till 

problem. 

 

Den mimetiska isomorfismen förklarar beteendet att företag tenderar att efterlikna och imitera 

andra företags strukturer och strategier enligt Collin et al. (2009). Den bakomliggande tanken 

med detta är att företagen vill efterlikna framgångsrika och välfungerande företag på 

marknaden. Collin et al. (2009) belyser att det finns en förhoppning vid kopieringen av 

strategier och strukturer av andra organisationer att för den egna organisationen uppnå 

ekonomiska fördelar. Följaktligen behöver inte organisationerna på egen hand utarbeta en 



21 
 

strategisk plan som passar in i marknaden utan kan välja att kopiera ett framgångsrikt 

koncept.      

Beträffande den tvingande isomorfismen beskriver Collin et al. (2009) att en organisation 

efter påtryckningar från betydande intressenter tvingas anpassa den egna organisationen. 

Betydande intressenter kan bestå av till exempel staten, bokföringsnämnden och andra 

betydande aktörer som influerar organisationen. Staten kan exempelvis genom politiska beslut 

utöva påverkan på organisationen i form av lagar och bestämmelser.  

3.2.3 Intressentteorin 

Intressentteorin myntades första gången av Igor Ansoff enligt Roberts (1992). Intressentteorin 

ämnar förklara huruvida grupper eller individer i organisationens omgivning har ett intresse 

bland annat gällande organisationens ekonomiska ställning. Roberts (1992) beskriver hur Igor 

Ansoff påpekade betydelsen för organisationerna att tillfredsställa och ha förmågan att 

balansera de olika intressenternas krav. Freeman och Reed (1983) beskriver hur det genom 

åren förändrats från att enbart vara aktieägarnas krav som tillfredsställs till att övriga 

intressenters krav har blivit av större betydelse. Intressentteorin ingår i gruppen 

systemorienterade teorier som alla har gemensamt att företagen både påverkar och påverkas 

av omgivningen menar Suchman (1995).   

 

Det finns huvudsakligen två huvudgrenar inom intressentteorin menar Hasnas (1998). Han 

benämner dessa “managerial” och “ethical”. Ethical innebär enligt författaren att alla 

intressenter behandlas lika oberoende av i hur stor utsträckning intressenten innehar makt och 

påverkan på företaget. Denna gren innebär kortfattat att företaget står inför ett socialt ansvar 

gentemot sina intressenter och bör därefter beakta alla lika väl.  Beträffande Managerial 

beskriver Hasnas (1998) att företagen kommer prioritera att tillfredsställa behoven hos mer 

betydelsefulla intressenter. Företagen kommer därmed kommunicera i större utsträckning med 

vissa intressenter vilket skiljer sig från ethical-grenen.      

 

Som ovanstående resonemang förmedlar så finns det ett flertal olika intressenter i ett företag 

eller förenings närhet. Enligt Friedman och Miles (2006)  kan intressenterna delas in i olika 

grupper, den mest förekommande indelningen av intressenterna utgörs av: 

 

 Aktieägare  

 Kunder 

 Leverantörer och distributörer 

 Anställda 
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 Samhället 

 

De olika grupperna av intressenter klassificeras därefter utifrån i hur stor utsträckning de 

utgör en påverkan på företaget. Klassificeringarna benämns primära intressenter och 

sekundära intressenter (Clarkson 1995). Författaren menar att de primära intressenterna har en 

direkt påverkan på företagets överlevnadsmöjligheter och den sekundära gruppen en mindre 

omfattande påverkan. För bostadsrättsföreningar anses medlemmarna i allra högsta grad som 

primära intressenter, med bakgrund av att medlemmarna är ägare i föreningen och således blir 

påverkade av föreningens ekonomiska ställning.  

 

Vissa forskare hävdar att det finns två olika synsätt inom intressentteorin. Herremans, Nazari, 

och Mahmoudian (2015) framhäver att dessa benämns det moraliska och det strategiska 

synsättet. Det moraliska synsättet tar fasta vid att intressenterna har en rättighet att bli 

informerad om företagets eller föreningens förehavanden samt att informationen ska vara 

tydlig och kvalitativ. Det centrala i det strategiska synsättet är däremot att företaget kan dra 

fördelar genom att informera intressenter. Fördelarna kan bland annat vara att företaget skapar 

legitimitet och social acceptans för organisationen. Faktumet att det föreligger olikheter leder 

därmed till att företag väljer att skapa olika former av relationer och kommunikation till 

intressenterna.  
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3.3 Tidigare forskning och förklarande faktorer 
 

Tidigare forskning presenterar den forskning som ligger till grund för ämnesområdet och som 

kan tänkas vara intressant för att få en förståelse hur studien påverkas och utformas utefter 

tidigare forskning. Den tidigare forskningen kommer att presenteras utifrån studiens två 

delsyften var för sig för att skapa en tydlighet. Där ena delsyftet avser den ekonomiska 

analysmodellen och det andra delsyftet avser potentiellt påverkande faktorer. 

3.3.1 Tidigare forskning beträffande den ekonomiska analysmodellen 

 

Avsnittet avser skänka en förklaring för hur utvecklingen av den ekonomiska analysmodellen 

och dess ingående komponenter tar form. Avsnittet ämnar även ge en förklaring gällande 

betydelsen av redovisningsinformationens begriplighet vid utformandet av den ekonomiska 

analysmodellen.   

Konsumentskyddet och redovisningsinformationens begriplighet 

Kommittédirektivets 2015:97 primära ändamål innebär som tidigare nämnt att stärka och 

utveckla konsumentskyddet på bostadsmarknaden för nuvarande och framtida köpare av 

bostadsrätter. Gheorghiu, Nancu och Alexandra (2015) redogör för att det grundläggande 

ändamålet med konsumentskydd är att skydda konsumenter från osunda affärer. Författarna 

belyser betydelsen av ett konsumentskydd och förklarar detta genom två centrala anledningar. 

Den första anledningen är att en konsument i många fall är en svagare part i affärsuppgörelsen 

mellan konsumenten och dess motpart, vilket innebär att ett ekonomiskt skydd för 

konsumenten är av betydelse. Den andra anledningen är att det finns ett informationsgap 

mellan konsumenten och motparten, vilket skapar en ofördelaktig situation för konsumenten 

eftersom motparten kan besitta information som är till fördel gentemot konsumenten. 

Kommittédirektivets 2015:97 utredning gällande konsumentskyddet på bostadsmarknaden i 

Sverige ämnar utveckla den möjlighet som konsumenten har för att avgöra den ekonomiska 

ställningen för bostadsrättsföreningar. Detta är viktigt för att konsumenten ska kunna ha 

förmågan att bortse från ekonomiskt osunda föreningar. Soper och Dolphin (1964) framhäver 

vikten av att årsredovisningarna ska vara begripliga och läsbara för intressenterna, för att 

dessa intressenter ska kunna ta del av och förstå rapporternas innehåll. 

 

Årsredovisningen är det mest väsentliga underlag som bostadsrättsföreningens intressenter har 

tillgång till vid bedömningen av bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning. Följaktligen är 

det av stor betydelse att den finansiella rapporten i så hög utsträckning som möjligt är 
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begriplig. Jones och Smith (2014) belyser att en rapport anses som begriplig i den 

utsträckning som läsaren har förmågan att ta in den relevanta informationen som presenteras. 

Det innebär således att det är köparen som avgör den grad av begriplighet som rapporten 

uppvisar, då det är huruvida köparen har förmåga att kunna sålla ut relevant och viktigt 

information.  Hayes och Backer (1982)  beskriver att i praktiken bör komplicerade detaljer 

som inte är av största nödvändighet undvikas.  

 

Ewer (2007) framhåller att den ekonomiska informationen presenterad i årsredovisningarna 

bör ha som ändamål att uttryckas så enkelt som möjligt, och därmed vara begriplig. 

Förklaringen grundar sig i att intressenterna som tar del av informationen tenderar att ha olika 

nivåer av kunskap gällande ekonomiska begrepp och förklaringar.  

Ovanstående resonemang knyter an till Soper och Dolphin (1964) beskrivning om att 

årsredovisningens huvudsyfte är att vara begriplig och läsbar för intressenten. Det finns även 

en koppling till Jones och Smiths (2014) redogörelse gällande att informationens begriplighet 

är en viktig komponent. Ewer (2007) fortsätter resonemanget med att belysa att företaget eller 

organisationen som utfärdar årsredovisningen bör vara ansvarstagande. Därmed ska 

publiceringen av den ekonomiska informationen ske på ett sådant sätt att intressenterna utan 

vidare ekonomisk kunskap förstår rapporten och således kan använda sig av informationen på 

ett rättvist sätt. För att underlätta för intressenterna beskriver författaren att organisationerna 

torde uttrycka förklaringar och tolkningar som hjälper intressenterna att förstå den många 

gånger svårtolkade ekonomiska informationen.  

 

Ewer (2007) hänvisar till FASAB, vilket är en amerikansk federal rådgivande kommitté vars 

uppgift är att utveckla god redovisningssed för federala finansiella 

rapporteringsenheter.  Punkt 15 i FASB:s ramverk konstaterar att vissa intressenter inte kan 

ha kunskap eller vilja att ta sig tid att förstå mer överkultiverade rapporter, och därmed bör 

företagen och organisationerna fokusera på att möta de grundläggande behoven genom att 

publicera kortfattad, enkel ekonomisk information i årsredovisningarna. Ewer (2007) avslutar 

resonemanget med att betona att de intressenter som önskar mer detaljerad ekonomisk 

information enkelt kan finna denna på egen hand. 

 

 

 



25 
 

Nyckeltal vid bedömning av det ekonomiska resultatet och ställningen i en 

bostadsrättsförening 

En presentation av nyckeltal genomförs för att presentera och redogöra för de ingående 

komponenterna i verktyget - den ekonomiska analysmodellen.  

Vid utvärderingen av en förening eller ett företags ekonomiska ställning räcker det inte enbart 

med att studera resultat- och balansräkningarna i årsredovisningarna för att skapa sig en 

tillräcklig helhetsbild (Dauber och Bendrat 2014). Nyckeltal är således ett bra tillägg för 

intressenter och framförallt medlemmar att utvärdera bostadsrättsföreningarnas ekonomiska 

ställning enligt Ekman (2002) som är auktoriserad revisor på EY. Han menar även på att 

nyckeltal är ett bra komplement till årsredovisningens balans- och resultaträkning då väsentlig 

information är mer begriplig från nyckeltalen. Dauber och Bendrat (2014) förklarar att 

nyckeltal är ett fördelaktigt sätt att utvärdera den ekonomiska ställningen, eftersom nyckeltal 

underlättar bedömningen. Kylili, Fokaides och Jimenez (2016) belyser att studera nyckeltal är 

ett gynnsamt tillvägagångssätt vid en långsiktig bedömning av den ekonomiska ställningen. 

Nyckeltal ökar jämförbarheten vilket underlättar för intressenter att kunna jämföra med andra 

föreningar.  

 

Nyckeltal gällande skuldsättning 

Beträffande nyckeltal gällande en organisations skuldsättning förklarar Ataullah, Higson och 

Tippett (2007) att organisationens skuldsättning är en viktig indikator rörande framtida 

investeringar och eventuella risker. Figini och Giudici (2011) beskriver flertalet olika 

tillvägagångssätt vid bedömning av en organisations finansiella styrka. Skuldsättning för en 

organisation framgår som ett av bedömningsmåtten. Serrasquerio och Nunes (2008) 

framhäver att nivån på skuldsättningen påverkar organisationens prestanda negativt eftersom 

de således har en högre risk och är känsliga för ränteökningar. Forskningen belyser hur 

organisationer förhåller sig till och påverkas av organisationens skuldsättning. 

Bostadsrättsföreningar är känsliga för hög skuldsättning eftersom det kan påverka 

intressenters inställning till föreningen men även medlemmarnas ekonomiska situation. 

Således är tidigare forskning av Figini och Giudici (2011) och Serrasquierio och Nunes 

(2008) intressent och tillämpbart för bostadsrättsföreningar. 
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För denna studie har en bedömning gjorts avseende vilka nyckeltal gällande skuldsättning 

som på ett så omfattande och tydligt sätt som möjligt kan beskriva den ekonomiska 

ställningen för svenska bostadsrättsföreningar. Tidigare forskning som behandlas i 

ovanstående stycke redogör för betydelsen av att använda skuldsättning som mått på en 

organisations ekonomiska ställning. Tidigare forskning redogör även hur den ekonomiska 

situationen avseende skuldsättning har en påverkan på medlemmarna i en organisation. 

Eftersom medlemmarna i en bostadsrättsförening är delägare i föreningen ligger det i 

medlemmarnas intresse att ta del av information beträffande skuldsättning i föreningen. Detta 

för att skuldsättningen påverkar den ekonomiska ställningen. I den ekonomiska 

analysmodellen utformas två nyckeltal som är kopplade till föreningarnas skuldsättning. De 

ger tillsammans med andra nyckeltal en helhetsbild över den ekonomiska ställningen. 

Nyckeltal gällande kostnader 

Framtida kostnader gällande underhåll och reparationer som kan uppstå i 

bostadsrättsföreningar är ofta oförutsägbara och kan innebära stor ekonomisk belastning för 

föreningarna. Bourke och Davies (1999) framhäver att det är av yttersta betydelse för 

organisationer att ha ekonomiskt utrymme och resurser att kunna finansiera framtida 

kostnader för reparationer och underhåll. Pascoe et al. (2015) belyser att reparationer och 

underhåll kan bestå av både fasta och löpande kostnader. Författarna beskriver att de fasta 

kostnaderna är betydligt lättare för organisationerna att kalkylera för eftersom de är säker i sin 

förekomst. Löpande kostnader har en tendens att variera beroende på slitage och är således 

betydligt svårare att kalkylera och förutse. Bourke och Davies (1999) resonemang i 

ovanstående stycke är aktuellt i denna studie eftersom bostadsrättsföreningar är en typ av 

organisation där det är av betydelse att ha ett ekonomiskt utrymme och resurser för framtida 

kostnader.  Eftersom löpande kostnader har en tendens att variera är det svårt att kalkylera för 

sådana kostnader.  En betydande post i en bostadsrättsföreningens bokföring är 

avskrivningar.  Det primära syftet med avskrivningar är att i bokföringen redovisa kostnaden 

för tillgångens värdeminskning och således fördela kostnaderna för en investering över den 

ekonomiska livslängden (Feltham och Ohlson 1996).  

 

Vid utvecklingen av modellen har en bedömning gjorts avseende vilka nyckeltal beträffande 

kostnader som kan tillämpas för att avbilda det ekonomiska resultatet för 

bostadsrättsföreningar. Det primära syftet med nyckeltalen är att dessa ska kunna tillämpas för 

att avbilda det ekonomiska resultatet och ställningen för bostadsrättsföreningar. Studien har 

utgått från tidigare forskning beträffande kostnader för andra organisationsformer och därefter 
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studerat vad som anses som rimligt för bostadsrättsföreningar för att avbilda det ekonomiska 

resultatet och ställningen. Det är av betydelse att nyckeltalen är anpassade för 

bostadsrättsföreningar eftersom det är den organisationsformen som den ekonomiska 

analysmodellen ska anpassas för.   Kostnader är intressant för föreningarnas medlemmar 

eftersom framtida kostnader och stora kostnadsposter har en potentiellt indirekt påverkan på 

eventuella framtida höjningar av årsavgiften. Därför är det intressant för medlemmar och 

intressenter att studera nyckeltal beträffande kostnader.  Därmed utformas två nyckeltal 

gällande kostnader som används i den ekonomiska analysmodellen. 

 

Nyckeltal gällande intäkter 

Beträffande både nyckeltal gällande skuldsättning och kostnader är att båda kan ha en 

påverkan för den årsavgift som föreningen väljer att ta ut av sina medlemmar. Med bakgrund 

av att bostadsrättsföreningar är ett svenskt fenomen förekommer det ingen forskning huruvida 

årsavgiften för föreningarna påverkas av skuldsättning och kostnadsposter. Årsavgiften blir 

för föreningen en intäkt i resultaträkningen. Höga intäkter för en organisation innebär enligt 

Asimakopoulos, Samitas och Papadogonas (2009) möjligheter för tillväxt. Maury (2006) för 

ett liknande resonemang och menar att tillväxt även ökar lönsamheten. För 

bostadsrättsföreningar är årsavgiften den primära intäktsposten vilket gör att 

bostadsrättsföreningens ekonomi i hög utsträckning styrs utifrån årsavgifternas storlek. 

Årsavgiften ska finansiera för nuvarande men även framtida kostnader som reparationer och 

underhåll. 

Den primära intäktskällan för bostadsrättsföreningar är årsavgift och därför utformas ett 

nyckeltal för intäkter i form av årsavgifter. Det är viktigt att vid bedömningen av 

bostadsrättsföreningars intäkter inkludera ett nyckeltal som omfattar bostadsrättsföreningarnas 

årsavgift. För att den ekonomiska analysmodellen ska uppnå sitt syfte att avbilda det 

ekonomiska resultatet för bostadsrättsföreningar, är det av betydelse att intäktsposten 

årsavgifter inkluderas.  Intäktsposten årsavgift är viktig eftersom medlemmar vill säkerställa 

att föreningen har tillräckligt med intäkter för att finansiera framtida kostnader. Eftersom 

nyckeltal beträffande kostnader studeras, är det naturligt att även studera nyckeltal gällande 

intäkter. Därmed valdes nyckeltalet årsavgift per kvadratmeter. 
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Nyckeltalens tillämpbarhet i den ekonomiska analysmodellen 

Med hänsyn till tidigare resonemang om nyckeltal beträffande kostnader, skuldsättning och 

intäkter utformas därmed den ekonomiska analysmodellen. Gällande nyckeltal för att beskriva 

kostnader har två nyckeltal utformats, dessa är underhålls- och amorteringsutrymme som 

ämnar beskriva det utrymme som föreningarna har för framtida investeringar. Det andra 

nyckeltalet är avskrivningar per kvadratmeter som har som ändamål att beskriva hur mycket 

avskrivningar föreningarna gör för räkenskapsåret, som bör indikera hur väl föreningarna 

fördelar kostnaderna över den ekonomiska livslängden. Vad beträffar nyckeltal gällande 

skuldsättning har två nyckeltal utformats för att avbilda det ekonomiska resultatet och 

ställningen. Dessa är skuldkvot och skuld per kvadratmeter. Skuldkvoten ämnar beskriva 

skuldernas relation till intäkterna och skuld per kvadratmeter beskriver skulderna fördelade på 

totala bostadsytan i kvadratmeter. Det sista nyckeltalet framtaget i den ekonomiska 

analysmodellen är årsavgift per kvadratmeter. Detta nyckeltal beskriver intäkterna från 

årsavgifter fördelade på den totala bostadsytan i kvadratmeter i föreningen. Majoriteten av 

nyckeltalen är fördelade på den totala bostadsytan för att öka jämförbarheten mellan 

föreningarna.  

 

Forskningen beträffande nyckeltalen i den ekonomiska analysmodellen, är genomförd på 

organisationer i allmänhet. Den är därmed inte specifikt anpassad för bostadsrättsföreningar. 

Således finns ingen direkt koppling mellan de specifika nyckeltalen för bostadsrättsföreningar 

i den ekonomiska analysmodellen och tidigare forskning. Däremot förekommer forskning 

beträffande nyckeltalen i andra organisationsformer som inte är bostadsrättsföreningar. Nedan 

ges en presentation av den ekonomiska analysmodellen som innehåller nyckeltalen 

presenterade i detta kapitel. 

 

Presentation av den ekonomiska analysmodellen (verktyget) 

Nedan illustreras verktyget i form av den ekonomiska analysmodellen innehållande fem 

stycken nyckeltal som denna studie använder som mått på det ekonomiska resultatet och 

ställningen i svenska bostadsrättsföreningar. Nyckeltalen är framtagna för att i så hög 

utsträckning som möjlig skänka en omfattande helhetsbedömning av den ekonomiska 

ställningen i bostadsrättsföreningarna. Forskningen som nyckeltalen bygger på är genomförd 

på andra organisationsformer än bostadsrättsföreningar. Således har nyckeltalen anpassats 

både med hänsyn till tidigare forskning men även till Borättupplysningens riktlinjer och 
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vägledning för bedömningen av det ekonomiska resultatet och ställningen för svenska 

bostadsrättsföreningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Den ekonomiska analysmodellen 

Nedan ges en tydlig presentation av verktygets ingående komponenter för att skänka en 

förklaring hur verktyget avbildar det ekonomiska resultatet och ställningen.      

 

Skuldkvot 

Nyckeltalet skuldkvot uttrycker i hur stor utsträckning bostadsrättsföreningen är skuldsatt i 

relation till omsättningen. Formeln utformas enligt följande:  

 

 

Tumregeln som använts i denna studie är att under 5 i skuldkvot anses som bra, över 10 anses 

som mindre bra och en skuldkvot på 20 eller över anses som mycket illa enligt 

Borättupplysning (2015). 

 

Underhålls- och amorteringsutrymmet 

Underhålls- och amorteringsutrymmet, förkortning UH/AM utrymmet är ett nyckeltal som 

analyserar huruvida föreningens intäkter är tillräckligt stora för att klara framtida reparationer 

och underhåll (utan stora avgiftshöjningar för privatpersonerna i föreningen). Enligt 

BRF:s 
ekonomiska 
resultat och 

ställning 

Årsavgift 
per m² 

Skuldkvot 

UH/AM 
utrymm

e 

Låneskul
d per m² 

Avskrivn
ingar 

per m² 

  

Skuldkvot = Skulder till kreditinstitut/Omsättningen 

 



30 
 

Borättupplysning (2015) ger denna beräkning en god indikation på föreningens finansiella 

styrka. Nyckeltalet kan exempelvis visa tendenser om en förening bör anses som 

underfinansierad eller inte. Formeln för UH-AH utrymmet formuleras enligt följande:  

 

 

 

Tumregeln för nyckeltalet är att det procentuella tal som beräknas fram med formeln bör vara 

25 % eller mer enligt Borättupplysning (2015).  

 

Skuld per kvadratmeter (belåning) 

Skuld per kvadratmeter är ett nyckeltal som ställer bostadsrättsföreningens långfristiga 

skulder i relation till bostadsytan. Formeln för skuld per kvadratmeter utformas enligt 

följande:  

 

 

Beträffande tumregler för nyckeltalet används inte dessa i samma utsträckning som för andra 

nyckeltal, utan här är det jämförelsen med andra bostadsrättsföreningar som är det primära. 

Jämförelsen blir mer användbar och rättvis då skulderna divideras med den totala bostadsytan 

för bostadsrättsföreningen.  

 

Årsavgifter per kvadratmeter 

Nyckeltalet årsavgifter per kvadratmeter är kvoten mellan bostadsrättsföreningens totala 

intäkter för årsavgifter och den totala bostadsytan. Formeln för att beräkna årsavgifter per 

kvadratmeter formuleras som följande: 

 

 

Nyckeltalet divideras med den totala bostadsytan för att öka jämförbarheten med andra 

föreningar istället för att enbart studera den totala intäkten från årsavgifter.  

 

Avskrivningar per kvadratmeter 

Nyckeltalet avskrivningar per kvadratmeter är kvoten mellan totala avskrivningar i 

bostadsrättsföreningarna och den totala bostadsytan. Avskrivningar per kvadratmeter beräknas 

enligt följande 

 

UH/AM utrymmet = Reparationer+ periodiskt underhåll+ 

avskrivningar +- årets resultat/Omsättningen 

 

Skuld per m² = Långfristiga skulder/ bostadsrättsföreningens totala bostadsyta(kvm) 

 

Årsavgifter per m² = Totala intäkter från årsavgifter/ föreningens totala bostadsyta (kvm) 

 

Avskrivningar per m² = Totala avskrivningar/ föreningens totala bostadsyta (kvm) 
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Även detta nyckeltal divideras med den totala bostadsytan för att öka jämförbarheten 

gentemot andra bostadsrättsföreningar.      

3.3.2 Tidigare forskning beträffande potentiellt påverkande faktorer 

Detta avsnitt ämnar förklara potentiella påverkande faktorer för bostadsrättsföreningarnas 

ekonomiska resultat och ställning. En beskrivning beträffande faktorerna storleksfaktorn, 

marknadsläge och åldersfaktorn ges här eftersom de återkommer i studiens empiriska 

undersökning.     

Storleksfaktorn 

Storleksfaktorn bygger på en föreställning om att storleken i olika grad ska ha en påverkan på 

bostadsrättsföreningarnas ekonomiska ställning. Enligt Morri och Cristanziana (2009) finns 

det ett samband mellan organisationernas storlek och dess kapitalstruktur, det vill säga 

relationen mellan organisationens egna kapital och skulder. Författarna menar på att det är 

lättare för större organisationer att öka det egna kapitalet. Det vill säga större organisationer 

tenderar att lättare kunna visa upp ett större eget kapital än mindre organisationer. Större 

organisationer tenderar att ha en högre skuldsättning än mindre organisationer menar Titman 

och Wessels (1988). Detta innebär att större organisationer är mer benägna att ta risker och är 

inte i lika stor utsträckning känsliga för räntehöjningar.   

 

Beträffande storlekens relation till ekonomiska ställningen framhäver Capece et al. (2010) att 

storleken på organisationen har en inverkan på prestandan. I författarnas studie framgår det att 

medelstora organisationer uppvisar den bästa ekonomiska ställningen jämfört med stora och 

små organisationer. Serrasquerio och Nunes (2008) beskriver att det föreligger en positiv 

korrelation mellan organisationens storlek och dess prestanda. Författarnas empiriska 

undersökning uppvisar ett resultat som indikerar att större organisationer tenderar att ha god 

ekonomisk stabilitet och ställning i förhållande till de mindre organisationerna. Vid 

klassificeringen av organisationernas storlek har författarna valt att använda totala tillgångar, 

omsättning och antal anställda som indelningsunderlag. Andra forskare inom området 

Fiegenbaum och Karnani (1991) och Winter (1994) betonar att storleken är positivt korrelerat 

med prestandan för organisationerna eftersom större organisationer kan skapa sig 

kostnadsfördelar då de har bättre möjligheter att minska sina kostnader. Författarna menar 

även att större organisationer kan dra nytta av möjligheten att diversifiera och optimera 

verksamheten. Följaktligen är större organisationer mer följsamma och anpassningsbara till 

förändringar i marknaden.     
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Marknadsläge 

En ytterligare faktor denna studie ämnar undersöka är marknadsläget för 

bostadsrättsföreningarna. Med andra ord huruvida verksamhetsorten för föreningen har någon 

påverkan på föreningens ekonomiska ställning. Rubinfield (2012) klargör övergripligt hur 

efterfrågan och utbud samspelar i en ekonomi. Han beskriver att när efterfrågeöverskott råder 

ökar priserna av vad han benämner som “enklare varor” och när utbudsöverskott råder sjunker 

priser.  

O ́Sullivan och Sheffrin (2003) belyser att när jämvikt på marknaden råder så är utbudet 

samma som efterfrågan. Vid de fall det förekommer en skillnad mellan utbud och efterfrågan 

är marknaden i obalans och därmed uppstår underskott eller överskott gällande efterfrågan 

eller utbud. Nedan illustreras ett diagram som tydliggör relationen mellan utbud och 

efterfrågan på en marknad:     

 

 
 

Figur 3. O´Sullivan, A. och Sheffrin (2003). 

 

Ovanstående figur exemplifierar utbud och efterfrågekurvans relation till varandra. För att 

förklara relationen och sambandet mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden 

används ett liknande diagram med den skillnaden att y-axeln byts ut mot att vara 

befolkningsmängd.  

 

En undersökning genomförd av Boverket (2014) granskade 290 kommuner i Sverige och 

grundar sig i hur kommunerna bedömer att läget är på bostadsmarknaden i respektive 

kommun. Resultatet av studien visade att 98 av dessa kommuner anser att de befinner sig i 

balans på bostadsmarknaden, det vill säga varken efterfrågeöverskott eller 
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efterfrågeunderskott. 156 av kommunerna har ett efterfrågeöverskott på bostäder enligt 

undersökningen, och 35 kommuner anser att det är ett efterfrågeunderskott. Det framkommer 

även att 34 av 35 kommuner som har efterfrågeunderskott på bostäder är relativt små 

kommuner där invånarantalet understiger 25 000 personer.  

 

En forskningsstudie genomförd av Capece et al. (2010) som undersöker lönsamheten i 

Italienska organisationer som sysslar med bränsleförsäljning förklarar att organisationer 

belägna i områden med större attraktivitet där det finns en högre efterfrågan tenderar att ha en 

bättre ekonomisk stabilitet än organisationer belägna i områden med lägre efterfrågan. En 

liknande studie av Minai (2010) menar att en faktor som är knuten till organisationens 

prestanda är platsen för organisationen. Det empiriska materialet insamlat till undersökningen 

genomförd av Capece et al. (2010) består av organisationer belägna på olika geografiska 

platser i Italien, organisationerna i undersökningen är representerade från platser så som 

centrala Italien, norra och södra Italien. Från författarnas undersökning framgår det att 

organisationer belägna i geografiska områden med hög attraktivitet tenderar uppvisa bättre 

prestanda. Eftersom det råder större konkurrens och därmed måste organisationerna ständigt 

effektivisera verksamheten och minimera kostnaderna för att upprätthålla en 

konkurrenskraftig verksamhet.    
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Figur 4. Kommunernas bedömning av bostadsmarknaden enligt 

bostadsmarknadsundersökningen (2014). 

 

Åldersfaktorn 

Den tredje faktorn som studien ämnar undersöka berör förhållandet mellan den ekonomiska 

ställningen i bostadsrättsföreningarna och dess ålder. Capece et al. (2010) framhåller att äldre 

etablerade organisationer tenderar uppvisa en mer stabil ekonomisk ställning än nyetablerade 

organisationer. Författarna betonar att nyetablerade organisationer står inför 

uppstartskostnader och har till viss del en begränsning gällande den ekonomiska erfarenheten. 

Etablerade organisationer har en fördel gentemot nyetablerade organisationer eftersom de 

etablerade har sedan tidigare uppbyggda relationer till samarbetspartners och leverantörer. 

Vijayakumar (2011) poängterar att det föreligger en positiv korrelation mellan ålder på 

organisationen och ekonomiska ställningen. Åldern på organisationen skapar en erfarenhet 

som nyetablerade organisationer saknar och därmed föreligger det en skillnad hur den 

ekonomiska ställningen är.  

En forskningsstudie genomförd av Ismail och Jenatabadi (2014) undersöker huruvida åldern 

på organisationen har en påverkan på prestandan och ekonomiska ställningen på flygbolag. 

Denna studie kommer fram till att det finns positiv korrelation mellan organisationens ålder 

och den ekonomiska prestandan. Anledningen till denna korrelation är att etablerade 

organisationer tenderar ha mer fördelaktiga rutiner och processer för att skapa underlag och 

vägledning i det strategisk beslutsprocessen. Författarna menar således att nyetablerade 

organisationer saknar denna erfarenhet vilket leder till en sämre beslutsprocess. När äldre, 

etablerade organisationer misslyckas att uppnå en ekonomisk stabilitet beror det 

huvudsakligen på två anledningen. Det ena är att äldre etablerade organisationerna har 

svårigheter att anpassa sig till nya förhållanden på marknaden och det andra är att 

organisationen har svårigheter att anpassa det strategiska arbetet för förändringarna.    
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3.4 Förklaringsmodell - A priori 
A priori modellen nedan ämnar belysa hur studiens förklaringsvariabler hämtade från tidigare 

forskning kan tänkas förklara den ekonomiska ställningen för bostadsrättsföreningar i Sverige 

under räkenskapsår 2014.      

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. A priori-modell 

Ur den teoretiska referensramen och tidigare forskning om läsbarhet, ekonomiskt resultat och 

ställning samt faktorer har en a priori modell utformats. Det första steget i studien är att från 

tidigare forskning arbeta fram ett verktyg med fokus att göra den många gånger komplexa 

redovisningsinformationen läsbar och begriplig för intressenter. Verktyget benämns ”den 

ekonomiska analysmodellen” och komponenterna i modellen består av nyckeltal hämtade från 

tidigare forskning, som har presenterats tidigare. Nyckeltalen är anpassade för att avbilda det 

ekonomiska resultatet och ställningen i svenska bostadsrättsföreningar.  
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Det andra steget är att testa begripligheten och läsbarheten av komponenterna i verktyget, 

testet presenteras i kapitel 4.1.2 

 

Det sista steget är att en empirisk undersökning med hjälp av den ekonomiska analysmodellen 

(verktyget) kommer att genomföras på bostadsrättsföreningarna där ekonomiska 

analysmodellen används som ett verktyg för att avbilda det ekonomiska resultatet och 

ställningen. Dokumentstudien ämnar undersöka det ekonomiska resultatet och ställningen och 

sedan jämföra det med faktorerna storlek, marknadsläge och ålder för att finna eventuella 

skillnader mellan faktorerna. Dokumentstudien syftar även undersöka hur tvingande 

isomorfism hämtad från institutionella teorin och intressentteorin har anknytning till 

bostadsrättsföreningarna. A priori modellens sista variabel benämns som övrigt i syfte att 

lämna en del av undersökning öppen för andra potentiella faktorer som kan dyka upp under 

empirins insamlande. 
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3.4.1 Undersökningsmodell 

Undersökningsmodellen nedan redogör kring hur faktorerna som benämns i A priori modellen 

vidare undersöks i studien. Här förklaras även vart de empiriska data som ligger till grund för 

att ämna förklara och beskriva faktorn härstammar från.  

 

 

      

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Undersökningsmodell 

 

Den institutionella teorin och intressentteorin används som förklaringsteorier i denna studie 

och är därmed något som inte direkt går att undersöka och utgår därmed från 

undersökningsmodellen.  

 

 

 

Begrepp          Empirisk grund 

 

Ekonomiska 

ställningen i 

svenska BRF 

Faktorn ålder 

(Kapitel 4.5) 

Faktorn storlek 

(Kapitel 4.3) 

Faktorn 

marknadsläge 

(Kapitel 4.4) 

Årsredovisning Nyckeltal 

 

Årsredovisning 

Balansomslutning . 

 

Årsredovisning + Boendeenkäten 

från 2014 

 

Årsredovisning  Föreningens 

registreringsår 

Test av verktygets 

begriplighet 

Verktyg 



38 
 

4. Empiri och Analys 
I detta avsnitt presenteras det empiriska utfallet och den efterföljande analysen av utfallet. 

Kapitlet inleds med en presentation av testet för den ekonomiska analysmodellen som 

genomfördes på studenter. Vidare presenteras utfallet från den empiriska undersökningen, i 

anknytning till den empiriska undersökningen redovisas en analys av det empiriska utfallet. 

Den består av en diskussion kring utfallets koppling till tidigare forskning inom området.  

.    

4.1 Test av den ekonomiska analysmodellens begriplighet 
Testet genomfördes för att bedöma verktygets begriplighet och läsbarhet. Testet innehåller en 

illustration av verktyget som består av ett antal komponenter i form av nyckeltal. Det 

förekommer tre frågor kopplat till denna figur där respondenterna bedömer modellens 

begriplighet utifrån en femgradig skala. 

 

Testdokumentet (se: bilaga 1) har skickats ut till 30 studenter utan djupare ekonomisk 

kunskap vid högskolan i Gävle. Syftet med testet var att avgöra om verktyget uppfyller sin 

huvudsakliga funktion. Vilket är att göra den många gånger komplicerade ekonomiska 

informationen mer begriplig och läsbar för intressenter till bostadsrättsföreningar. En ökad 

begriplighet medför att intressenterna kan göra en mer rättvis bedömning av det ekonomiska 

resultatet och ställningen. 

 

Resultatet från testet visar på att 85 % av respondenterna bedömer att verktyget är “mycket 

lättbegriplig “ eller “lättbegriplig”- att förstå, de har alltså svarat en fyra eller en femma på en 

femgradig skala. Resterande 15 procent anser att modellen varken är lättbegriplig eller 

svårbegriplig, det vill säga en trea på den femgradiga skalan. Resultatet ger en tämligen tydlig 

indikation att respondenterna betraktar modellen som begriplig och läsbar. I en bilaga till 

uppsatsen finns frågorna som respondenterna besvarat. 

4.2 Empirisk undersökning av den ekonomiska analysmodellen på 

bostadsrättsföreningar 
 

Den ekonomiska analysmodellen som tidigare presenterats används i den empiriska 

undersökningen som ett verktyg för att undersöka det ekonomiska resultatet och ställningen i 

svenska bostadsrättsföreningar utifrån tre faktorer. Studien omfattade 384 

bostadsrättsföreningar enligt urvalet beräknat i metodkapitlet. Det empiriska utfallet 
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resulterade i att årsredovisningar från 300 stycken föreningar ingick i det empiriska 

underlaget. Det blev således ett bortfall på 84 stycken föreningar, en djupare analys kring vad 

bortfallet beror på beskrivs i kapitel 4.9 bortfallsanalys. Föreningarna som ingår i studien 

undersöks utifrån tre olika faktorer. Faktorerna är storlek, marknadsläge och ålder på 

bostadsrättsföreningen.   

I den empiriska undersökningen tillämpas verktyget för att avbilda det ekonomiska resultatet 

och ställningen. För de olika faktorerna beräknas respektive ingående komponent i verktyget 

som sedan beskriver ekonomiska resultatet och ställningen. Jämförelsetal (index) för 

respektive nyckeltal har beräknats för att användas som ett relationstal för nyckeltalen i varje 

faktor. Detta index är ett beräknat medelvärde av populationens nyckeltal utan att hänsyn 

tagits till faktorerna, därmed blir det intressant att ställa detta index i relation till nyckeltalen i 

varje faktor. Nedan presenteras index för nyckeltalen som framledes används i studien. 

 

Index för nyckeltalen: 

Skuld per kvm: 5111 kr per kvm 

AM/UH -utrymme: 27,8 % i medelvärde 

Avskrivning per kvm: 130 kr per kvm 

Årsavgift per kvm: 624 kr per kvm 

Skuldkvot: 6,2 i medelvärde 

 
I efterföljande kapitel 4.3 presenteras det resultatet från den empiriska undersökningen. 

Presentationen består av att respektive nyckeltal i den ekonomiska analysmodellen redovisas 

utifrån faktorerna storlek, marknadsläge och ålder. Varje del består av fem nyckeltal inom 

varje faktor i form av diagram och samtliga faktorer avslutas med en analys för respektive 

faktor. 

4.3 Resultat från empirisk undersökning: Storleksfaktorn 

En klassificering har gjorts utifrån storlek på dem undersökta föreningarna i studien med 

utgångspunkt från organisationens balansomslutning vid 2014 års bokslut. Storleken har 

tillämpats som en faktor för att finna tänkbara förklaringar huruvida storleken på 

bostadsrättsföreningarna har en påverkan för föreningarnas ekonomiska ställning. 

Föreningarna har delats upp i tre olika storleksbaserade kategorier. Balansomslutning från 
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årsredovisningarna har använts som måttstock på storlek. Uppdelningen av föreningarna ser 

ut enligt följande:   

 

 Mindre bostadsrättsföreningar: Föreningar vars balansomslutning under 

räkenskapsår 2014 varit mindre än 20 miljoner kronor. 

 

 Medelstora bostadsrättsföreningar: Föreningar vars balansomslutning under 

räkenskapsår 2014 varit mellan 20 miljoner kronor och 80 miljoner kronor. 

 

 Stora bostadsrättsföreningar: Föreningar vars balansomslutning under räkenskapsår 

2014 varit 80 miljoner kronor eller mer.  

 

 

 

Figur 7. Storleksfördelning på föreningarna i dokumentstudien 

Ovan presenteras en storleksfördelning av dem föreningar som ingår i studien. Fördelningen 

är relativ jämn mellan mindre, medelstora och stora föreningar i denna studie vilket kan anses 

som en god jämförbarhet för studien. 
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Nyckeltal: Skuld per kvadratmeter 

 

Figur 8. Storleksfaktorn - skuld per kvadratmeter 

Diagrammet ovan redogör för att de mindre bostadsrättsföreningarna har en betydligt lägre 

skuld per kvadratmeter än medelstora och större bostadsrättsföreningar. Stora 

bostadsrättsföreningar har mer än dubbelt så stor skuld per kvadratmeter jämfört med mindre 

föreningar. Medelstora föreningar ligger i linje med det beräknade jämförelsetalet (Index).   

 

Nyckeltal: Underhålls- och amorterings-utrymmet 

 

 

Figur 9. Storleksfaktorn - UH/AM- utrymmet 

 

Diagrammet ovan visar att UH/AM - utrymmet skiljer sig ytterst marginellt mellan storleken 

på föreningarna. Därmed ligger alla ungefärligt i linje med indexet. 
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Nyckeltal: Avskrivning per kvadratmeter 

 

Figur 10. Storleksfaktorn - Avskrivning per kvadratmeter 

 

Ovanstående diagram presenterar utfallet som tyder på att större bostadsrättsföreningar 

tenderar att ha höga avskrivningar per kvadratmeter, betydligt högre än index. Medelstora 

föreningar ligger i linje med index och de mindre föreningarna ligger betydligt under index. 

Större föreningar redovisar avskrivningar per kvadratmeter som är mer än dubbelt så höga 

som de mindre föreningarna.  

 

Nyckeltal: Årsavgift per kvadratmeter 

 

Figur 11. Storleksfaktorn - Årsavgift per kvadratmeter 
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Årsavgifterna återspeglat i diagrammet ovan visar att det är en tämligen marginell skillnad 

mellan storleken på föreningarna. De ligger alla mer eller mindre i linje med index.  

 

Nyckeltal: Skuldkvot 

 

Figur 12. Storleksfaktorn - Skuldkvot 

Skuldkvoten för mindre bostadsrättsföreningar ligger betydligt under index, medelstora i linje 

med indexet och stora föreningar klart över. Stora föreningar har mer än dubbelt så stor 

skuldkvot gentemot mindre föreningar.  

 

Analys av storleksfaktorn 

Storleken har studerats som en faktor för att undersöka huruvida storleken på 

bostadsrättsföreningarna har en påverkan på den ekonomiska ställningen. Analysen har 

genomförts utifrån tre klassificeringar av storlek och bedömningen av den ekonomiska 

ställningen har gjorts utifrån fem framtagna nyckeltal. Beträffande storlekens påverkan på 

bostadsrättsföreningarnas ekonomiska ställning visar de empiriska data tendenser att faktorn 

har en viss påverkan.  

 

Det empiriska utfallet visar tydliga tendenser på att föreningar som klassificeras som stora har 

en högre skuld per kvadratmeter och även en högre skuldkvot än medelstora och små 

föreningar. De stora bostadsrättsföreningarna har exempelvis tre gånger så hög skuld per 

kvadratmeter i jämförelse med de små bostadsrättsföreningarna. Detta empiriska utfall är i 

linje med Titman och Wessels (1988) resonemang vilket belyser att större organisationer 
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tenderar att ha en högre skuldsättning än vad mindre organisationer har. Eftersom de större 

organisationerna är mer riskbenägna än små organisationer och stora organisationer är även i 

mindre utsträckning känsliga för räntehöjningar på dess långfristiga skulder. Det empiriska 

utfallet visar även att det finns ett samband mellan storleken på föreningen och skuldkvoten. 

Även i detta fall framgår det att stora bostadsrättsföreningar har en betydligt högre skuldkvot 

än de mindre föreningarna. 

Morri och Cristanziana (2009) för ett resonemang att det finns ett positivt samband mellan 

organisationens storlek och skuldkvoten. Resultaten från empiriska data stämmer således 

tämligen väl överens med tidigare forskning inom området. Med hänsyn till andra 

forskningsstudier motsäger sig studiens empiriska resultat den tidigare forskningen.  Capece 

et al. (2010), Fiegenbaum och Karnani (1991), Winter (1994) och Serrasquerio och Nunes 

(2008) beskriver att större organisationer tenderar uppvisa en bättre ekonomisk stabilitet och 

prestanda än vad mindre organisationer gör. Med föreningarnas skuldsättning som 

utgångspunkt för den ekonomiska ställningen visar det empiriska utfallet alltså på att de större 

föreningarna inte har en bättre ekonomisk stabilitet än medelstora och mindre föreningar. 

      

Gällande nyckeltalet avskrivningar per kvadratmeter visar det empiriska utfallet tydligt att 

avskrivningarna per kvadratmeter är betydligt högre i bostadsrättsföreningar som klassificeras 

som större i jämförelse med mindre och medelstora bostadsrättsföreningar. Capece et al. 

(2010), Fiegenbaum och Karnani (1991), Winter (1994) och Serrasquerio och Nunes (2008) 

belyser alla det faktum att större organisationer tenderar att uppvisa en bättre prestanda i form 

av ett högre resultat. Diskussionen gällande detta utfall kan möjligen grunda sig i huruvida 

medelstora och mindre föreningar väljer att bokföra lägre kostnader för avskrivningar för att 

på så sätt undvika stora kostnadsposter som följaktligen påverkar resultatet negativt. Faktumet 

att större organisationer bokför högre avskrivningar kan vara på bekostnad av resultatet, det 

blir således en kostnad för föreningen. Dock förekommer det positiva aspekter med höga 

avskrivningar. Tidigare forskning av Feltham och Ohlson (1996) förklarar att avskrivningar 

ska fördelas över den ekonomiska livslängden på tillgången. Därmed kan det finnas skäl att 

tolka det empiriska resultatet som så att större föreningar har en mer långsiktig planering, och 

det uppstår inte några stora restvärden som behöver utrangeras vid senare tillfällen.  

 

Mindre och medelstora föreningar bokför lägre avskrivningar per kvadratmeter under 

räkenskapsår 2014 än vad stora föreningar gör. Detta medför ur en positiv synvinkel att 

kostnaderna i bokföringen blir lägre och därmed blir föreningens resultat högre.  En negativ 
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följd av detta kan i framtiden eventuellt leda till att det kvarstår restvärden som behöver 

utrangeras och därmed uppstår det stora kostnadsposter i framtiden istället för en jämnare 

fördelning under livslängden. Således leder det till en förflyttning av kostnaden till framtiden, 

vilket i sin tur kan påverka medlemmarna eftersom det kan krävas avgiftshöjningar. 

Fiegenbaum och Karnani (1991) och Winter (1994) belyser att större organisationer kan 

optimera verksamheten i större utsträckning än vad mindre organisationer har möjlighet till. 

Ovanstående exempel gällande avskrivningarnas fördelning över tiden kan rimligtvis anses 

som ett exempel att optimera verksamheten. Beträffande avskrivningar per kvadratmeter har 

den tidigare forskningen två olika sätt att se på det, beroende på vilken tidshorisont som antas. 

Ur ett kortsiktigt perspektiv har de mindre och medelstora föreningarna en bra ekonomisk 

ställning medan det ur ett långsiktigt perspektiv föreligger bättre ekonomisk ställning för de 

större bostadsrättsföreningarna.   

Beträffande övriga nyckeltal finner undersökningen att det inte föreligger några större 

skillnader beträffande storleken på bostadsrättsföreningarna och den ekonomiska ställningen. 

Därmed kan inte denna studie utifrån dessa nyckeltal fastställa att storleken på föreningen är 

en påverkande faktor för den ekonomiska ställningen. 

4.4 Resultat från empirisk undersökning: Marknadsläge 
Urvalet är styrt utifrån Boverkets bedömning av läget på bostadsmarknaden 2014, därmed blir 

den procentuella fördelningen i linje med Boverkets bedömning gällande efterfrågan på 

bostäder i Sverige. Det innebär att diagrammet nedan presenterar den procentuella andelen för 

bostadsrättsföreningar i denna studie utifrån i vilken kommun föreningen är belägen.  
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Figur 13. Uppdelning efter marknadsläge 

 

I figuren ovan kan avläsas att drygt hälften (167 stycken) av bostadsrättsföreningarna i denna 

studie är stationerade i kommuner där det råder efterfrågeöverskott på bostäder. Ungefär en 

tredjedel av föreningarna (102 stycken) är stationerade i kommuner där det råder balans på 

bostadsmarknaden, det vill säga varken överskott eller underskott på efterfrågan. En tiondel 

(31 stycken) av föreningarna är belägna i kommuner där det råder efterfrågeunderskott på 

bostäder.  

Nyckeltal: Skuld per kvadratmeter 

 

Figur 14. Marknadsläge - Skuld per kvadratmeter 
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Bostadsrättsföreningar belägna i kommuner med efterfrågeunderskott på bostäder uppvisar en 

låg skuld per kvadratmeter i förhållandevis till indexet men även till föreningar i kommuner 

med efterfrågeöverskott. Föreningar i kommuner med efterfrågeöverskott har mer än dubbelt 

så hög skuld per kvadratmeter. Föreningar belägna i kommuner med balans på 

bostadsmarknaden ligger även de under index och därmed betydligt lägre än föreningar 

belägna i kommuner med efterfrågeöverskott på bostäder.  

 

Nyckeltal: Underhålls- och amorterings- utrymmet 

 

Figur 15. Marknadsläge - UH/AM -Utrymmet 

 

Föreningar belägna i kommuner med balans på bostäder uppvisar ett något högre underhålls- 

och amorterings utrymme än både index och efterfrågeunderskott/överskott kommuner. I 

övrigt ligger bostadsrättsföreningar i kommuner med efterfrågeöverskott och 

efterfrågeunderskott tämligen nära index. 
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Nyckeltal: Avskrivning per kvadratmeter 

 

 
Figur 16. Marknadsläge - Avskrivning per kvadratmeter 

 

Föreningar belägna i kommuner med efterfrågeunderskott på bostäder har betydligt lägre 

avskrivningar per kvadratmeter än både index och kommuner med balans eller 

efterfrågeöverskott. Klart högst avskrivningar per kvadratmeter har föreningar i kommuner 

med efterfrågeöverskott på bostäder. 

 

Nyckeltal: Årsavgift per kvadratmeter 

 

 
Figur 17. Marknadsläge - Årsavgift per kvadratmeter 

 

Diagrammet ovan visar att årsavgifterna per kvadratmeter skiljer sig tämligen marginellt och 

samtliga kategorier ligger i linje med index. Föreningar belägna i kommuner med balans har 

något högre årsavgift per kvadratmeter jämfört med de andra.  
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Nyckeltal: Skuldkvot 

 

 

Figur 18. Marknadsläge - Skuldkvot 

 

Från diagrammet ovan framkommer det att föreningar belägna i kommuner med 

efterfrågeöverskott på bostäder har en skuldkvot som överstiger index medan föreningar i 

kommuner med balans och efterfrågeunderskott har ett värde som understiger index. Den 

största skillnaden förekommer mellan efterfrågeöverskottskommuner och kommuner i balans, 

där det framgår en skillnad på nästan 30 %.  

Analys av marknadsläge 

Marknadsläget har använts som en tänkbar påverkande faktor för att undersöka huruvida 

kommunen bostadsrättsföreningen har sitt säte i har en påverkan på den ekonomiska 

ställningen. Faktorn marknadsläge omfattar tre klassificeringar: Kommuner med 

efterfrågeöverskott, kommuner med balans och kommuner med efterfrågeunderskott. 

Beträffande marknadslägets påverkan på bostadsrättsföreningarnas ekonomiska ställning visar 

de empiriska data att faktorn har en viss påverkan.  

 

Resultatet från de empiriska data uppvisar att bostadsrättsföreningar i kommuner med 

efterfrågeöverskott tenderar att ha en högre skuld per kvadratmeter och även en högre 

skuldkvot än föreningar i de andra kategorierna. Forskning från Capece et al. (2010) och 

Minai (2010) förklarar att organisationer belägna i områden med hög attraktivitet och hög 

efterfrågan tenderar uppvisa en bättre ekonomisk stabilitet än organisationer i områden med 

lägre attraktivitet. 

Resultat från den empiriska insamlingen i denna studie visar på ett utfall som inte 

överensstämmer vad den tidigare forskningen påvisar. I studien framgår det till exempel att 

föreningar belägna i kommuner med efterfrågeöverskott har en högre skuld per kvadratmeter 
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och högre skuldkvot vilket i denna studie är två parametrar på den ekonomiska ställningen. 

Således kan det rimligtvis anses som att föreningar i efterfrågeöverskottskommuner till viss 

grad inte uppvisar en bättre ekonomisk stabilitet än föreningar i områden med lägre 

efterfrågan på bostäder. En tänkbar förklaring till utfallet är det faktum att områden med hög 

efterfrågan på bostäder pressar bostadsrättsföreningarna till ett högre marknadspris på 

bostäderna. Vilket i sin tur leder till att föreningarna mer eller mindre tvingas ta högre lån för 

att finansiera fastigheterna. Därmed blir delar av föreningens ekonomiska ställning lidande av 

detta, det vill säga nyckeltalen skuld per kvadratmeter och skuldkvot. Föreningar som har sitt 

säte i kommuner med efterfrågeunderskott har betydligt lägre skuld per kvadratmeter och 

skuldkvot, en tänkbar förklaring till detta är att marknadspriset för fastigheterna är troligtvis 

betydligt lägre och de behöver således inte ta särskilt höga lån. En anledning till att utfallet i 

denna studie inte överensstämmer med tidigare forskning kan vara det faktum att tidigare 

forskning undersökt organisationer i allmänhet och denna studie omfattar organisationsformen 

bostadsrättsföreningar.  

 

Beträffande avskrivningar per kvadratmeter finns det skillnader mellan de olika kategorierna 

där föreningar belägna i kommuner med efterfrågeöverskott har högre avskrivningar per 

kvadratmeter än föreningar i kommuner med efterfrågeunderskott och balans. En möjlig 

förklaring till det empiriska utfallet är att föreningarna belägna i 

efterfrågeöverskottskommuner väljer att skriva av tillgångarna i snabbare takt och således 

uppnår en högre avskrivning per kvadratmeter. Detta i sin tur kan leda till att föreningarna på 

lång sikt minimerar kostnaderna, eftersom föreningen då kan spara för framtida underhåll. 

Tidigare forskning av Capece et al. (2010) beskriver att organisationer i områden med högre 

efterfrågan strävar efter att effektivisera verksamheten och minimera kostnaderna. På kort sikt 

är höga avskrivningar negativt för föreningens ekonomiska ställning. Detta med bakgrund av 

att höga avskrivningar leder till ökade kostnader i bokföringen och således ett minskat resultat 

i slutändan. Det som föreningen dock egentligen gör är att fördela kostnaderna över 

livslängden (Feltham och Ohlson, 1996). Om en analys istället studeras på lång sikt uppvisar 

föreningarna med hög avskrivning per kvadratmeter en bättre ekonomisk ställning, eftersom 

en ökning av avskrivningar i framtiden eventuellt kan leda till en avgiftshöjning för 

medlemmarna. 
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Eftersom denna studie undersöker den ekonomiska ställningen för bostadsrättsföreningar 

räkenskapsår 2014 leder höga avskrivningar per kvadratmeter till en sämre ekonomisk 

ställning. Därför behövs det beaktas att ur ett långsiktigt perspektiv kan höga avskrivningar 

anses som positivt eftersom det inte uppstår något restvärde som behöver utrangeras i 

framtiden. Tidigare forskning av Capece et al. (2010) och Minai (2010) påstår att 

organisationer i områden med hög attraktivitet och hög efterfrågan har en bättre ekonomisk 

stabilitet. Forskningen stämmer till viss del överens med det empiriska utfallet från denna 

studie, men på kort sikt kan kostnadsposten avskrivningar bli missvisande då det leder till 

högre kostnad och sämre ekonomisk ställning. 

Gällande nyckeltalen årsavgift per kvadratmeter och UH-AM utrymmet visar det empiriska 

utfallet att det inte förekommer några större skillnader mellan de olika kategorierna av 

marknadsläge. Således kan studie inte fastställa att dessa två nyckeltal har en påverkan för den 

ekonomiska ställningen i bostadsrättsföreningarna. 

4.5 Resultat från empirisk undersökning: Åldersfaktorn 

Åldersfaktorn är baserad på bostadsrättsföreningarnas registreringsår som inhämtats från 

databasen retriever. En uppdelning har gjorts utifrån åldern på föreningen och den 

procentuella indelningen redovisas i diagrammet nedan. Klassificeringen ser ut enligt 

följande:  

 

 Äldre föreningar: Bildade före 1965  

 Medelålders föreningar: Från år 1965 till 1999 

 Nyare föreningar: från år 2000 och framåt 

 

 
Figur 19. Uppdelning efter ålder på föreningarna 
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Diagrammet ovan redogör för den åldersuppdelning på föreningarna som ingår i studien. 

Uppdelningen är genomförd för att få en så pass jämn fördelning som möjligt. 

 

 

Nyckeltal: Skuld per kvadratmeter 

 
Figur 20. Åldersfaktorn - Skuld per kvadratmeter    

 

Diagrammet ovan skildrar den differens som föreligger med föreningars ålder. Tydliga 

skillnader förekommer mellan äldre bostadsrättsföreningar och nyetablerade, där nyetablerade 

föreningar har betydligt högre skuld per kvadratmeter än vad äldre föreningar har. Skulden 

per kvadratmeter uppgår till nästan fyra gånger så stor. Medelålders föreningar ligger något 

under index medan äldre ligger betydligt under index och nyetablerade betydligt över. 

 

Nyckeltal: Underhålls- och amorterings-utrymmet 

 

Figur 21 Åldersfaktorn -UH/AM- utrymmet    
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Äldre och medelålders bostadsrättsföreningar har ett större utrymme för amortering och 

underhåll jämfört med nyetablerade föreningar. Äldre och medelålders föreningar ligger något 

över indexet medan nyetablerade ligger under indexet. 

 

Nyckeltal: Avskrivning per kvadratmeter 

 

Figur 22. Åldersfaktorn - Avskrivning per kvadratmeter 

Resultatet från diagrammet uppvisar att nyare föreningar har betydligt högre avskrivningar 

per kvadratmeter än vad både äldre och medelålders föreningar har. Nyare föreningar ligger 

betydligt över index medan medelålders och äldre föreningar ligger under indexet.  

 

Nyckeltal: Årsavgift per kvadratmeter  

 

Figur 23. Åldersfaktorn - Årsavgift per kvadratmeter 

Samtliga åldersindelningar ligger i linje med indexet och därmed förekommer inga större 

skillnader mellan ålder och årsavgift per kvadratmeter.  
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Nyckeltal: Skuldkvot 

 

Figur 24. Åldersfaktorn - Skuldkvot 

Från diagrammet utläses att nyare föreningar har betydligt högre skuldkvot än både indexet 

och äldre och medelålders föreningar. Exempelvis har nyare föreningar tre gånger så hög 

skuldkvot som äldre föreningar och dubbelt så hög som medelålders föreningar. Äldre 

föreningar ligger betydligt under indexet och medelålders ligger i linje med indexet.        

 

Analys av åldersfaktorn 

Åldersfaktorn grundar sig i en tänkbar förklaring gällande huruvida åldern på 

bostadsrättsföreningen har en påverkan för föreningens ekonomiska ställning. I denna studie 

har en uppdelning av föreningarna genomförts utifrån registreringsår, där de klassificeras i 

äldre, medelålders och nyetablerade föreningar.  

 

Gällande det empiriska utfallet finner studien tendenser på att åldern på föreningen har en viss 

påverkan på den ekonomiska ställningen i bostadsrättsföreningarna. Skuld per kvadratmeter 

och skuldkvot är två nyckeltal som skiljer sig beträffande åldern på föreningen. Studien 

uppvisar ett utfall där äldre föreningar tenderar att ha betydligt lägre skuld per kvadratmeter 

och skuldkvot än vad de nyetablerade föreningarna har. Det empiriska utfallet går i linje med 

Ismail och Jenatabadis (2014) teori som belyser att äldre organisationer tenderar uppvisa en 

bättre ekonomisk prestanda och stabilitet än vad nyetablerade organisationer gör. 

Anledningen är enligt författarna att etablerade organisationer tenderar att ha mer erfarenhet 

och därmed kunna skapa fördelaktiga rutiner och processer. För bedömningen av 

föreningarnas ekonomiska ställning utifrån skuldsättning överensstämmer det empiriska 

utfallet med tidigare forskning, detta eftersom äldre och mer erfarna föreningar har en lägre 

skuld per kvadratmeter och skuldkvot. 
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Det som dock kan vara värt att poängtera är att nyetablerade bostadsrättsföreningar har av 

tämligen naturliga skäl högre lån eftersom de befinner sig i uppstartsprocessen och detta 

skulle kunna vara en tänkbar förklaring till skillnaderna i det empiriska utfallet.    

 

Det går även att utläsa från det empiriska utfallet att UH-AM utrymmet skiljer sig mellan de 

äldre och medelålders föreningarna gentemot de nyetablerade föreningarna. Både äldre och 

medelålders föreningar har ungefär 30 % i UH-AM utrymme medan nyetablerade föreningar 

har ett utrymme på cirka 22 %. Capece et al. (2010) och Vijayakumar (2011) belyser att 

nyetablerade organisationer saknar erfarenheten som mer etablerade organisationer innehar 

och även saknar en effektiv beslutsprocess. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att de 

nyetablerade föreningarna är i uppstartsfasen och därmed uppvisar ett negativt resultat som 

direkt har en påverkan på detta nyckeltal. Enligt Borättupplysning (2015) bör UH-AM 

utrymmet vara minst 30 % annars är föreningen underfinansierad, och kan tvingas till 

avgiftshöjningar för medlemmarna för att kompensera underfinansieringen. Med bakgrund av 

det resonemanget finns det skäl att vara orolig för nyetablerade föreningars medlemmar att 

förvänta sig avgiftshöjningar i framtiden. 

Gällande nyckeltalet avskrivningar per kvadratmeter visar det empiriska resultatet upp 

skillnader genom att äldre föreningar har en lägre avskrivning per kvadratmeter än vad 

nyetablerade föreningar har. Capece et al. (2010), Vijayakumar (2011) och Ismail och 

Jenatabadi (2014) menar alla på att äldre organisationer tenderar uppvisa en bättre ekonomisk 

stabilitet. Resultatet från det empiriska resultatet stämmer till viss del överens med den 

tidigare forskningen. Ur ett kortsiktigt perspektiv har äldre bostadsrättsföreningar en bättre 

ekonomisk ställning eftersom de har lägre avskrivningskostnader och således uppnår ett högre 

resultat. Däremot ur ett långsiktigt perspektiv om äldre bostadsrättsföreningar under 

räkenskapsår 2014 bokfört för låga avskrivningar, kan det uppstå framtida kostnader i form av 

restvärde. Vad som även bör beaktas är det faktum att äldre bostadsrättsföreningar redan kan 

ha skrivit av majoriteten av sina tillgångar och dess värde och därmed uppvisar de en lägre 

avskrivning per kvadratmeter. Som tidigare forskning av  Feltham och Ohlson (1996) belyser 

ska tillgången skrivas av under dess ekonomisk livslängd, och detta kan således vara 

anledningen till ovanstående resonemang.        

Beträffande nyckeltalet årsavgift per kvadratmeter finner det empiriska resultatet att det inte 

förekommer några väsentliga skillnader mellan åldern på föreningen och årsavgiften per 

kvadratmeter.  
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4.6  Sammanfattande tabell över studiens resultat 

Nedanstående tabell är en komprimerad och sammanfattande presentation som skänker en 

tydlig bild av dem faktorer som undersökts i studien samt vad tidigare teorier och forskning 

kommit fram till. Denna forskning ställs i en jämförelse med resultaten som framkommit från 

denna studies empiriska undersökning. 

Begrepp/faktorer Tidigare forskning Denna studies resultat 

Storleksfaktorn Fiegenbaum och Karnani (1991) , 

Winter (1994). 

Större organisationer tenderar att 

uppvisa en bättre ekonomisk 

stabilitet och prestanda än mindre 

organisationer. Större 

organisationer har en möjlighet att 

optimera verksamheten genom 

bättre resurser. 

Studien visar tendenser på att 

större föreningar har en högre 

skuldsättning och skuldkvot. 

Studien visar även på att större 

föreningar har högre 

avskrivningar per kvadratmeter.  

 

Marknadsläge Capece et al. (2010) , Minai 

(2010) 

 
Organisationer belägna i områden 

med hög attraktivitet och hög 

efterfrågan tenderar att uppvisa en 

bättre ekonomisk prestanda och 

ekonomisk ställning. 

Studien visar på att föreningar 

belägna i kommuner med 

efterfrågeöverskott har en hög 

skuldsättning och skuldkvot. 

Föreningar belägna i kommuner 

med efterfrågeöverskott har även 

höga avskrivningar per 

kvadratmeter i förhållande till 

föreningar i kommuner med 

balans och efterfrågeunderskott. 

 

Åldersfaktorn Vijayakumar (2011) Ismail , 

Jenatabadi (2014) 

 
Äldre och mer erfarna 

organisationer uppvisar en bättre 

ekonomisk prestanda och stabilitet 

än vad nyetablerade 

organisationer gör. 

Äldre förening har en betydligt 

lägre skuldsättning och skuldkvot 

än vad nyetablerade föreningar 

har. Äldre och medelålders 

föreningar har ett större utrymme 

för framtida underhåll och 

amorteringar i det sk. Am/Uh 

utrymmet. Nyetablerade 

föreningar har högre 

avskrivningar per kvm än de 

andra kategorierna. 

Figur 25. Sammanfattande tabell över studiens resultat 
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4.7 Den empiriska undersökningens anknytning till Tvingande isomorfism 
Institutionella teorin ämnar förklara hur företag påverkas av sin omgivning (Royston, 

Greenwood och Hinings, 1996). Den tvingande isomorfismen syftar till att förklara i hur stor 

utsträckning som företag påverkas av betydande organisationer (Collin et al., 2009). 

Beträffande redovisningen i bostadsrättsföreningar kan den i mångt och mycket anses som en 

tvingande isomorfism. Detta med bakgrund av att det finns rådande lagstiftning som 

behandlar hur företag och föreningar ska redovisa. En bostadsrättsförening kan inte enbart 

redovisa hur de själva vill då detta är olagligt eftersom redovisningen ska uppfylla krav 

exempelvis som god redovisningssed. Här uppstår således en tvingande isomorfism att 

exempelvis redovisa enligt god redovisningssed (Collin et al., 2009). I denna studie 

framkommer det att bostadsrättsföreningar redovisat resultat- och balansräkningar enligt 

gällande lagar och regelverk uppvisar därmed studien att bostadsrättsföreningar påverkas av 

en form av tvingande isomorfism. Detta med bakgrund av att betydande organisationer som 

upprätthåller de gällande lagar och regelverk har en påverkan eftersom 

bostadsrättsföreningarna redovisar enligt dessa.  

4.8 Den empiriska undersökningens anknytning till Intressentteorin 
Intressentteorin ämnar förklara det intresset som finns från omgivningen beträffande bland 

annat ett företags ekonomiska resultat och ställning (Roberts, 1992). I denna studie är 

intressentteorin framförallt relevant vad gäller primära och sekundära intressenter som 

Clarkson (1995) redogör för. Primära intressenter är relevanta för att medlemmarna i 

bostadsrättsföreningarna i allra högsta grad anses som direkt påverkande på föreningen och 

dess överlevnad. Anledningen är att bostadsrättsföreningarnas medlemmar är delägare i 

föreningen, utan medlemmar ingen förening. Därmed är primära intressenter viktiga för 

bostadsrättsföreningar och Clarkson (1995) framhäver att företag anpassar sig efter 

intressenterna. Här finner studien ett liknande resultat vad gäller Clarksons (1995) 

resonemang, eftersom många föreningar väljer att redovisa information som kan vara viktig 

för intressenter, exempelvis den totala bostadsytan. Den redovisningsinformationen är inget 

som är lagstadgat och därmed ett val av föreningen att ge ut mer information än vad som 

krävs. Hasnas (1998) menar att företag väljer att kommunicera mer och tillfredsställer mer 

behovet för vissa intressenter. Både Clarkson (1995) och Hasnas (1998) resonemang går i 

linje med vad studie uppvisat, eftersom föreningar faktiskt väljer att vara mer öppna om 

information som kan vara till nytta för medlemmarna men även andra intressenter. Detta är ett 

sätt för bostadsrättsföreningarna att vara transparenta beträffande det ekonomiska resultatet 
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och ställningen. Med bakgrund av att bostadsrättsföreningen väljer att redovisa ytterligare 

information, med hänsyn till andra påverkande faktorer, studien uppvisar därmed att 

intressentteorin påverkar bostadsrättsföreningar och hur de framställer informationen i 

årsredovisningen.        

4.9 Bortfallsanalys  
Av dem totalt 384 stycken föreningarna som ingick i urvalspopulationen var det totalt 300 

stycken som gick att använda för studiens empiriska undersökning. Det procentuella antalet 

som undersöktes i studien 78 % och det blev således ett bortfall på 22 %. Att andelen 

föreningarna som ingick i studien uppgår till 78 % stärker reliabiliteten och validiteten 

eftersom studien blir mer omfattande. Bortfallet beror på en del olika förklaringar. Det kan 

bland annat vara att föreningen inte haft 2014 års årsredovisning tillgänglig för nedladdning, 

och därmed faller den bort på grund av det. En annan förklaring beror på ofullständiga 

uppgifter i årsredovisningen.  Exempelvis uppgifter beträffande föreningens totala bostadsyta, 

och det kan även bero på att det saknas uppgifter kring precisering gällande intäkter och 

kostnader som krävs för beräknande av nyckeltalen. Med bakgrund av ovanstående 

förklaringar bör bortfallet på 22 % anses som ett relativt lågt bortfall eftersom det 

förekommer många omständigheter som kan leda till bortfall.    
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5. Slutdiskussion 

Det avslutande kapitlet ämnar knyta an studiens syfte och forskningsfrågor och tidigare 

forskning med det empiriska utfallet. Studien mynnar sedan ut i ett teoretiskt och praktiskt 

forskningsresultat. Kapitlet avslutas med en metodreflektion och slutligen förslag på förslag 

till framtida forskning inom ämnesområdet. 

 

5.1 Studiens slutdiskussion 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsats för att redogöra hur studien förhåller sig till 

tidigare forskning. Slutsatsen mynnar ut i en A posteriori modell som överskådligt illustrerar 

studiens slutsats. 

5.1.1 Slutsats 

 

 Hur avbildas det ekonomiska resultatet och ställningen för 

svenska bostadsrättsföreningar i den ekonomiska analysmodellen?   

 

För att besvara ovanstående forskningsfråga har en analytisk metod tillämpats. Den analytiska 

metoden har genomförts i form av en analys av tidigare forskning om begriplighet gällande 

ekonomiska information. Analysen har även genomförts för att avgöra vilka nyckeltal som är 

bäst tillämpbara för en ekonomisk analysmodell anpassad för bostadsrättsföreningar.   

 

Forskningsfrågan ämnar förklara hur det ekonomiska resultatet och ställningen för 

föreningarna avbildas i den ekonomiska analysmodellen. Tidigare forskning av bland annat 

Bayerlein och Davidson, (2012); Moreno och Casasola (2016) belyser vikten av att göra den 

många gånger komplexa redovisningen begriplig och läsbar för användarna av 

redovisningsinformationen. Därmed har utformningen av den ekonomiska analysmodellen 

utgått från tidigare forskning vad beträffar begriplighet och läsbarhet. Således innehåller 

modellen endast fåtal utvalda komponenter som avbildar föreningarnas ekonomiska resultat 

och ställning på ett begripligt sätt. Det har varit av betydelse att modellen inte innehåller 

komplexa, svårtolkade komponenter. Testet av den ekonomiska analysmodellen visar 

tendenser på att modellen kan uppfattas läsbar och begriplig för personer utan vidare 

ekonomisk kunskap. Med tanke på att testet enbart var en del av ett begränsat arbete, går det 

dock inte att säkerställa analysmodellens begriplighet fullkomligt. 
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I den ekonomiska analysmodellen ingår det fem komponenter bestående av nyckeltal 

framtagna från tidigare forskning. Nyckeltalen syftar till att avbilda det ekonomiska resultatet 

och ställningen i bostadsrättsföreningarna. Nyckeltalen är framtagna för att kunna avbilda en 

föreningens ekonomi. Tidigare forskning av bland annat Figini och Giudici, (2011) 

beträffande skuldsättning, Bourke och Davies (1999) beträffande kostnader, Asimakopoulos 

et al. (2009) beträffande intäkter har använts i studien. Forskningen ligger till grund för vilka 

poster i årsredovisningen som den ekonomiska analysmodellen ska omfatta för att skänka en 

helhetsbild av det ekonomiska resultatet och ställningen i föreningarna.  

Därmed har den ekonomiska analysmodellen utgått från dessa tre kategorier i resultat- och 

balansräkningen vid utformandet av modellens komponenter. En bedömning har således gjort 

att nyckeltalen inom respektive kategori ska ingå i den ekonomiska analysmodellen. För att 

anpassa den ekonomiska analysmodellen för bostadsrättsföreningar har en bedömning gjort 

huruvida nyckeltalen är användbara för bostadsrättsföreningar. Nyckeltalen är således 

anpassade för bostadsrättsföreningar och därmed är inte den ekonomiska analysmodellen en 

allmän modell.  

 

Beträffande analysmodellens användbarhet för att avbilda det ekonomiska resultatet och 

ställningen i bostadsrättsföreningarna visar studiens empiriska undersökning att modellen och 

dess ingående komponenter har gått att applicera för att avbilda det ekonomiska resultatet och 

ställningen. Därigenom kan det konstateras att modellen fungerat väl beträffande dess ena 

delsyfte, att avbilda föreningarnas ekonomiska resultat och ställning. I studiens empiriska 

undersökning kan det konstateras att variationer i data förekommer mellan de tre undersökta 

faktorerna storlek, marknadsläge och ålder. Modellen har fungerat avseende det primära syftet 

med den ekonomiska analysmodellen för denna studie, beträffande andra forskningsstudier 

går det inte att fastställa att komponenterna i denna modell är de enda som är tillämpbara, utan 

där får en egen anpassning genomförs. 

 

Den ekonomiska analysmodellen sina två syften. Dels att modellen utgått från tidigare 

forskning vad beträffar begriplighet och läsbarhet, där ett mindre test av begriplighet 

genomförts för att styrka detta. Eftersom studien varit begränsad och ett mer omfattande test 

inte var möjlig att genomföra går det inte att säkerställa i vetenskapligt avseende 

analysmodellens begriplighet och läsbarhet. Analysmodellen har även fungerat att avbilda det 

ekonomiska resultatet och ställningen i bostadsrättsföreningar, detta med bakgrund av att den 
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ekonomiska analysmodellen har gått att tillämpa i den empiriska undersökningen. Vilket är 

det andra delsyftet med modellen.  

 

 

 På vilket sätt förklarar storlek, marknadsläge och ålder variationer i data från den 

ekonomiska analysmodellen? 

 

Den andra forskningsfrågan ämnar förklara på vilket sätt studiens faktorer förklarar 

variationer beträffande det ekonomiska resultatet och ställningen i svenska 

bostadsrättsföreningar. De tre faktorer som undersökts i studien är: Storleken, marknadsläget 

och ålder på bostadsrättsföreningen. Resultaten från studien visar tydliga tendenser på att 

samtliga faktorer till viss del har en påverkan på den ekonomiska ställningen i 

bostadsrättsföreningar, utifrån de nyckeltal som använts som mått på den ekonomiska 

ställningen. 

 

Beträffande storleksfaktorn som undersöks i studien framgår det från det empiriska resultatet 

att större bostadsrättsföreningar till viss del har en sämre ekonomisk ställning än medelstora 

och mindre föreningar. Utifrån nyckeltalen gällande skuld per kvadratmeter och skuldkvot 

finner studien att de större bostadsrättsföreningarna har mer än dubbelt så hög skuld per 

kvadratmeter och samma utfall förekommer beträffande skuldkvoten. Det empiriska resultatet 

finner även att nyckeltalet avskrivning per kvadratmeter skiljer sig avsevärt mellan de tre 

storlekskategorierna. Här finner studien att stora bostadsrättsföreningar har mer än dubbelt så 

höga avskrivningar per kvadratmeter i jämförelse med mindre bostadsrättsföreningar. Studien 

finner inte några betydande skillnader beträffande övriga nyckeltal som undersökts, det vill 

säga nyckeltalen UH-AM utrymmet och årsavgift per kvadratmeter. Således kan inte 

resultaten från denna studie bestyrka att dessa två nyckeltal har en påverkan på den 

ekonomiska ställningen utifrån storleksfaktorn. 

 

Det empiriska utfallet från studien överensstämmer dels med Titman och Wessels (1988) och 

Morri och Cristanziana (2009) tidigare forskning. Författarna förklarar att större 

organisationer tenderar att ha en högre skuldsättning och skuldkvot än mindre organisationer, 

vilket går i linje med det empiriska utfallet från denna studie. Beträffande avskrivningar per 

kvadratmeter och storleksfaktorn menar tidigare forskning av Capece et al. (2010), 



62 
 

Fiegenbaum och Karnani (1991), Winter (1994) och Serrasquerio och Nunes (2008) att större 

organisationer uppvisar en bättre ekonomiska prestanda i form av ett högre resultat. 

Avskrivningar per kvadratmeter kan tolkas som så att det är en högre kostnad nu, men att det 

visar på en mer långsiktig planering, därmed är det svårt att avgöra huruvida denna post anses 

som sämre för den ekonomiska ställningen eller inte. Därmed är det svårt att avgöra huruvida 

höga avskrivningar påverkar den ekonomiska ställningen i linje med tidigare forskning. Vad 

som inte går att bortse ifrån är det faktum att denna studie visar tendenser att storleksfaktorn 

påverkar den ekonomiska ställningen i bostadsrättsföreningarna. 

 

Från faktorn marknadsläge framgår det från det empiriska resultatet att bostadsrättsföreningar 

belägna i kommuner med efterfrågeöverskott visar indikationer på att ha en sämre ekonomisk 

ställning än kommuner i balans och kommuner i efterfrågeunderskott. Föreningar i 

efterfrågeöverskottskommuner är betydligt mer skuldsatta än föreningar i balans och 

efterfrågeunderskott. Resultatet visar på att föreningar i kommuner med efterfrågeöverskott 

har nästan tre gånger så hög skuld per kvadratmeter jämfört med föreningar i kommuner med 

efterfrågeunderskott. Beträffande skuldkvot finner resultaten att föreningarna i 

efterfrågeöverskottskommuner har väsentligt högre skuldkvot än både föreningar i kommuner 

med balans och efterfrågeunderskott. Anmärkningsvärt är även att nyckeltalet avskrivningar 

per kvadratmeter skiljer sig tämligen mycket mellan de olika kategorierna av marknadsläge. 

Det framgår att föreningar i kommuner med efterfrågeunderskott har väsentligt lägre 

avskrivning per kvadratmeter än de övriga två kategorierna, där föreningar i kommuner med 

efterfrågeöverskott har avsevärt högst avskrivning per kvadratmeter. 

Övriga nyckeltal som undersökts i den ekonomiska analysmodellen finner studien inga 

väsentliga skillnader mellan de olika kategorierna av faktorn marknadsläge.  

 

Resultatet från den empiriska undersökningen överensstämmer inte med tidigare forskningen 

av Capece et al. (2010) som förklarar att organisationer belägna i områden med hög 

attraktivitet och hög efterfrågan uppvisar en bättre ekonomiska stabilitet och prestanda. Detta 

för att föreningarna belägna i kommuner med efterfrågeöverskott uppvisar en högre 

skuldsättning i form av högre skuld per kvadratmeter och skuldkvot, vilket rimligtvis i mångt 

och mycket anses som negativt. Beträffande avskrivningarna per kvadratmeter som är högre 

för föreningar belägna i kommuner med efterfrågeöverskott för Minai (2010) ett liknande 

resonemang som Capece et al. (2010), nämligen att organisationer belägna i områden med 

hög efterfrågan tenderar uppvisa en högre ekonomisk prestanda än organisationer belägna i 
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områden med låg efterfrågan. Att ha höga avskrivningar per kvadratmeter leder till en ökad 

kostnadspost nu vilket försämrar den ekonomiska ställningen, men ur ett långsiktigt 

perspektiv kan det vara en fördelaktig process då föreningarna undviker framtida restvärden 

som måste utrangeras. Sammanfattningsvis visar faktorn marknadsläge att den är i olika grad 

påverkande för bostadsrättsföreningarnas ekonomiska ställning. 

Gällande faktorn ålder på bostadsrättsföreningarna finner studiens empiriska resultat att 

nyetablerade föreningar uppvisar en högre skuld per kvadratmeter, högre skuldkvot, högre 

avskrivningar per kvadratmeter och ett lägre AH-UH utrymme. Nyckeltalet årsavgift per 

kvadratmeter har inte haft någon betydelse för åldern på föreningen. Tidigare forskning av 

Ismail och Jenatabadis (2014) belyser det faktum att äldre organisationer tenderar uppvisa en 

bättre ekonomiska stabilitet och prestanda än vad nyetablerade gör, vilket stämmer tämligen 

överens med det empiriska utfallet. Detta för att en hög skuldsättning i många avseenden 

anses som negativt. Forskningsstudier av Capece et al. (2010) och Vijayakumar (2011) 

förklarar att nyetablerade organisationer saknar en erfarenhet som äldre organisationer 

besitter. Detta påstående stärks med det faktum att den empiriska undersökningen visar 

tendenser att beträffande nyckeltalen för kostnader, UH-AH utrymmet och avskrivningar per 

kvadratmeter, visar nyetablerade föreningar upp ett sämre resultat. Vad beträffar 

avskrivningar per kvadratmeter förs ett liknande resonemang som för åldersfaktorn och 

faktorn marknadsläge, nämligen att höga avskrivningskostnader nu kan vara en fördel då inga 

restvärden i framtiden måste utrangeras.  Den empiriska studien stämmer således till viss grad 

överens med forskning av Ismail och Jenatabadis (2014), Capece et al. (2010) och 

Vijayakumar (2011) vilket får anses som ett bekräftande av tidigare forskning. Vad som inte 

går att bortse ifrån är det faktum att den ekonomiska ställningen i bostadsrättsföreningarna 

påverkas av åldern på föreningen.       

 

Vad som är anmärkningsvärt är att nyckeltalet årsavgift per kvadratmeter inte i någon av 

faktorerna har visat skillnader mellan de olika kategorierna i respektive faktor. Med tanke på 

att skuld per kvadratmeter och skuldkvot har i samtliga faktor visat sig ha en inverkan, så är 

det intressant att inte årsavgiften påverkas av detta.         
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5.1.2 A posteriori-modell 

A posteriori modellen nedan är härledd från studiens resultat och syftar till att presentera 

huruvida förklaringsvariablerna från A priori- modellen i själva verket haft en inverkan och 

beträffande den ekonomiska analysmodellens användbarhet. Verktyget i form av den 

ekonomiska analysmodellen har dels genom testet på studenterna visat indikationer på att 

verktyget är begripligt. Men även genom att verktyget har varit användbart i den empiriska 

undersökningen med data från bostadsrättsföreningar för att bedöma det ekonomiska 

resultatet och ställningen. 

De grönmarkerade faktorerna innebär att dessa på ett eller annat sätt har en påverkan på den 

ekonomiska ställningen. Den blåmarkerade faktorn övrigt, ämnar uppvisa det faktum att det 

kan finnas ytterligare potentiella förklaringsfaktorer till resultatet i studien och som inte 

omfattats i denna undersökning.   Beträffande den normativa redovisningsteorin och 

begriplighet gällande verktyget, är det inte statistiskt säkerställt att verktyget uppfyller 

begriplighet. Däremot har verktygets utformning tagit hänsyn till olika aspekter gällande 

begriplighet som härstammar från den normativa redovisningsteorin. Därmed är komponenten 

verktyg, begriplighet och normativ redovisningsteori inte markerade med någon specifik färg. 

 

Figur 26. A posteriori modell 
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5.2 Studiens forskningsresultat  
Beträffande vilka teoretiska och praktiska forskningsresultat som studien medfört kommer 

nedan en uppdelning och förklaring av dessa forskningsresultat att göras. Det teoretiska 

forskningsresultatet ämnar förklara på vilket sätt studien stärkt och utvecklat tidigare 

forskning inom ämnesområdet. Det praktiska forskningsresultatet belyser huruvida studiens 

utfall kan tillämpas i praktiska situationer exempelvis som ett bedömningsmaterial av 

bostadsrättsföreningarnas ekonomiska ställning.  

Teoretiskt forskningsresultat 

Syftet med den ekonomiska analysmodellen beträffande modellens läsbarhet och begriplighet 

visar tendenser på att överensstämma med tidigare forskning gällande 

redovisningsinformationens begriplighet (t.ex. Bayerlein och Davidson, 2012; Moreno och 

Casasola, 2016). Detta medför att studiens resultat går i linje med tidigare forskning om 

redovisningsinformationens begriplighet och läsbarhet som en viktig komponent för att kunna 

fatta beslut utifrån den ekonomiska informationen. Den ekonomiska analysmodellens 

ändamål är även att den ska kunna användas av intressenter som ett verktyg  i beslutsfattande 

rörande föreningens ekonomi (Ewer (2007) och Soper och Dolphin, 1964). De ingående 

komponenterna i den ekonomiska analysmodellen bestående av nyckeltalen har i 

dokumentstudien fungerat väl för att presentera en helhetsbild över bostadsrättsföreningarnas 

ekonomiska resultat och ställning. Komponenterna omfattar nyckeltal beträffande 

skuldsättning, kostnader och intäkter vilket visar tendenser på att de berörda nyckeltalen är 

tillämpbara vid bedömning av det ekonomiska resultatet och ställningen även för svenska 

bostadsrättsföreningar. Forskningen av Figini och Giudici (2011);Serrasquerio och Nunes 

(2008);Bourke och Davies (1999); Pascoe, Vieira och Thebaud (2015);Asimaakopoulos et al. 

(2009) och Maury (2006) är genomförd på andra typer av organisationsformer. Således har 

denna studie bidragit till ett teoretiskt forskningsresultat som ger indikationer på att forskning 

gällande nyckeltalen även är applicerbara för organisationsformen bostadsrättsföreningar.  

 

Teoretiska forskningsresultatet har bidragit till en ökad förståelse kring tidigare forskning 

inom ämnesområdet med berörda förklaringsfaktorer. Studien finner bland annat att de tre 

olika faktorerna storlek, marknadsläge och ålder har en inverkan på den ekonomiska 

ställningen för bostadsrättsföreningarna. Det finns ingen tidigare liknande studie och därmed 

är studien unik och nyskapande inom ämnesområdet. Även det faktum att 

bostadsrättsföreningar förekommer i endast Sverige och Norge leder till att det inte finns 

några studier inom ämnesområdet. Studiens empiriska utfall finner skillnader mellan alla tre 
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undersökta faktorer för den ekonomiska ställningen. Tidigare forskning av Capece et al. 

(2010) beträffande bland annat storleksrelaterade, marknadsläge och åldersrelaterade 

skillnader finner studien både liknande och motsatta utfall. Även tidigare forskning av Winter 

(1994) för storleksfaktorn, Minai (2010) för faktorn marknadsläge och Ismail och Jenatabadis 

(2014) för åldersfaktorn finner studien även här skillnader och olikheter, vilket både stärker 

och motsäger tidigare forskningen. Vilket medför att studien skänker en djupare förståelse 

kring det berörda forskningsområdet och påvisar styrkor och brister för tidigare forskning. 

Vad som är värt att notera är att tidigare forskning gällande faktorer är baserade på studier där 

organisationer i allmänhet har undersökts och inte organisationsformen 

bostadsrättsföreningar, vilket kan rimligtvis vara en förklaring till skillnaderna.       

 

Vidare har studien visat att det inte kunnat identifieras en skillnad mellan faktorerna 

beträffande nyckeltalet årsavgift per kvadratmeter. Därmed kan denna studie inte fastslå att 

årsavgift per kvadratmeter skiljer sig åt mellan faktorerna. Inga tidigare forskningsstudier har 

kunnat identifiera en korrelation mellan årsavgift och ekonomisk ställning vilket stärker 

bekräftelsen att nyckeltalet inte är en påverkande variabel. 

 

Praktiskt forskningsresultat 

Beträffande det praktiska forskningsresultatet kan studiens empiriska utfall tillämpas för att 

analysera det ekonomiska resultatet och ställningen av bostadsrättsföreningar. Syftet med den 

ekonomiska analysmodellen är att den ska kunna fungera som ett hjälpande verktyg för 

intressenter till bostadsrättsföreningar vid bedömningen av det ekonomiska resultatet och 

ställningen. Verktyget kan användas i praktiken för att öka jämförbarheten mellan olika 

bostadsrättsföreningar beträffande det ekonomiska resultatet och ställningen. Därmed kan 

verktyget fungera som ett komplement till den ekonomiska informationen som publiceras i 

årsredovisningen, vilket kan vara till hjälp för intressenter vid beslutsfattande utifrån den 

ekonomiska informationen. 

Studien kan även användas av intressenter för att identifiera vilka faktorer som kan tänkas 

förklara potentiella skillnader i bostadsrättsföreningarnas ekonomiska ställning. Det kan även 

leda till att bostadsrättsföreningar kan använda studiens resultat till att finna potentiella 

skillnader.   

 

Genom studiens gång har det framgått att flertalet bostadsrättsföreningar saknar fullständig 

redovisningsinformation kring underhållsplaner. Studien har även funnit brister gällande 
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upplysning kring bostadsrättsföreningens totala bostadsyta (kvadratmeter). Bostadsytan är ett 

viktigt mått för att avbilda det ekonomiska resultatet och ställningen. Med bakgrund av dessa 

brister finns det behov av eventuella förbättringar i regelverket kring 

bostadsrättsföreningarnas redovisning.      

 

Ett förslag till en lagförbättring är att lagstifta om att bostadsrättsföreningar i Sverige ska 

redovisa fullständiga underhållsplaner gällande framtida underhåll av föreningens fastighet 

och tillhörande delar. Genom en fullständig underhållsplan ges en bättre möjlighet för 

föreningens intressenter att skapa sig en bättre helhetsbedömning av föreningens ekonomiska 

resultat och ställning. Det ger även en översikt om vilka kostnader som kan komma att drabba 

föreningen i framtiden. Ett annat förslag till en lagförbättring är att lagstifta om att 

bostadsrättsföreningar måste redovisa föreningens totala bostadsyta i årsredovisningen. 

Anledningen till detta förslag är för att intressenter enklare ska kunna jämföra föreningens 

ekonomi med andra föreningar i samma stad eller andra städer. Den totala bostadsytan kan 

användas vid beräknande av flertalet relevanta nyckeltal så som: Skuld per kvadratmeter, 

avskrivningar per kvadratmeter och årsavgift per kvadratmeter. 

5.3 Metodreflektion 

Metoden som använts för denna studie har varit genomgående fungerande och är den metod 

som även efter genomförandet bör anses som den bäst tillämpbara. Metodvalet har resulterat i 

att relevant information för studien har studerats och därmed bra dataunderlag för empiriska 

undersökningen. För att få en så pass stor population som möjligt att undersöka är 

dokumentstudie en bra metod, eftersom det enkelt går att finna årsredovisningar på olika 

webbplatser. 

 

Eftersom populationen varit omfattande för denna typ av studie kan en reflektion vara att till 

annat forskningstillfälle att begränsa antal och gå mer djupgående för varje förening. Denna 

studie valde en dokumentstudie om föreningarnas årsredovisningar och valde därmed att 

använda en stor population, men här skulle det alltså kunna begränsas till ett mindre antal 

föreningar och en mer djupgående analys. Vad som är värt att poängtera är det faktum att 

studier på bostadsrättsföreningar och ekonomisk ställning är unik och således är metoden inte 

testad tidigare. Det kan i framtiden förekomma andra typer av studier som väljer att använda 

sig av andra metoder som är bättre tillämpbara.     
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5.4 Förslag till framtida forskning 

Under studiens gång har flertalet frågeställningar och funderingar dykt upp, även funderingar 

huruvida denna studie hade kunnat genomföras på andra sätt. Bland annat att istället för att 

undersöka bostadsrättsföreningar som sträcker sig över hela Sverige vore det intressant att 

göra någon form av regional indelning av föreningar. Till exempel att studera 

bostadsrättsföreningar i inom ett visst område för att öka populationen i det specifika området 

och jämföra föreningarna. Ett annat förslag är att genomföra en mer djupgående analys av 

bostadsrättsföreningarna med eventuella expertintervjuer med ledande personer inom 

bostadsrättsbranschen. Då blir det mer en djupgående studie istället för jämfört med denna 

som ser till helheten. Ett annat förslag till framtida forskning är att utveckla den ekonomiska 

modellen och dess nyckeltal. Dels genom att testa den ekonomiska analysmodellen fler 

gånger men även dels genom att testa de ingående komponenterna och avgöra hur tillförlitliga 

dessa är för att bedöma det ekonomiska resultatet och ställningen. I denna studie framgår det 

att nyckeltalet årsavgift inte visat variationer beträffande faktorerna storlek, marknadsläge och 

ålder. Det skulle därmed vara intressant att undersöka vilket nyckeltal som skulle kunna 

ersätta detta för att förbättra den ekonomiska analysmodellens användbarhet. 
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Bilaga 1 

 

Test av den ekonomiska analysmodellens begriplighet 
 

 
 

 

Ovanstående modell är framtagen för att användas vid bedömningen av en 

bostadsrättsförenings ekonomiska resultat och ställning. Nedan ges en beskrivning av 

komponenterna i modellen.  

 

 Skuldkvot - Räknas ut genom att dividera skulder till kreditinstitut med föreningens 

omsättning. 

 

 UH/AM utrymmet - Räknas fram genom att addera posten reparationer, periodiskt 

underhåll ,avskrivningar och årets resultat  i föreningens årsredovisning. Summan 

som fås fram divideras sedan med föreningens omsättning. 

 

 Låneskuld per kvadratmeter - Räknas fram genom att dividera Långfristiga skulder 

med föreningens totala bostadsyta. 

 

 Årsavgifter per kvadratmeter - Räknas fram genom att dividera föreningens intäkter 

från årsavgifter med föreningens totala bostadsyta. 

 

 Avskrivningar per kvadratmeter - Räknas fram genom att dividera föreningens 

totala avskrivningar med föreningens totala bostadsyta. 

   

 

 

 

BRF:s 
ekonomiska 

ställning 

Årsavgift 
per m² 

Skuldkvot 

UH/AM 
utrymme 

Lånekuld 
per m² 

Avskrivni
ngar per 

m² 
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Efter att du har sett modellen och dess innehållande komponenter, skulle vi vilja veta din åsikt 

genom att svara på frågorna nedan. 

 

1. På en skala 1-5 hur bedömer du begripligheten av ovanstående modell?  

 

1      2      3     4     5 

 

 

 

2. På en skala 1-5 hur bedömer du begripligheten av begreppen i modellen?  

 

1      2      3     4     5 

 

1= Modellen är mycket svårbegriplig, 2= Modellen är svårbegriplig, 3= Modellen är varken 

svårbegriplig eller lättbegriplig, 4= Modellen är lättbegriplig, 5= Modellen är mycket 

lättbegriplig. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

3. På en skala 1-5 , hur stor användning anser du att du kan ha av denna modell vid 

bedömandet av en bostadsrättsförenings ekonomiska resultat och ställning?  

 

 

1      2      3     4     5 

 

 

1= Ingen användning, 2= Begränsad användning, 3= Användning till viss del, 4= Modellen 

är användbar , 5= Modellen är mycket användbar. 

 


