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Sammanfattning 

Den praktiska effekten av BFN:s införande av K-regelverk är att många bostadsrättföreningar 

förväntas ett redovisningsmässigt underskott, förutsättningsvis att inte medlemsavgifterna höjs 

för att kompensera de ökade avskrivningarna. Diskussionerna kring att 

bostadsrättsföreningarna inte får gå med förlust har fått omfattande utrymme i media, dock 

menar forskare att det istället är av större vikt att redogöra för bostadsrättsföreningarnas 

förmåga att möta löpande utgifter och dess behov av att avsätta medel för framtida underhåll. 

Syftet med den genomförda studien är att undersöka och förklara bostadsrättsföreningarnas 

hantering av underhåll samt vilka konsekvenser detta kan tänkas medföra. Studiens syfte är 

även att undersöka och förklara vilka faktorer som påverkar bostadsrättsföreningarnas 

hantering av underhåll. För att kunna besvara syftet har studien utgått från tre forskningsfrågor. 

Hur har bostadsrättsföreningarna valt att hantera utgifter för löpande/planerat underhåll och 

avsättning till framtida underhåll under räkenskapsår 2014? Hur har bostadsrättsföreningarna 

hanterat gränsdragningen mellan aktivering och kostnadsföring? Vilka konsekvenser kan 

hanteringen av utgifter för löpande/planerat underhåll och framtida underhåll tänkas medföra 

för bostadsrättsföreningen, nuvarande bostadsrättsägare och framtida bostadsrättsägare? Vilka 

faktorer kan tänkas påverka eventuella skillnader eller likheter i bostadsrättsföreningarnas 

hantering av löpande/planerat underhåll och avsättning till framtida underhåll? 

 

För att besvara syftet har en kvantitativ metod tillämpats tillsammans med en deduktiv 

forskningsansats. Empirisk data har samlats in genom en dokumentstudie av årsredovisningar 

och presenterats i form av diagram och tabeller. Det empiriska resultatet har därefter analyserats 

mot vedertagna teorier och tidigare forskning. 

 

Resultatet från den empiriska undersökningen påvisar hur majoriteten av 

bostadsrättsföreningarna hanterat underhåll på ett likvärdigt sätt. De bostadsrättsföreningar som 

tillhör minoriteten visar dock på att en spridning förkommer. Studien visar att 65% av de 

undersökta föreningarna aktiverat utöver byggnad och mark, trots detta kostnadsför 

föreningarna utgifter för underhåll i allt större utsträckning. Bostadsrättsföreningarnas 

årsavgifter och avskrivningar har ökat under 2014. Faktorer såsom storlek, skuldsättningsgrad 

och ålder påvisar ett samband med bostadsrättsföreningarnas hantering av underhåll, medan 

marknadssituation och geografiskt läge inte påvisar något samband. 

 



Ett förslag till framtida forskning är att undersöka om det finns behov för både avskrivningar 

och avsättning till underhållsfond eller om någon av dessa kan exkluderas från redovisningen. 

Ett ytterligare förslag är att undersöka de två faktorer som inte påvisat något samband i följande 

studie samt andra faktorer som kan tänkas påverka bostadsrättsföreningarnas hantering av 

underhåll. 

 

Nyckelord: Bostadsrättsförening, underhåll, avskrivning, underhållsfond, K2-regelverket. 
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1. Inledning  

I följande kapitel presenteras en inledande bakgrund till studiens ämnesområde för att sedan 

övergå till en problematisering. Detta mynnar sedan ut i tre forskningsfrågor som ligger till 

grund för studiens syfte. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens avgränsning och 

fortsatta disposition.   

 

1.1 Bakgrund 

Bostadsrätten anses vara en av Sveriges vanligaste boendeform med ungefär en miljon 

bostadsrättslägenheter fördelade på cirka 30 000 bostadsrättsföreningar under 2014. 

(Kommittédirektiv 2015:97) En bostadsrättsförening är en sorts ekonomisk förening, där 

ändamålet är att upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus utan tidsbegränsning. 

Bostadsrättsföreningen måste ha minst tre medlemmar och upplåta minst tre lägenheter. 

Medlemmarna styr i demokratisk anda med föreningsstämman som högsta beslutande organ. 

Bostadsrättsföreningen ansvarar över det yttre underhållet av föreningens hus och mark. Detta 

betyder att bostadsrättsägaren ansvarar över det inre underhållet av en viss lägenhet eller den 

mark som upplåtits med lägenheten. (Lundén och Bokelund Svensson, 2015) Enligt Kaplan och 

Johansson (2014) driver inte en bostadsrättsförening en verksamhet på samma sätt som ett 

aktiebolag eller andra ekonomiska föreningar, varken ifråga om vinstintresse eller som 

näringsidkare. En bostadsrättsförening har endast ett ändamål, att upplåta lägenheter med 

bostadsrätt till föreningens medlemmar. Kaplan och Johansson (2014) menar att verksamheten 

som bedrivs är till för föreningens medlemmar och således inte för några utomstående.  

 

Redovisningsmässigt är en bostadsrättsförening tvingad till att följa bokföringslagen (BFL), 

årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokföringsnämndens (BFN:s) normgivning. Föreningen ska 

också för det räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2013 upprätta årsredovisning 

i enlighet med ett K-regelverk. (Lundén och Bokelund Svensson, 2015) En mindre ekonomisk 

förening kan välja att redovisa i enlighet med K2 (BFNAR 2009:1) alternativt K3 (BFNAR 

2012:1), medan en större förening måste tillämpa K3. För att en förening ska räknas som större 

måste minst två av följande gränsvärden inom de två senaste räkenskapsåren vara uppfyllda: 

(1) mer än 50 anställda i medeltal, (2) mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning 

samt (3) mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning. Det är för 

bostadsrättsföreningar valfritt att tillämpa K2 eller K3, då ingen förening i dagsläget uppfyller 
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årsredovisningslagens nedanstående kriterier för att klassificeras som större. (Drefeldt och 

Törning, 2013) 

 

BFN beslutade i april 2014 om vissa ändringar i redovisningsregelverket K2 för mindre 

ekonomiska föreningar. En förändring är att BFN i sina allmänna råd avråder tillämpning av 

progressiv avskrivning med anledningen av god redovisningssed. Med progressiv avskrivning 

har bostadsrättsföreningarna haft möjligheten att hålla nere årsavgiften utan att behöva redovisa 

en förlust. Denna förändring innebär att bostadsrättsföreningarna förväntas övergå till en linjär 

avskrivningsmetod, som fördelar den årliga avskrivningen jämnt över tillgångens 

nyttjandeperiod. (Sternlöv och Stattin, 2014) Den praktiska effekten av BFN:s ändring blir att 

många bostadsrättföreningar förväntas ett redovisningsmässigt underskott, förutsättningsvis att 

inte medlemsavgifterna höjs för att kompensera de ökade avskrivningarna. Diskussionerna 

kring att bostadsrättsföreningarna inte får gå med förlust har fått omfattande utrymme i media, 

dock menar Sternlöv och Stattin (2014) att det istället är av större vikt att redogöra för 

bostadsrättsföreningarnas förmåga att möta löpande utgifter och dess behov av att avsätta medel 

för framtida underhåll. 

 

Enligt Wright (1964) och Porwal (2001) är avskrivningarna avsedda att återspegla den totala 

förbrukningen och förslitningen av en befintlig tillgång. Andrew och Pitt (2006) stödjer detta 

resonemang och lyfter avskrivningens syfte som en periodisering av de utgifter som uppstått 

under tillgångens livslängd. Detta skiljer sig delvis från redovisningen som även måste belysa 

och beakta behoven av underhåll och investeringar i framtiden. Bedömningen av framtida 

behov av finansiering anses vara komplicerad och kräver ett långsiktigt perspektiv. Till skillnad 

från Wright (1964) och Porwals (2001) förklaring av avskrivningarnas periodiseringssyfte, 

menar Nordlund och Lundström (2014) att avskrivningar även kan innefatta ett 

finansieringssyfte. Detta med utgångspunkten att bostadsrättsägarna inte vill få det reala värdet 

på bostaden urholkat på sikt. Även Arnold Wittgren beskriver i en artikel publicerad i 

Fastighetsnytt (2014) att avskrivningar utgör en betydande finansieringsfunktion. Han menar 

att medel som genereras till bostadsrättsföreningarna från avskrivningar tillämpas för att betala 

och amortera på de banklån som föreningen tagit för att finansiera byggnaden. Han beskriver 

vidare hur detta leder till att de finansiella medel som var tänkt att användas till underhåll av 

byggnaden inte längre finns kvar i föreningen. Byggnadernas skick finansieras således genom 

avgifter, lån och återinvesteringar till underhållsfond. 
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Enligt Kommittédirektivet 2015:97 är det viktigt att bostadsrättsföreningarna har en långsiktig 

möjlighet att kunna hantera sitt underhåll. Det har ifrågasatts om reglerna gällande avskrivning 

på bostadsrättsföreningarnas byggnader verkligen är det mest ändamålsenliga sättet att uppnå 

en långsiktig plan för kommande utgifter. Enligt Justitiedepartementet (2015) är ett ytterligare 

alternativ att lägga ökad vikt på avsättning till underhållsfond. Bostadsföreningarnas avsättning 

till underhållfond syftar till, likväl som avskrivningar, att kunna klara det löpande underhållet 

och oförutsedda utgifter. Avskrivningar och avsättning till underhållsfond beaktas parallellt 

enligt nuvarande regler. Justitiedepartementet (2015) menar att till skillnad från 

avskrivningarna redovisas avsättning till underhållsfond inte i resultaträkningen utan belastar 

istället föreningarnas balansräkning. 

 

1.2 Problematisering 

Wood (2010) belyser gränsdragningen mellan underhållskostnad och investering genom att 

skildra förhållandet i USA beroende av nya regler. Vidare beskriver han hur det förekommer 

skilda uppfattningar gällande vad som anses vara en underhållskostnad och vad som är en 

investering och således ska aktiveras. Utgifter som aktiveras tas upp som en tillgång i 

balansräkningen och skrivs sedan av genom årliga avskrivningar, vilket fördelar utgiften över 

tillgångens nyttjandeperiod. Den grundläggande skillnaden mellan aktivering och 

kostnadsföring bygger på praxis, vilket är beroende av bakomliggande omständigheter och 

fakta. Enligt Wood (2010) anses en investering vara en förbättring, ändring eller något som 

ökar värdet på tillgången. Det andra begreppet i form av underhållskostnad utgörs av en 

förbättringsutgift, vilket kan härledas till upprättandet av byggnader i ett brukligt skick över 

dess nyttjandeperiod. Dennis-Escoffier (2014) beskriver likväl som Wood (2010) att en 

investering förklaras som en utgift som medför en permanent förbättring av tillgången. Han 

menar vidare att underhåll skildrar återkommande aktiviteter för att behålla en effektiv drift av 

fastigheten, vilket förekommer ett flertal gånger under tillgångens livslängd.  

 

Cazavan-Jeny, Jeanjean och Joos (2011) beskriver att valet mellan aktivering och 

kostnadsföring påverkar framtida resultat och prestationer i en omfattande utsträckning. Ciftci 

(2014) beskriver hur olika redovisningsval inom verksamheten får en omfattande påverkan för 

redovisningens kvalitét, vilket i sin tur ska presenteras för berörda intressenter i form av en 

årsredovisning.  
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Jackson, Xiaotao och Cecchini (2009) har undersökt sambandet och problematiken mellan 

redovisningsval i förhållande till valda avskrivningsmetoder. De menade att 

avskrivningsmetoden som tillämpas inom verksamheten influeras och påverkas av ledningens 

kapitalinvesteringsbeslut. Verksamheter som tillämpar överavskrivning gör betydligt mer 

omfattande kapitalinvesteringar i förhållande till verksamheter som tillämpar en linjär 

avskrivningsmetod. Sett över de två senaste decennierna har allt fler övergått till linjär 

avskrivning, vilket innebär mindre kapitalinvesteringar innan utbytet av tillgången. Skinner 

(1993) instämmer i tidigare resonemang och belyser även påverkande faktorer som 

belåningsgrad, storlek och finansiellt inflytande genom att hävda dess betydelse för de olika 

redovisningsvalen. Detta är av betydande karaktär för bostadsrättsföreningarna i frågan om 

kapitalinvesteringar i form av underhåll, vilket i sin tur påverkar avskrivningar och det 

redovisningsval som utförs av bostadsrättsföreningarna.  

 

Till följd av tidigare resonemang kring underhåll och redovisningsval uppstår problematiken 

rörande vilket perspektiv detta bör ses utifrån; Bostadsrättsföreningen, nuvarande 

bostadsrättsägare eller framtida bostadsrättsägare. Vilka följder och konsekvenser får 

bostadsrättsföreningarnas redovisningsval för respektive part och vilken generation kommer 

detta att belasta. Nordlund och Lundström (2014) menar att det ska förekomma en rättvis 

fördelning mellan olika generationer av bostadsrättsägare, vilket således innefattar kostnaden 

som uppstår för resursförbrukningen oavsett under vilken tidpunkt den uppstår. För att möta 

denna problematik bör avsättningar till underhållsfond endast tillämpas i den utsträckning då 

återanskaffningsutgifterna inte täcks av avskrivningar, detta med anledning av att kostnaden för 

nyttjandet ska belasta nuvarande generation. 

 

Capece, Cricelli, Di Pillo och Levialdi (2010) belyser hur storlek som förklaringsfaktor kan 

kopplas till den ekonomiska situation som råder inom verksamheten. Vidare hävdar de att stora 

organisationer har en tendens att vilja framhäva en stabil och trygg ekonomi, vilket inte är lika 

vanligt förekommande i mindre organisationer. Dey, Grinyer, Sinclair och El-Habashy (2007) 

påvisar hur skuldsättningsgraden skildrar förhållandet mellan organisationens totala skulder i 

förhållande till det egna kapitalet, vilket de menar utgör en påverkande faktor vid olika val inom 

redovisningen. Begley och Feltham (1999) styrker detta resonemang genom att belysa hur 

skuldsättningsgraden påverkar de genomförda redovisningsvalen och redovisningen som 

helhet.  
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O´Sullivan och Sheffrin (2003) beskriver begreppet marknadssituation som en påverkande 

faktor genom att skildra hur marknadens förhållande mellan utbud och efterfrågan spelar en 

betydande roll för organisationen. Capece et al. (2010) påvisar hur åldern utgör en betydande 

faktor för organisationen. Detta beroende av att yngre och nyetablerade organisationer tenderar 

att inte råda över en likvärdig stabil och trygg ekonomi i förhållande till en äldre och en allt mer 

etablerad organisation. Vidare beskriver de hur den geografiska placeringen av en organisation 

får en betydande inverkan på hur den rådande ekonomin är inom den berörda verksamheten, 

vilket indirekt kan få inverkan på de genomförda redovisningsvalen (Capece et al, 2010).  

 

Faktorer som storlek, skuldsättningsgrad, marknadssituation, ålder samt geografiskt läge kan 

vara påverkande orsaker till att förklara och skildra bostadsrättsföreningarnas hantering av 

underhåll. Tanken med utgifter för underhåll med hänsyn till aktivering och kostnadsföring är 

att skildra en rättvisande bild av verksamheten, där kostnaderna fördelas och beskriver 

förhållandet inom Sveriges bostadsrättsföreningar. Problematiken inom gränsdragningen 

mellan underhållskostnader och aktivering samt reglerna för avskrivningar inom 

bostadsrättsföreningar bidrar till svårigheter att långsiktigt hantera underhållet. Studien inriktar 

sig mot bostadsrättsföreningar där forskning inte förekommer i sådan omfattande utsträckning, 

detta med anledning av att bostadsrättsföreningar är ett typiskt svenskt fenomen. Forskare 

skildrar organisationers tillvägagångssätt, vilket studien även anser att bostadsrättsföreningar 

tillhör. Bostadsrättsföreningar liknar andra ekonomiska föreningar och organisationer genom 

att samtliga måste upprätta redovisning i enlighet med ett K-regelverk. I bostadsrättsföreningar 

drivs verksamheten med ett annat syfte och vinstintresse men för övrigt är tillvägagångssätten 

liknade inom organisationerna, vilket gör tidigare forskning relevant. 
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1.3 Forskningsfrågor och syfte 
 

Problematiseringen mynnar ut i följande forskningsfrågor: 

 

 Hur har bostadsrättsföreningarna valt att hantera utgifter för löpande/planerat underhåll och 

avsättning till framtida underhåll under räkenskapsår 2014? Hur har 

bostadsrättsföreningarna hanterat gränsdragningen mellan aktivering och kostnadsföring? 

 

 Vilka konsekvenser kan hanteringen av utgifter för löpande/planerat underhåll och framtida 

underhåll tänkas medföra för bostadsrättsföreningen, nuvarande bostadsrättsägare och 

framtida bostadsrättsägare? 

 

 Vilka faktorer kan tänkas påverka eventuella skillnader eller likheter i 

bostadsrättsföreningarnas hantering av löpande/planerat underhåll  och avsättning till 

framtida underhåll? 

 

Forskningsfrågorna har format följande syfte: 

 

Studiens syfte är att undersöka och förklara bostadsrättsföreningarnas hantering av underhåll 

samt vilka konsekvenser detta kan tänkas medföra. Studiens syfte är även att undersöka och 

förklara vilka faktorer som påverkar bostadsrättsföreningarnas hantering av underhåll. 

 

Studiens syfte besvaras utifrån den avgränsning som presenteras nedan. 

 

1.4 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att enbart fokusera på svenska bostadsrättsföreningar som innehar 

kalenderår 2014 som räkenskapsår. Eftersom att ingen bostadsrättsförening i dagsläget 

uppfyller årsredovisningslagens (1995:1554) kriterier för att få klassificera föreningen som stor, 

står föreningarna inför en valmöjlighet att tillämpa K2 eller K3. Denna studie har därmed 

undersökt de bostadsrättsföreningar som valt att redovisa i enlighet med K2. Studien har även 

avgränsats till att undersöka faktorerna storlek, skuldsättning, marknadssituation, ålder och 

geografiskt läge.  
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1.5 Studiens fortsatta disposition 

I detta avsnitt presenteras studiens fortsatta disposition för att ge en överblick över innehållet i 

de kapitel som studien berör. Nedan följer en kort beskrivning av studiens samtliga kapitel. 

 

Kapitel 2 – Metod I detta kapitel följer en redogörelse för 

studiens metodval och tillvägagångssätt.

  

Kapitel 3 – Referensram I följande kapitel ges en presentation av 

sekundärdata som ligger till grund för denna 

studie. Detta i form av tre avsnitt: allmän- och 

teoretisk referensram samt tidigare forskning. 

 

Kapitel 4 – Empiri och inledande analys I detta kapitel presenteras primärdata från 

bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar 

samt en inledande analys av det insamlade 

materialet. Detta kapitel är format utifrån 

studiens tre forskningsfrågor. 

 

Kapitel 5 – Analys och resultat I följande kapitel kommer studiens primärdata 

att analyseras med stöd av tidigare forskning 

och andra relevanta teorier. Studiens tre 

forskningsfrågor kommer därefter att 

besvaras. Kapitlet avslutas med en diskussion, 

metodreflektion och förslag till framtida 

forskning. 

 

Nästkommande kapitel redogör för studiens metodval och de tillvägagångssätt som ligger till 

grund för studiens utformning. Kapitlet presenterar de metodval som varit avgörande för att 

kunna utföra undersökningen och för att slutligen kunna besvara studien forskningsfrågor. 

. 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt och metodval. Kapitlet inleds med att 

redogöra kring olika vetenskapliga synsätt och traditioner inom företagsekonomisk forsning, 

detta för att ge läsaren förståelse för studiens valda synsätt och tillämpningar. Kapitlet mynnar 

sedan ut i de metodikrelaterade val som gjorts inom studien. 

 

2.1 Forskningstradition 

Ryan, Scapens och Theobald (2002) menar att forskning som utövas inom redovisningsområdet 

kan tendera att likna den forskning som bedrivs inom det samhällsvetenskapliga 

forskningsområdet. Detta beroende av att forskningen som utövas inom redovisning har en 

förmåga att innefatta varierande fenomen som slutligen kan påverka samhället. Bryman och 

Bell (2013) beskriver forskningen inom redovisningsområdet utifrån ett ytterligare perspektiv 

i form av positivismen. Denna naturvetenskapliga kunskapsteori förespråkar tillämpliga 

metoder för att bedriva forskning av den sociala verkligheten som redovisningen verkar inom. 

Ryan et al. (2002) menar att positivismen utifrån en grundläggande nivå, ämnar till ett objektivt 

perspektiv på den rådande omvärldens existens. Vidare beskrivs det hur positivismen innefattar 

en betydande förbindelse till förekommande reglering och dess uppbyggnad utifrån 

påverkningsgraden på redovisningen som helhet. Traditionen påvisar hur ”riktig” kunskap 

endast grundar sig på företeelser och kan således endast bekräftas av sinnena. Denna 

positivistiska forskningstradition påvisar hur syftet är att skapa hypoteser, vilket innefattar att 

finna något som anses vara mätbart/utbrytbart och således kan prövas (Bryman och Bell, 2013). 

 

Ryan et al. (2002) menar att den positivistiska traditionen i de flesta förekommande fall länkas 

samman med en insamling av data utifrån en allt mer kvantitativ karaktär. Detta för att 

åstadkomma förutsättningar till att resultatet inom studien kan bedömas utifrån en generell 

förklaring av det fenomen som studeras, vilket underlättar den objektiva synen. Bengtsson 

(2008) beskriver hur den positivistiska traditionen kan förklaras utifrån dess förmåga att studera 

fenomen som anses vara av konkret och identifierbar art. Inom traditionen förekommer en 

grundpelare i form av att fenomenet kan delas upp i skilda komponenter. Detta betyder att den 

som utför studien tillämpar ett opartiskt och oberoende förhållningssätt till det objekt som 

faktiskt studerats. Bryman och Bell (2013) belyser hur positivismen betraktar samhället och 

forskaren som två skilda element, vilket således förutsätter att forskningen ska vara 

värderingsfri och därmed objektiv. Vidare beskrivs hur forskaren bör undvika egna värderingar 
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vid den genomförda studien och således uppnå ett allt mer neutralt förhållningssätt till 

forskningen. Positivismen beskrivs som frikopplad med anledning av att kunskapen anses vara 

oberoende av forskaren. Forskare inom denna tradition är intresserad av möjligheten att kunna 

generalisera resultatet från studien till andra grupper, något som inte kommer kunna göras för 

den aktuella undersökningen (Bryman och Bell, 2013). 

 

Denna studie har utformats och tar dess utgångspunkt utifrån den positivistiska traditionen. 

Studien ämnar även till att förklara och skildra en objektiv förståelse och förklaring gällande en 

specifik bransch i form av bostadsrättsföreningar. Detta beroende av att fokus ligger på att 

studera hur normer, rekommendationer, lagar och marknadsförutsättningar resulterar i skilda 

utfall inom dess redovisning. Detta kan ur flertalet perspektiv länkas samman med den 

positivistiska forskningstraditionen, vilket Ryan et al. (2002) beskriver. Studien eftersträvar 

även ett objektivt förhållningssätt, vilket uppnås genom att i största utsträckning försöka 

undvika egna värderingar. Studien ämnar till att belysa siffror och statistiska samband, vilket 

utifrån den positivistiska traditionen utgör en betydande del för forskningstraditionen. 

 

2.2 Klassificering av redovisningsforskning 

Ryan et al. (2002) redogör för ett flertal tillvägagångssätt inom redovisningsrelaterad forskning. 

De hänvisar till ett klassificeringssystem i form av en modell framtagen av Hopper och Powell 

(1985), som i sin tur är inspirerad av en likartad modell av Burell och Morgan (1979). Modellen 

kategoriserar fyra olika traditioner; Radikal humanism, radikal strukturalism, tolkande och 

funktionalism. Dessa kategorier kan således kopplas till tre olika varianter av 

redovisningsforskning; kritisk, tolkande och positivistisk tradition och synsätt. Ryan et al. 

(2002) beskriver vidare att de skillnader som existerar mellan dessa tre olika tillvägagångssätt 

grundar sig på ontologi och epistemologiska inslag. Klassificeringssystemet i form av denna 

modell används i studien för att förklara och skildra de olika tillvägagångssätten inom 

redovisningsrelaterad forskning. Detta för att ge läsaren förutsättningar och förståelse för var 

denna studie placeras inom detta klassificeringssystem. 
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Modell 1: Hopper och Powells klassificeringssystem inom redovisningsrelaterad forskning (Ryan et 

al., 2002, s.40) 

 

Den tradition som Ryan et al. (2002) beskriver som ”mainstream accounting research” eller 

positivistisk tradition och synsätt inriktar sig huvudsakligen på den funktion som redovisningen 

fyller. Traditionen innefattar en samhällssyn som är objektiv och där antagandet om individens 

beteende är förutbestämt. Forskare som verkar inom denna tradition tillämpar frekvent en 

positiv forskningsmetod där empiriska observationer är vanligt förekommande. Ryan et al. 

(2002) menar vidare att forskningen inom denna tradition vanligtvis är av kvantitativ art. Detta 

med anledning av möjligheten till att kunna generalisera forskningens resultat till en allt större 

population. Chua (1986) beskriver att teori och empiri inom denna tradition ska vara helt 

oberoende av varandra. Han menar vidare att forskaren ska vara passiv inom observationerna 

som utförs, detta genom att arbeta rationellt mot studiens uppsatta mål. 

 

Utifrån Ryan´s et al. (2002) klassificeringssystem placerar sig denna studie inom den 

positivistiska forskningstraditionen, vilket i modellen beskrivs som ”mainstream accounting 

research”. Detta med anledning av att studien tillämpar ett objektivt tillvägagångssätt och syftar 

till att skapa en bred förståelse kring den problematik som existerar bland bostadsrättsföreningar 

i Sverige. 
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2.3 Forskningsansats 

Jacobsen (2002) belyser ett flertal metoder för att angripa vetenskapliga fenomen. De två 

vanligaste metoderna skiljer sig utefter om forskningen är tänkt att förklaras med hjälp av 

tidigare teorier eller förklaras genom skapandet av nya teorier. DeGracia, Anggraini, Taha och 

Huang (2014) beskriver dessa två ansatser i termer av deduktion och induktion. Deduktiv ansats 

grundas inom teorin för att därefter prövas inom praktiken, detta jämförelsevis med induktiv 

ansats som utgår från praktiken och ämnar till att mynna ut inom teorin. Davidson och Patel 

(2011) beskriver att deduktiv ansats förklarar resultatet utefter tidigare etablerade teorier och 

forskning. De menar vidare att den deduktiva ansatsen skapar hypoteser utifrån tidigare teorier 

för att sedan prövas mot studiens empiriska resultat. Detta resulterar i att forskningen får en 

mer objektiv karaktär och kan bedömas som mer motståndskraftig i jämförelse med forskning 

som grundar sig på personliga tolkningar och värderingar. DeGracia et al. (2014) beskriver att 

en forskare som tillämpar deduktiv forskningsansats följer ”bevisandets väg”. De beskriver i 

likhet med Davidson och Patel (2011) att redan befintliga teorier formar grunden för att dra 

slutsatser utifrån specifika företeelser. Även DeGracia et al. (2014) beskriver att studien får en 

mer objektiv karaktär och hindrar egna värderingar som grundar sig på personliga tolkningar. 

 

Följande studie faller inom ramarna för deduktiv ansats, med anledning av att den bygger på att 

studera tidigare teorier och forskning. Detta faller sig också naturligt då det finns en stark 

koppling till den positivistiska traditionen. Studien utgår från tidigare forskning inom de 

faktorer som kan tänkas påverka bostadsrättsföreningarnas redovisningsval och tillämpning. I 

ett senare skede sammanställs dessa faktorer i en A priori-modell för att således ställas mot det 

empiriska utfallet. Jacobsen (2002) riktar dock kritik mot denna forskningsansats med 

anledning av att forskaren har en tendens att bli styrd av redan etablerad teori och forskning 

som gjort inom ämnesområdet. Då teorin inom studiens ämnesområde är begränsad anses inte 

detta som ett problem. 

 

2.4 Forskningsstrategi 

Patel och Tebelius (1987) beskriver två skilda forskningsstrategier i form av kvalitativ- och 

kvantitativ metod. De menar att de problem som forskaren formulerat och preciserat är det som 

skapar grundförutsättningarna för valet av den forskningsstrategi som lämpar sig bäst utifrån 

det specifika problemet. Forskaren uttrycker sitt problem med utgångspunkt från sitt 

vetenskapligt grundande ställningstagande. Patel och Tebelius (1987) belyser dock att 
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kvantitativ forskning ofta innefattar kvalitativa inslag likväl att kvalitativ forskning många 

gånger tillämpar skilda former av kvantitativ information. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att den kvantitativa forskningsstrategin tillämpas när forskaren 

vill förmedla en bred förståelse inom ett specifikt forskningsområde. Detta åstadkoms genom 

insamling av numerisk data, vilket således tillämpas för att eventuellt finna specifika samband 

mellan olika variabler. Den kvantitativa forskningsstrategin betyder att en omfattande mängd 

data analyseras, vilket insamlats från varierande respondenter. Detta skapar förutsättningar för 

att generalisera det slutliga resultatet för studien till en allt bredare population. Förhållandet 

mellan forskning och teori anses vara av ett deduktivt slag, vilket innefattar att hypoteser 

deducerats med utgångspunkt inom tidigare forskning för att sedan prövas mot det empiriska 

materialet. Den kvalitativa forskningsstrategin tenderar dock till skillnad från detta att lägga allt 

mer omfattande fokus på ord istället för siffror. Denna metod tillämpas främst när forskaren har 

som mål att åstadkomma en djupare förståelse för det objekt som undersökts inom studien. 

 

Denna studie har en grundläggande utgångspunkt inom en kvantitativ forskningsstrategi, vilket 

betyder att fokus inriktats på insamlandet av numerisk data från årsredovisningar. Metoden 

tillämpas för att möjliggöra en undersökning av eventuella samband mellan insamlat data och 

faktorer som kan tänkas påverka bostadsrättsföreningarnas hantering av underhåll. En 

kvantitativ metod lämpar sig även med hänseende av att studiens syfte är att generera en bred 

förståelse för hur bostadsrättsföreningarna bemött problematiken gällande utgifter för 

underhåll. Årsredovisningarna från bostadsrättsföreningarna har således studerats utifrån ett 

objektivt förhållningssätt. 

 

2.5 Insamling av primär- och sekundärdata 

Enligt Jacobsen (2002) kan datainsamling ske genom primär- och sekundärdata. Primärdata 

innefattar data som samlats in i syfte att användas i den föreliggande studien. Forskaren samlar 

själv in forskningsmaterial till den specifika undersökningen, vilket kan inhämtas genom 

intervjuer, enkäter eller observationer. Som primärdata i studien inhämtas data från 

bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar för räkenskapsår 2014. Detta i enlighet med Neu, 

Warsame och Pedwell´s (1998) beskrivning av primärdata. Dessa har varit tillgängliga och 

hämtats från hemsidan allabrf.se. Enligt Jacobsen (2002) är sekundärdata information som 

samlats in av forskare i ett tidigare skede. Detta kan innefattas av vetenskapliga artiklar, 
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litteratur, tidskrifter och elektroniska källor. Som sekundärdata i studien har bland annat 

elektroniska källor och vetenskapliga artiklar tillämpats för att få en djupare inblick i 

ämnesområdet. Vetenskapliga artiklar har hämtats via högskolans databaser; Google Scholar, 

Discovery, Adademic Search Elite, Emerald, Scopus och JSTOR. I denna studie tillämpas även 

komplement i form av artiklar från Balans och branschorganisationerna HSB, SBC, 

Bostadsrätterna och Riksbyggen. 

 

2.5.1 Dokumentstudie 

Andersen (1994) beskriver hur materialet som tillämpas inom en dokumentstudie kan variera 

och vara av olika former och slag. Det mest generella är att materialet består av tidskrifter, 

årsredovisningar, statistik och litteratur i form av böcker. Andersen (1994) menar att de som 

tillämpar dokumentstudie som forskningsmetod bör vara medveten om att vissa svagheter finns. 

Detta i form av att materialet tenderar att bli fokuserat och ”styrt” utifrån den valda 

undersökningsformen redan från inledningsfasen av studien. Guthrie, Petty, Yongvanich och 

Ricceri (2004) belyser att årsredovisningar som studerats inom genomförda dokumentstudier 

tenderar att inneha en hög kvalitét, beroende av hur de måste anpassas utefter rådande regelverk 

och normeringar. Niemark (1995) styrker detta påstående genom att belysa hur årsredovisningar 

upprättas frekvent, vilket skapar förutsättningar för en jämförelse mellan de undersökta åren, 

vilket bidrar till en ökad trovärdighet. 

 

Studien upprättas utifrån en empirisk dokumentstudie där bostadsrättsföreningarnas 

årsredovisningar granskas och således tillämpas för att besvara studiens forskningsfrågor. 

Dokumentstudie tillämpas med anledning av att det näst intill är omöjligt att samla in 

primärdata med andra forskningsmetoder som exempelvis intervjuer. 

 

2.5.2 Population och urval 

Under 2014 fanns cirka 30 000 registrerade bostadsrättsföreningar, medan antal aktiva 

bostadsrättsföreningar uppgick till cirka 24 800. Denna population ligger till grund för studiens 

urval. Det finns två olika formler som kan användas för att räkna fram ett lägsta urval. Lewis, 

Saunders och Thornhill (2009) beskriver att valet bestäms utifrån målpopulationen och 

huruvida den är mindre eller större än 10 000. Urvalet för denna studie kommer endast att 

tillämpa formeln för oändlig population med anledning av att populationen överstiger 10 000. 

Detta betyder att formel för korrigerad population inte kommer att tillämpas. 
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𝑛 =
𝑍2 ∗𝑃∗ (1 − 𝑃)

ⅇ2
 

 

Formel 1: Oändlig population (Lewis et al., 2009, s.582) 

 

N = Urvalsstorlek. 

Z = I denna studie uppgår konfidensgraden till 95%, ett värde som vanligtvis används av 

forskare. Detta motsvarar ett Z-värde på 1,96 enligt tabellen. 

P = Andel av population. En andel som förväntas svara på ett specifikt sätt. Om vetskap saknas 

bör 50% tillämpas. 

E = Konfidensintervallets längd. Felmarginal beräknas som skillnaden mellan 100% och 95% 

(önskad konfidensgrad). Detta resulterar i ett intervall på 5%. 

 

n =
1,962 ∗0,5∗ (1 − 0,5)

0,052
= 384,16 

 

Urvalsstorlek uppgår till 384 stycken. 

 

Enligt beräkningen ovan kommer 384 stycken bostadsrättsföreningar och dess årsredovisning 

att användas i studien. Studien tillämpar ett stratifierat slumpmässigt urval där 

bostadsrättsföreningarna kommer att delas upp i undergrupper, s.k. stratum. Därefter väljs ett 

urval ut från varje stratum. Denna urvalsmetod syftar till att ge ett mer representativt urval för 

populationen med hänsyn till bostadsrättsföreningarnas marknadssituation. 

 

2.6 Dataanalys 

Den tredje forskningsfrågan gällande faktorer analyseras med hjälp av en bivariat analys som 

undersöker hur två variabler relaterar till varandra. Enligt Bryman och Bell (2013) används 

denna analys för att få fram sambandet mellan två variabler utan orsaker och effekter. Analysen 

handlar om att söka bevis för att ett samband mellan två variabler föreligger. De menar vidare 

att sambandet innebär att variationen för variabel x överensstämmer med variabel y. I denna 

studie har en korrelationsanalys tillämpats för att kunna mäta hur starkt sambandet mellan 

variablerna är samt om ett positivt eller negativt samband föreligger. Korrelationsanalysen 

kommer att utföras med hjälp av Pearson r som enligt Bryman och Bell (2013) anses vara den 

vanligaste metoden. Pearson r är den lämpligaste metoden med anledning av att studiens 
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datamaterial består av årsredovisningarnas standardvärden och innefattar en intervall-skala. 

Nedan följer en kort beskrivning av Pearson r. 

 

𝑝 (𝑋, 𝑌) = 𝐶𝑜𝑟𝑟 (𝑋, 𝑌) =  
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

𝜎𝑥 ∙  𝜎𝑦
=  

𝐸 [(𝑋 −  𝜇𝑥)(𝑌 −  𝜇𝑦)]

𝜎𝑥 ∙  𝜎𝑦
 

Formel 2: Pearsons r (Løvås, 2006, s.142) 

 

p = Korrelation  

Cov = Kovarians  

X = Variabel x  

Y = Variabel y  

σ = Standardavvikelse  

μ = Medelvärde  

E = Förväntat värde 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) kommer värdet för Pearsons r att visa hur starkt respektive svagt 

samband som föreligger mellan den oberoende och beroende variabeln. Ett värde som nästan 

uppgår till +1 påvisar ett starkt positivt samband (samverkande faktorer), medan ett värde som 

uppgår till -1 påvisar ett starkt negativt samband (motverkande faktorer). Ett värde på 0 betyder 

att det föreligger ett okorrelerat samband faktorerna emellan.  

 

2.7 Kvalitetskriterier 

Bryman och Bell (2013) belyser hur olika kvalitetskriterier figurerar med hänseende på vad 

forskningen egentligen inriktar sig mot, men framförallt beroende av vilken företagsekonomisk 

forskning som bedrivs. Vidare förklarar de hur studiens uppbyggnad och design i form av 

kvantitativ eller kvalitativ metod bidrar till att skilda kvalitetskriterier tillämpas. Denna studie 

bygger på en kvantitativ metod, vilket resulterar i att kvalitetskriterier rörande detta område 

kommer skildras och förklaras ytterligare. Bryman och Bell (2013) påvisar dessa 

kvalitetskriterier gällande kvantitativ forskningsstrategi genom att benämna begrepp som 

validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet, vilket bidrar till att skapa en betydelse och 

trovärdighet för den genomförda studien. 
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Utmärkande drag för begreppet validitet är att den genomförda studien omfamnar rätt 

företeelser med hänseende på väl förankrad teoriunderbyggnad, noggrannhet vid 

genomförandet av mätningen såväl de instrument som krävs (Davidson och Patel, 2003).   Detta 

resonemang styrks av Guthrie et al. (2004) genom att validitet innefattar indikatorer som 

utvecklats och formats för att säkerhetsställa att de indikatorer som är avsedda att mätas 

verkligen mäts inom studien och således även inom praktiken. Vidare förtydligar de detta 

genom att belysa syftet utifrån vilken omfattning de undersökta variablerna inom studien kan 

förklaras och bedömas utifrån utfallet. Thurén (2007) för ett överensstämmande resonemang 

genom att påvisa hur validiteten av en studie bildas utifrån att studien faktiskt undersöker det 

som den är ämnad till att undersöka och inte något annat. 

 

Guthrie et al. (2004) menar att begreppet validitet generellt syftar till två skilda perspektiv, 

vilket kan benämnas som intern- och extern validitet. Intern validitet består av hållbarheten för 

en studie beroende av dess slutsats, vilket innefattar ett orsakssamband. Sambandet som uppstår 

mellan de identifierade variablerna förklaras utifrån hur säker forskaren egentligen kan vara på 

att den beroendevariabeln verkligen påverkas av den oberoende variabeln. Extern validitet 

skildrar istället hur slutsatsen från en utförd studie överensstämmer med verkligheten. Ryan et 

al. (2002) beskriver på ett överensstämmande sätt att den externa validiteten kan liknas med 

generaliserbarhet, vilket innefattar i vilken omfattning studiens utfall kan tillämpas för att 

förklara och skildra den totala populationen. Validitet är väl inarbetat och förankrat inom den 

genomförda studien med stöd från tidigare forskning. Studien har även försökt förebygga en 

konsekvent och noggrann tillämpning vid jämförelser, mätningar och beräkningar av nyckeltal, 

vilket har skapat förutsättningar att säkerhetsställa en högre validitet. 

 

Thurén (2007) beskriver reliabilitet genom att förtydliga graden av tillförlitlighet och säkerhet 

för den genomförda studien. Detta resonemang styrks av Milne och Adler (1999) som beskriver 

hur begreppet innefattar måttens och mätningarnas pålitlighet, överensstämmelse och 

följdriktighet vid den genomförda studien. Vidare påvisar de hur reliabilitet handlar om att 

likartade resultat kan åstadkommas vid upprepade mätningar, vilket innefattar att resultatet bör 

bli likartat oavsett vem som genomfört studien. Eliasson (2006) menar att reliabilitet handlar 

om trovärdighet för att en studies resultat kan åstadkommas av någon annan vid en liknande 

mätning. Thurén (2007) menar att om ett fenomen studeras vid ett flertal tillfällen med en 

liknande eller identisk metod, oberoende av vem som genomfört studien och uppnår samma 

resultat, är det ett tecken på hög reliabilitet. Davidson och Patel (2011) menar att mätningen 
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involverar värden i form av siffror i anknytning till objektet som studeras, vilket således 

tillämpas inom en skala för att kunna jämföras och läsas av.  

 

Författarna hävdar att idén med undersökningen är att skapa ett ”sant” värde, vilket inte kan 

skifta och förändras slumpmässigt. De betonar även vikten av att betrakta validitet och 

reliabilitet som enskilda, detta eftersom en hög validitet inte skapar någon garanti för en hög 

reliabilitet. Eliasson (2006) betonar att reliabilitet är av omfattande betydelse för ett 

vetenskapligt perspektiv. Detta knyter an till att en studies trovärdighet kan försämras om ett 

liknande resultat inte går att återuppnå vid en ny studie med utgångspunkt från likartade 

metoder och tillvägagångssätt. Den genomförda studien innefattar en hög grad av reliabilitet 

beroende av att siffrorna och informationen från bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar 

som tillämpats granskats av revisorer. De är upprättade av kunniga personer inom området och 

nyckeltal och andra värden har beräknats utifrån ett tillförlitligt tillvägagångssätt utifrån  

aktuella formler. 

  

Hagan (2014) beskriver generaliserbarhet utifrån kvantitativa studier och genom forskarens 

möjligheter och förmåga att uttala sig om resultatet av studien för hela populationen. Detta 

innefattar således hur resultatet kan generaliseras till likartade situationer och grupperingar än 

de som den specifika studien är ämnad att undersöka. Hon påvisar även att specifika 

förutsättningar måste vara uppfyllda för att möjliggöra en generalisering, detta uppnås genom 

att finna ett representativt urval för populationen som helhet. Utifrån dessa kvalitetskriterier 

som innefattar validitet, reliabilitet och generaliserbarhet bör studiens slutsatser gå att tillämpa 

på andra bostadsrättsföreningar inom populationen som tillämpar K2-regelverket. En svaghet 

med studien är dock att slutsatsen således blir svår att generalisera och överföra till andra 

branscher, då bostadsrättsföreningar är väldigt unika med hänseende på problematiken gällande 

underhåll.                   

 

2.8 Källkritik  

Duran och Yalcintas (2015) påvisar betydelsen av att inneha ett källkritiskt tillvägagångssätt 

för att kunna besluta om texten eller information som tillämpas anses vara legitim eller inte. 

Detta för att åstadkomma trovärdighet och relevans inom forskningen. Ett källkritiskt 

förhållningssätt resulterar i högre användbarhet och trovärdighet, genom att forskaren i fråga 

reflekterat och tillämpat noggrannhet och eftertänksamhet gällande studiens utfall och resultat.    



18 
 

Studien har tillämpat primärdata beroende av den genomförda dokumentstudien av kvantitativ 

art med hänseende på varierande bostadsrättsföreningar i Sverige. Underlaget till den 

genomförda dokumentstudien i form av information och data har inhämtats från 

bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar för räkenskapsår 2014. En negativ sida utifrån den 

genomförda studien beroende av dess omfattande tillämpning av dokumentstudie är att 

föreningarna som tagit fram denna redovisning, kan ha påverkats av egenintresse. Detta skulle 

kunna resultera i att redovisningen anpassas beroende av att föreningen vill presentera en finare 

bild av verksamheten. Det skulle eventuellt kunna leda till att missvisande information visas 

upp inom de upprättade årsredovisningarna, dock måste ÅRL följas, vilket belyser vikten av att 

behålla ett källkritiskt förhållningssätt inom den genomförda studien. 

 

Studiens sekundära data grundas inom litteratur och vetenskapliga artiklar där alla 

vetenskapliga artiklar uppfyller kriteriet ”peer reviewed”, vilket innebär att de blivit granskade 

innan de publicerats. Detta resulterar i en mer omfattande kvalitét såväl trovärdighet beroende 

av att de inhämtats från trovärdiga och tillförlitliga tidskrifter. Detta behöver dock inte vara 

fallet beroende av att kvaliteten i flertalet fall bli lägre beroende av dess lättillgänglighet. Detta 

är något som studien tagit i beaktan genom att kunna påverka vilka sekundära datakällor som 

ska tillämpas. Det har inneburit en omfattande genomgång av källor för att uppnå en sådan hög 

kvalitét som möjligt. Studiens sekundärdata har influerats av ett kritiskt förhållningssätt med 

hänsyn på när artiklarna publicerats. Äldre artiklar har granskats mer ingående för att 

säkerhetsställa att de fortfarande håller hög kvalitét, vilket även involverat en jämförelse mot 

”nyare” studier inom samma område. Detta medför dock en begränsning inom studien, vilket 

beaktats inom tillämpningen av tidigare forskning. Detta för att säkerhetsställa en sådan hög 

kvalitét som möjligt. 
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3. Referensram 

Detta kapitel inleds med en allmän referensram som ämnar till att ge grundläggande 

information om ämnet. Detta ska skapa en djupare förståelse för de områden som studien 

kommer att beröra. Den teoretiska referensramen redogör för vedertagna teorier som kan 

förklara olika fenomen inom redovisningen. Kapitlet avslutas med tidigare forskning och en 

förklaringsmodell i form av en A-priori-modell. Denna baseras på vad som uppkommit ur 

referensramen, för att sedan mynna ut i en undersökningsmodell. 

 

3.1 Allmän referensram 

Detta avsnitt ämnar ge ökad förståelse och en god överblick av det område som ska undersökas.  

Modellen nedan ämnar till att ge läsaren en överblick över den problematik som finns att ta i 

beaktan vid bostadsrättsföreningarnas redovisning. Detta utgörs av avskrivningar, underhåll 

och avsättning till underhållsfond, där samtliga har en koppling till varandra. 

 

 

Modell 2: Avskrivning, underhåll och avsättning till underhållsfond. 

 

Detta avsnitt kommer att beskriva dessa tre komponenter i form av avskrivning enligt 

redovisningsregelverket K2, gränsdragning mellan aktivering och underhåll, 

bostadsrättsföreningarnas avsättning till underhållsfond samt hur underhåll kan finansieras. 
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3.1.1 Bostadsrättsföreningar 

Enligt Bolagsverket (2012) räknas bostadsrättsföreningar till bolagsformen ekonomisk förening 

och har som mål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Bostadsrättsföreningens 

ändamål är att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt, utan tidsbegränsning. 

Enligt Bolagsverket (2012) är det styrelsen i en bostadsrättsförening som ansvarar över den 

löpande verksamheten. Detta betyder att de ansvarar över att en årsredovisning upprättas och 

rättas sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut. Fastän bostadsrättsföreningar inte 

anses vara vinstdrivande är det av yttersta vikt för föreningen att kunna uppvisa bilden av en 

välmående förening till dess intressenter. Bostadsrättsföreningar förvaltas enligt 

självkostnadsprincipen vilket betyder att föreningen inte har ett syfte att gå med vinst utan 

istället bereda medlemmarnas boende till en sådan låg kostnad som möjligt samtidigt som 

fastighetens värde ska bibehållas. Föreningen avgör således hur mycket de nuvarande 

bostadsrättsägarna ska betala för fastighetsunderhåll som till stor del kommer att gynna framtida 

bostadsrättsägare.    

 

Enligt Bostadsrätterna (u.å) ska varje bostadsrätt betala en årsavgift till föreningen. Denna 

avgift betalas vanligtvis månadsvis men kan även betalas kvartalsvis beroende på vad som står 

skrivet i stadgarna. Avgiften ska täcka föreningens utgifter för den löpande verksamheten, 

vilket omfattas av bland annat driftkostnader, amortering, ränta och skatter. Bostadsrättsägarna 

äger genom sitt medlemskap en viss andel i föreningen där medlemskapet ger rätten att nyttja 

viss lägenhet eller småhus.  

 

3.1.2 Avskrivning i K2 

Avskrivningar är en tung post i bostadsrättsföreningarnas resultaträkning. Fram t.o.m. 2013 har 

många föreningar tillämpat progressiv avskrivning, vilket betyder att avskrivningarna är lägre 

till en början och sedan ökar med tiden. Detta är något som kritiserats av Ogunba (2011) som 

menar att progressiv avskrivning innebär en låg tillförlitlighet samt följdriktighet. Efter BFN:s 

införande av K2 tvingas bostadsrättsföreningarna att mer eller mindre övergå till en linjär 

avskrivningsmetod, något som resulterar i att föreningarna med stor sannolikhet kommer att 

redovisa en förlust. Detta resonemang kan ställas mot Burgstahler och Dichev (1997) samt 

Bowen, DuCharme och Shores (1995) som menar att organisationer har en tendens att vilja 

undvika att presentera ett negativt resultat. Avskrivningar påverkar inte bostadsrättsföreningens 

likviditet, vilket betyder att en högre avskrivning inte behöver leda till att föreningens avgifter 
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måste höjas ytterligare. En högre avskrivning kan däremot medföra ett negativt resultat och 

därmed ge en bild av att bostadsrättsföreningens ekonomi är sämre än vad den i verkligheten är 

(Borättupplysning, u.å).  

 

Enligt regelverket K2 ska bostadsrättsföreningens fastigheter delas upp i byggnader och mark, 

dock är det endast byggnaden som ska skrivas av. Vad gäller utgifter för ombyggnad ska den 

del av utgiften som anses höja fastighetens värde tas upp som tillgång. Övriga tillkommande 

utgifter som reparationer och underhåll kostnadsförs direkt och ska inte läggas till tillgångens 

anskaffningsvärde. Det kan i vissa fall råda tveksamheter gällande gränsdragningen mellan vad 

som är en ombyggnad och respektive reparation och underhåll. En reparation återställer 

byggnaden till den standard som den hade när den byggdes. (Lundén och Bokelund Svensson, 

2015) 

 

Enligt Wright (1964) och Porwal (2001) ska avskrivningarna återspegla den totala 

förbrukningen och förslitningen av en tillgång. Även Andrew och Pitt (2006) menar att 

avskrivningarnas syfte är att periodisera de utgifter som uppstått under tillgångens livslängd. 

Norlund och Lundström (2014) beskriver till skillnad från detta att avskrivningar även innehar 

ett finansieringssyfte, med utgångspunkten att bostadsrättsägarna inte vill få det reala värdet på 

bostaden urholkat på sikt. Arnold Wittgren (2014) belyser även detta och menar att 

avskrivningar har en betydande finansieringsfunktion. Medlen som genererats till föreningen 

från avskrivningar används för att betala och amortera på de banklån som föreningen tagit för 

att finansiera byggnaden. De finansiella medel som var tänkt att användas till underhåll av 

byggnader finns inte längre kvar i föreningen och byggnadens skick finansieras istället genom 

avgifter och återinvesteringar till underhållsfonder. 

 

Nedanstående modell visar intäkter och kostnader för bostadsrättsföreningar under 2012. 

Värdeåret motsvarar byggnadens ålder. Denna modell kan således användas vid en jämförelse 

mellan äldre- och nybyggda fastigheter. De poster som är relevanta för denna studie är främst 

avskrivningar samt underhåll och reparationer. Enligt Borättupplysning (u.å) ger nybyggda 

fastigheter med höga fastighetsvärden stora avskrivningar samtidigt som underhållsbehovet är 

litet. Detta betyder att äldre fastigheter med ett lägre fastighetsvärde har lägre avskrivningar 

men ett underhållsbehov som uppskattas vara stort. Modellen nedan överensstämmer dock inte 

med tidigare resonemang vad gäller bostadsrättsföreningarnas avskrivningar. 
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Modell 3: Intäkter och kostnader för bostadsrättsföreningar 2012. Hämtad från Statistiska 

centralbyrån. Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU) 2012, s.26. 

 

Det intressanta i ovanstående modell är främst posten avskrivningar som presenteras under 

”andra kostnader”. Vid en jämförelse mellan byggnadernas värdeår framgår det att 

avskrivningarna är nästintill lika under samtliga år. Detta betyder att en fastighet med 

byggnadsår 1950 gör nästintill lika stora avskrivningar som en fastighet med byggnadsår 2009. 

Detta tyder på att olika faktorer ligger bakom föreningarnas redovisningsval samtidigt som detta 

styrker Nordlund och Lundströms (2014) resonemang kring att avskrivningar inte endast utgör 

ett periodiseringssyfte utan även ett finansieringssyfte. Detta kan ställas i förhållande till 

Carmona och Trombetta´s (2008) beskrivning av hur principbaserad redovisning bygger på 

riktlinjer och egna bedömningar, tillskillnad från regelbaserad redovisning som grundas på 

detaljerade regler. Detta kan ge förklaring till varför avskrivningarna inom 

bostadsrättsföreningar utvecklats mot ett allt mer finansieringssyfte. 
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3.1.3 Underhållsfond 

Enligt Borättupplysning (u.å) är fastighetsunderhållet en del av den pågående 

avskrivningsdebatten och det är av stor betydelse att bostadsrättsföreningen gör en realistisk 

budgetering av det framtida fastighetsunderhållet. Borättupplysning (u.å) beskriver att detta 

framförallt inte görs i nybildade bostadsrättsföreningar. En realistisk budgetering görs inte 

heller i de ombildade föreningarna när underhållsbehovet oftast är som störst. Nybyggda 

bostadsrättsföreningar med höga bokförda fastighetsvärden ger stora avskrivningar, samtidigt 

som underhållsbehovet uppskattas vara litet och vice versa. Borättupplysning (u.å) menar att 

medel till fastighetsunderhållet inte kan bygga på avskrivningar utan istället genom avsättningar 

utifrån en upprättad underhållsplan.  

 

Enligt Kjell Claeson (2013) finns det inget tvång på att en bostadsrättsförening ska göra 

avsättningar till en underhållsfond. Dock är alltid föreningen och styrelsen ansvariga att hålla 

fastigheten i gott skick. Det ska framgå i bostadsrättsföreningens stadgar om föreningen 

upprättar en underhållsplan och därigenom gör avsättningar till underhållsfond. Det är viktigt 

att bostadsrättsföreningen tänker på hanteringen av avsättningar till underhållsfond och att 

föreningen har en tydlig avgränsning mot hur avskrivningarna är beräknade. Det finns annars 

en risk att föreningen sätter för höga avgifter. 

 

Bejrum (1999) beskriver att avsättning till underhållsfond beaktas som en betalning för den 

förslitning som sker succesivt på en fastighet. Detta betyder att det är bostadsrättsägarnas som 

sliter på fastigheten som får betala och inte de bostadsrättsägare som bor i föreningens 

bostadslägenheter när underhållet utförs. Bejrum (1999) menar att det finns två praktiska 

möjligheter till att finansiera underhåll i flerbostadshus, genom avsättning till fond eller lån. 

Han menar dock att underhåll inte bör finansieras genom lån då dessa åtgärder inte höjer 

fastighetens värde och på lång sikt kan urholka det egna kapitalet. Genom att finansiera 

underhållet med lån skjuter bostadsrättsföreningen betalningsansvaret på framtidens 

bostadsrättsägare, vilket leder till att de som inte förbrukat resurserna får betala. Även Lundfors 

och Törning (2016) påvisar att det är viktigt att klargöra vem som ska finansiera föreningens 

framtida underhåll. De menar att underhållet kan finansieras med föreningens sparade medel, 

med lån från banken eller av medlemmarna genom höjda/extra årsavgifter eller 

upplåtelseavgifter.  
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3.1.4 Gränsdragningen mellan underhållskostnad och investering 

Wood (2010) beskriver att det kan råda olika uppfattningar gällande vad som anses vara en 

investering som ska aktiveras samt vad som är en underhållskostnad. En investering är enligt 

Wood (2010) en ändring eller förbättring som ökar värdet på fastigheten och förlänger dess 

livslängd avsevärt. Dennis-Escoffier (2014) instämmer och menar att en investering innefattas 

av utgifter som medför en ändring eller förbättring för att anpassa fastigheten till ett ändamål. 

Wood (2010) beskriver att underhållskostnader istället utgörs av förbättringsutgifter som över 

dess livslängd och  ändamål kan bibehålla fastigheten i sitt brukliga skick. Underhållskostnader 

anses vara de återkommande aktiviteterna som uppstår ett flertal gånger under fastighetens 

livslängd. 

 

Nordlund (2010) beskriver även att den ekonomiska livslängden påverkar beslutet om utgiften 

ska redovisas som underhållskostnad eller investering, vilket påverkar värderingen av 

fastigheten. Bostadsrättsföreningarna gränsdragning ska även överensstämma med god 

redovisningssed och rättvisande bild enligt BFL och ÅRL. Norlund (2010) menar att 

tillkommande utgifter för underhåll vid anskaffningen ska härledas till fastigheten och detta 

leder till en förbättring i förhållande till anskaffningstidpunkten. Om prestandan förbättras ska 

utgiften redovisas som en investering och i annat fall ska den kostnadsföras. 

  

3.2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen redogör för studiens sekundärdata i form av vedertagna teorier, 

detta för att kunna förklara diverse fenomen inom redovisningen. Syftet med detta avsnitt är att 

öka förståelsen för varför bostadsrättsföreningarna valt att göra vissa redovisningsval framför 

andra. Den teoretiska referensramen berör institutionell teori och normativ teori med tillhörande 

avsnitt om redovisningsprinciper och kvalitativa egenskaper.  

 

3.2.1 Institutionell teori 

Institutionell teori har på senare år utvecklats till ett av de ledade teoretiska perspektiven inom 

ämnesområdet organisationsteori, vilket även innefattar hur teorins tillämpning blivit allt 

vanligare inom redovisningsforskningen (Deegan och Unerman, 2011). Dillard, Rigsby och 

Goodman (2004) tar vid Deegan och Undermans (2011) resonemang genom att skildra hur 

institutionell teori sätt ur ett helhetsperspektiv, innefattar vilken form en organisation väljer att 

tillämpa och anta inom dess uppbyggnad. Vidare belyser de hur utgångspunkten för 
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institutionell teori behandlar förklaringen till varför specifika organisationer inom specifika 

branscher tenderar att likna varandra med hänsyn på exempelvis egenskaper och struktur.  

 

Vid en närmare anblick på institutionell teori beskriver Deegan och Unerman (2011) två 

framträdande forskare inom ämnet i form av DiMaggio och Powell. DiMaggio och Powell 

(1983) förklarar att förekomsten av institutionell teori tenderar att skildra förhållandet mellan 

en organisation och dess omvärld, där huvudfokus inriktas mot förklaringen till hur omvärldens 

tankegångar påverkar och resulterar i varierande former av tillvägagångsätt och agerande av en 

specifik organisation. Vidare utvecklar de resonemanget till att förklara hur institutionell teori 

ämnar tillhandahålla tänkbara svar till varför motiv och olika drivkrafter kan påverka en 

organisations tillvägagångssätt vid specifika situationer. 

 

DiMaggio och Powell tar resonemanget ett steg längre genom att förundras över varför 

organisationer som verkar inom samma bransch har en förmåga och tendens att likna och ta 

efter varandra. Detta för resonemanget mot deras syfte att skildra och förklara homogenitet 

framför variation. Organisationer tenderar att inte likna varandra vid ingångsskedet av en 

organisations verksamhetslivscykel. Detta fenomen är något som förändras i takt med 

organisationens etablering på den aktuella marknaden som innefattar en allt mer homogen 

anpassning. Detta kan förklaras genom att organisationer tar efter och liknar andra 

organisationer som är verksamma på marknaden (DiMaggio och Powell, 1983). 

 

Dillard et al. (2004) tillför en förklaring till detta resonemang genom att beskriva homogenitet 

utifrån hur organisationers struktur tenderar att förändras och anpassas till vad starka 

grupperingar inom samhället anser vara normalt. Stämmer inte detta överens med vad som 

uppfattas som normalt kan detta orsaka legitimitetsproblem för organisationen. Carpenter och 

Feroz (2001) vidhåller tidigare fört resonemang och förklarar att organisationer är känsliga för 

påtryckningar från omgivningen, vilket kan resultera i att beslut som tagits har påverkats av vad 

som anses vara ett social accepterat beteende. 

 

Dillard et al. (2004) menar att institutionell teori tillhandahåller en förklaring till hur varierande 

mekanismer påverkar organisationer att förändra sina uppfattningar med hänseende på 

kulturella och sociala värderingar. Vidare belyser de hur institutionell teori kan delas in och 

skildras utifrån två dimensioner i form av frikoppling och isomorfism. Detta resulterar i att 

denna teorigenomgång ämnar skildra och skapa en förståelse för organisationers 
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redovisningstillämpning, vilket innefattar varför de väljer ett sätt framför ett annat inom dess 

upprättande av redovisning. 

 

Begreppet isomorfism definieras av DiMaggio och Powell (1983) på följande sätt: ”/…/ a 

constraining process that forces one unit in a population to resemble other units that face the 

same set of environmental conditions”. Detta är något som även Carpenter och Feroz (2001) 

styrker genom att belysa hur organisationer som tillämpar specifika strukturer eller processer 

och således avviker från andra organisationer kan få utstå kritik från olika håll. Suddaby (2010) 

och Dillard et al. (2004) menar att isomorfism involverar en process där enskilda organisationer 

tenderar att likna och ta efter andra enheter inom samma population, vilket verkar utifrån 

gemensamma förutsättningar. Deephouse (1996) med stöd utifrån DiMaggio och Powell (1983) 

skildrar hur isomorfism anses vara en bidragande faktor till att organisationer har en förmåga 

att bli allt mer homogena beroende av omgivningens förväntningar.  Utifrån DiMaggio och 

Powell (1983) förklaras tre former av isomorfism i form av mimetisk, normativ och tvingande, 

vilket kommer att presenteras nedan. 

 

Dillard et al. (2004) belyser hur tvingande isomorfism kan uppstå och existera beroende av 

informella- och formella påtryckningar. Mizruchi och Fein (1999) betonar detta genom att 

påvisa hur tvingande isomorfism uppstår från påtryckningar från skilda intressenter, vilket får 

organisationer beroende av dess inflytande att faktiskt förändra sin struktur. Dessa funderingar 

är något som DiMaggio och Powell (1983) lyfter inom sin studie genom att presentera två 

hypoteser för att skildra denna form av isomorfism. 

 

 Ju mer beroende en organisation är i förhållande till en annan, ju mer kommer denna att 

anpassa sig till att likna den andra organisationen inom områden som företagsklimat, 

beteende och organisationsstruktur. 

 

 Utsträckningen av beroendet för en organisation till en annans resurser har en inverkan 

på den omfattning som organisationen kommer att lika andra inom branschen. Ju högre 

beroendegraden är desto mer kommer företagen likna varandra. 

 

Venard och Hanafi (2008) påvisar hur denna tvingande form av isomorfism kan sammanlänkas 

med valet av frivillig redovisning och utlämnandet av information, vilket syftar till att 

tillfredsställa de mest betydelsefulla intressenterna. Organisationen kan således indirekt tvingas 
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att redovisa och tillhandahålla information på ett specifikt sätt för att tillfredsställa viktiga 

intressenter. Deegan och Unerman (2011) för ett överensstämmande resonemang genom att 

betona starka aktörers makt att utöva påtryckning och påverka mindre organisationer inom dess 

rapportering. 

 

Mizruchi och Fein (1999) förklarar mimetisk isomorfism med utgångspunkt på den process 

som innefattar hur organisationen försöker anpassa sitt eget tillvägagångsätt genom att kopiera 

ett fungerande koncept från en annan organisation. Detta för att skapa och uppnå en 

konkurrensfördel i förhållande till andra organisationer genom att förändra sitt eget 

tillvägagångssätt inom organisationen. Osäkerheten som förekommer inom en organisation kan 

resultera i ett beslut om att ta lärdom alternativt likna det tillvägagångssätt som andra 

organisationer inom branschen tillämpar (Brouthers, O’Donnell och Hadjimarcou, 2005). 

Haveman (1993) beskriver att ju fler aktörer som agerar utifrån ett specifikt sätt, desto större är 

sannolikheten att handlingen kommer uppfattas som given alternativt institutionaliserad. Inom 

denna mimetiska isomorfism har det uppkommit två generella hypoteser som är utformade av 

DiMaggio och Powell (1983). 

 

 Ju större osäkerhet som råder inom en organisation desto mer kommer den att försöka 

likna eller kopiera andra som innehar ett framgångsrikt tillvägagångssätt. 

 

  Desto mer invecklade organisationens mål är ju större är sannolikheten att den anpassar 

sig och tar efter andra som anses vara framgångsrika inom området.      

 

Normativ isomorfism förklaras av Powell och DiMaggio (1991) samt Zucker (1977) utifrån ett 

beteende som syftar till att skildra och förklara organisationens val av att anpassa sitt 

tillvägagångssätt och sina handlingar utefter förekommande normbildningar och regleringar.   

Mizruchi och Fein (1999) skildrar den normativa isomorfismen utifrån dess utgångspunkt inom 

rådande moraliska och etiska perspektiv och synvinklar, vilket existerar inom den specifika 

branschen som organisationen verkar inom. Dillard et al. (2004) definierar begreppet utifrån 

organisationens anpassning av sitt agerande efter rådande regleringar och normbildningar som 

anses vara vanligt förekommande inom den specifika branschen. Vidare beskriver de hur denna 

isomorfism har sin utgångspunkt inom att generera anseende och legitimitet i förhållande till 

den berörda branschkategorin. Collin, Tagesson, Andersson, Cato och Hansson (2009) kopplar 

samman den normativa isomorfismen med förekommande redovisningsval och tillämpning av 
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redovisning för att skildra och förklara dess utgångspunkt. Detta styrker kopplingen som 

existerar mellan normativ isomorfism och hur det faktiskt kan tillämpas i praktiken, vilket kan 

beskrivas utifrån redovisningsval.             

 

I denna studie har den institutionella teorin sin utgångspunkt genom tillämpningen av 

tvingande- och mimetisk isomorfism. Tvingande isomorfism kommer således tillämpas för att 

kopplas till den tvingande faktorn som uppstår vid valet av att redovisa i enlighet med ett K-

regelverk. De flesta bostadsrättsföreningarna har valt att tillämpa K2-regelverket, vilket gör att 

redovisning måste anpassas till vad K2-regelverket kräver. I detta fall blir studiens inriktning 

mot bostadsrättsföreningar beroende av dess tillämpning av BFN:s allmänna råd, vilket även 

indirekt utgör en tvingande påtryckning i form av god redovisningssed. Inom studien tillämpas 

även mimetisk isomorfism med utgångspunkt på att förklara och skildra hur olika 

bostadsrättsföreningar tenderar att likna och kopiera varandras tillvägagångssätt. Detta kan 

exempelvis härledas till hur de mindre bostadsrättsföreningarna tenderar att följa och ta efter 

de större bostadsrättsföreningarna inom dess redovisning.   

 

3.2.2 Normativ teori 

Kabir (2005) beskriver normativ teori utifrån dess grundläggande egenskaper vilket innefattar 

den huvudsakliga inriktningen i form av redovisningsrutiner och innehållet inom den finansiella 

rapporteringen. Vidare belyser han vikten av deduktion och ett tydligt uppsatt mål. Detta 

fenomen liknar han med hur teorin inleds med ett mål eller antagande för att således härledas 

till redovisningsrutiner, vilket skapar grunden för normativ redovisningsteori. Det förekommer 

tre skilda tillvägagångssätt inom normativ redovisningsforskning i form av den deduktiva- och 

induktiva modellen samt beslutsmodellen (Kabir, 2005). Studien har valt att blicka närmare på 

beslutsmodellen, för att skapa en inblick till redovisningsprinciper som förekommer i Sverige. 

 

Bebbington Gray Laughlin (2001) belyser beslutsmodellen utifrån dess bakomliggande teori i 

form av hur finansiell information ska anpassas i förhållande till de som tillämpar information 

med hänsyn på deras behov och vilja. 

Detta betyder att de som upprättar den finansiella rapporteringen inte anpassar den efter deras 

behov, utan istället väljer att anpassa den efter användarna och deras organisationer. Detta 

resulterar i två skilda tillvägagångsätt inom beslutsmodellen beroende av om fokus ligger på 

beslutsfattaren eller beslutsmodellen. Inriktningen som berör beslutsfattarna i fokus innefattar 
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hur användarna av informationen påverkar den finansiella rapporteringens utformning beroende 

av deras vilja och behov som utgångspunkt. Den andra inriktningen i form av beslutsmodellen 

i fokus involverar istället hur de som upprättar den finansiella rapporteringen formar och 

anpassar den utifrån deras behov och vilja, vilket kan få konsekvenser för den information som 

egentligen delges och tillhandahålls (Bebbington et al. 2001). Denna beslutsmodell kan knytas 

an till International Accounting Standards Board (IASB) och dess föreställningsram som 

behandlar skilda redovisningsprinciper. Redovisningsprinciperna utgörs exempelvis av 

jämförbarhetsprincipen, väsentlighetsprincipen samt den grundläggande förutsättningen i form 

av att redovisningen måste resultera i en rättvisande bild av verksamheten. 

 

3.2.3 Redovisningsprinciper och kvalitativa egenskaper 

Unubokhai och Ohenhen (2014) påvisar hur tillhandahållandet av information och redovisning 

ska tillgodose intressenternas nytta. Vidare belyser de beroende av detta hur de kvalitativa 

egenskaperna spelar en viktig roll, genom att stödja processen som utvecklar och formar en 

redovisning av hög kvalité för att således tillgodose intressenternas behov. Dessa kvalitativa 

egenskaper kommer att förtydligas och förklaras nedan. Detta för att således skapa en tydlig 

bild av vad redovisningen egentligen innehåller utifrån dessa egenskaper samt vilka begrepp 

som involveras.   

 

Gregory och Blanchet (2000)  belyser begreppet relevans genom att beskriva skillnaden inom 

redovisningen beroende av en intäkt anses vara återkommande eller inte. Detta kan exempelvis 

vara en nödvändighet sett ur varierande investerares perspektiv, beroende av att de vill försöka 

skapa en överblick gällande företagets framtidsutsikter. Kriteriet kan exempelvis anses vara 

uppfyllt om informationen som tillhandahålls inom redovisningen skapar en rättvis bild av 

verksamheten och dess framtid. Denna information kan exempelvis presenteras i noter 

alternativt balansräkning eller resultaträkningen (Gregory och Blanchet, 2000).  

 

Gregory och Blanchet (2000) belyser vikten av tillförlitlighet genom att beskriva hur 

redovisningen måste vara konsekvent och noggrann utförd, vilket således skapar en 

verifierbarhet. Informationen och de räkenskaper som förekommer inom årsredovisningen bör 

även kunna styrkas och förklaras, kriteriet anses vara uppfyllt om en oberoende part med 

tillgången till samma material och information kan åstadkomma samma resultat. Tillförlitlighet 

involverar även delar som omfattning, öppenhet, inkluderande och rättvisande bild inom 
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bedömningen av hur tillförlitlig information är. Detta anses vara grundförutsättningar för att 

skapa en helhets syn av företagets verksamhet och finansiella ställning, vilket knyter an till 

rättvisande bild i en omfattande utsträckning. Informationen som anges i redovisningen ska 

även vara opartisk och objektiv, vilket innebär att redovisningen inte får anpassas då den kan 

påverka exempelvis intressenter och investerare beroende av felaktig information (Gregory och 

Blanchet, 2000). 

 

Konsekventhet, jämförbarhet och begriplighet utgör betydande delar av de 

redovisningsprinciper som förekommer i Sverige. Konsekventhet involverar hur redovisningen 

bör vara konsekvent inom dess utformning och upprättande sett ur ett längre perspektiv. Detta 

skapar en grundförutsättning för investerare och andra intressenter att bedöma och granska 

verksamheten i fråga för att skapa en uppfattning. Detta knyter således an till begreppet 

jämförbarhet vilket innefattar hur redovisningen ska vara möjlig att jämföra sett ur ett 

perspektiv på flertalet år, vilket även involverar en jämförelse mot andra företags redovisning. 

Det sista begreppet i form av begriplighet är ytterligare en viktig redovisningsprincip beroende 

av att redovisningen och dess utformning måste vara förståeligt för en utomstående part 

(Gregory och Blanchet, 2000).  

 

Dessa redovisningsprinciper skapar en viktig grundförutsättning vid upprättandet av 

redovisning, vilket ställer omfattande krav på de som ska tillhandahålla redovisningen till skilda 

intressenter. Denna problematik och de förutsättningar som krävs vid upprättande av 

redovisning involverar i omfattande utsträckning även bostadsrättsföreningar. Studien kommer 

således att tillämpa dessa redovisningsprinciper vid granskandet av hur bostadsrättsföreningar 

valt att upprätta dess redovisning, vilket även innefattar att skapa en förståelse för det valda 

tillvägagångssättet. Vid tolkandet av hur de faktiskt valt att bemöta denna problematik gällande 

avskrivningar och underhållsfonder inom deras redovisning utgör dessa redovisningsprinciper 

en viktig del för att skapa en förståelse och således möjliggöra en analys av det valda 

tillvägagångssättet. 

 

3.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom redovisningsval att presenteras. Detta mynnar 

således ut i en A priori-modell och en undersökningsmodell som ska ge en överblick över de 

faktorer som ska undersökas inom denna studie. 
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3.3.1 Redovisningsval  

Fields, Lys och Vincent (2001) belyser även hur redovisningsval som område har utgjort en 

omfattande roll för forskningen och bidragit till att flertalet teorier utvecklats och tillkommit 

inom området. Teorin syftar till att möjliggöra en förklaring till varför organisationer väljer 

alternativt föredrar specifika redovisningsbeslut framför andra möjliga val inom dess 

redovisning. Forskningen om redovisningsval som område är i dagsläget omfattande dock 

förekommer ingen teori som kan förklara samtliga faktorer som utgör grunden för att ett 

specifikt redovisningsval fattas. Detta fenomen kan förklaras beroende av att redovisningen 

anses utgöra ett komplext begrepp, vilket gör det svårare att skildra bakomliggande förklaringar 

(Fields et al. 2001). 

 

Redovisningsval kan påverkas beroende av flertalet aspekter och faktorer. Dessa kan utgöras 

av exempelvis sociala, politiska samt ekonomiska förhållanden, vilket beskrivs som avgörande 

faktorer med hänseende på dess påverkande effekt på redovisningsvalet (Collin et al., 2009). 

Fields et al. (2001) menar att redovisningens funktion i förhållande till genomförda 

redovisningsval kan det även påverkas av ledningens avsikter med den upprättade 

redovisningen inom företaget. Holthausen och Leftwich (1983) samt Nobes (1998)  beskriver 

på ett överensstämmande sätt hur olika genomförda redovisningsval inom organisationen kan 

påverkas av faktorer som motiv, storlek och inflytande som organisationen och dess ledning 

innehar. Detta kan i sin tur påverka beslutsfattandet och valet av redovisningsmetod i stor 

utsträckning.  

 

DiMaggio och Powell (1983) belyser institutionell teori och dess uppbyggnad med 

utgångspunkt utifrån isomorfismer, vilket kan länkas samman med ytterligare 

förklaringsvariabler till varför en organisation utför ett specifikt redovisningsval. Detta kan 

exempelvis härledas till de påtryckningar som omgivning tillför organisationen, vilket således 

avspeglas i de val som organisationen sedan genomför. Jensen och Meckling (1976) menar att 

redovisningsval kan härledas till agentteorin, vilket innefattar hur ledningen inom olika 

organisationer anses utgå i form att öka den individuella nyttan. Vidare belyser de även hur 

redovisningsval tenderar att påverkas av viljan att visa upp organisationen på bästa möjliga sätt 

mot omvärlden, vilket även innefattar den egna framgången. 
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Holthausen och Leftwich (1983) och Fields et al (2001) belyser hur forskningen gällande 

redovisningsval har influerats av ett förklarande perspektiv, vilket sedan tillämpas för att 

motivera beslutsfattandet. De menar även att empiriskt utförda studier har givit stöd för ett 

påvisat samband mellan organisationens inflytande och storlek i förhållande till det genomförda 

tillvägagångssättet och redovisningsvalet. Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) belyser 

storlek som en av de mest vanligt förekommande förklaringsvariablerna med hänseende på vad 

som skildras och delges inom den genomförda rapporteringen. Vidare förklarar de hur 

organisationens storlek påverkar den information som delges av organisationen, vilket kan 

härledas till redovisningstillämpningen och beslutsfattandet. Större organisationer tenderar att 

vara mer benägna att delge frivillig information till utomstående parter och intressenter, vilket 

skiljer sig från mindre organisationer. Detta fenomen menar Chavent, Ding, Fu, Stolowy och 

Wang (2006) samt Lambert (2001) kan härledas till agentteorin utifrån dess antagande om 

informationsassymmetri mellan parterna. Vidare påvisar de hur denna informationsassymmetri 

kan motverkas med hjälp av att redovisningsinformationen ökar, vilket de menar styrker 

sambandet mellan informationen som lämnas ut i förhållande till organisationens storlek. 

 

Inom den genomföra studien återfinns ett tankesätt med hänseende på föreningens storlek som 

förklaringsfaktor till de genomförda redovisningsvalen och den ekonomiska situation som 

förekommer inom de undersöka bostadsrättsföreningarna. Detta resonemang styrks av 

Hackston och Milne (1996) och Ng och Koh (1994) som belyser hur större och mer lönsamma 

organisationer tenderar att tillhandahålla en mer omfattande redovisning för att förtydliga de 

redovisningsval som genomförts inom verksamheten. Morri och Cristanziana (2009) belyser en 

organisations storlek i förhållande till dess uppbyggnad med hänseende på det kapital som 

faktiskt finansierat verksamheten, vilket de menar innehar ett positivt samband i förhållande till 

varandra. Vidare menar de att det kapital som byggt upp organisationen kan beskrivas utifrån 

det egna kapitalet såväl den skuldsättningsgrad alternativt belåningsgrad som organisationen 

innehar. Detta innebär att stora organisationer har en tendens att åstadkomma ett högre och allt 

starkare eget kapital i förhållande till mindre organisationer. Titman och Wessels (1998) belyser 

dock även utifrån en allt mer negativt perspektiv hur större organisationer oftast innehar en allt 

högre skuldsättningsgrad, för att finansiera och bygga upp dess verksamhet. Detta får en 

omfattande betydelse för redovisningsvalen som beslutats beroende av förändringar av räntan, 

månadsavgiften och eventuella planerade underhåll , detta beroende om avsättningar 

genomförts eller om kapitalet lånats. Studien utgår från storlek som en påverkande faktor 
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gällande redovisningsvalet och beräknar den boytan inom föreningen, för att skildra dessa 

föreningar i förhållande till varandra och se eventuella skillnader.  

 

Capece et al. (2010) påvisar utifrån tidigare fört resonemang hur storleken som förklarings 

faktor kan knytas an till den ekonomiska situationen inom verksamheten. De menar att större 

organisationer tenderar att framhäva och inneha en allt stabilare, tryggare ekonomi i förhållande 

till mindre organisationer. Tageson et al. (2009) påvisar hur flertalet studier har belyst 

sambandet mellan lönsamhet i form av ekonomisk stabilitet i förhållande till den genomförda 

redovisningen. De hävdar att större organisationer tenderar att tillhandahåll en allt mer 

detaljerad redovisning till dess intressenter, vilket resulterar i ett allt mer tillmötesgående 

tillvägagångsätt för att tillgodose dessa intressenter. Detta grundas inom att organisation anses 

vara väldigt mån om hur den uppfattas och tolkas av dess omgivning (Tageson et al.2009). 

Detta blir direkt tillämpligt för bostadsrättsföreningarna och dess uppfattning. De anses vara 

måna om dess uppfattning och hur det framställer dess ekonomiska situation i förhållande till 

dess intressenter, vilket kan påverka redovisningsvalet i en omfattande utsträckning. För att 

skildra den ekonomiska situationen inom bostadsrättsföreningarna tillämpar studien olika 

nyckeltal för att skildra dess påverkan på de redovisningsval som fattats. Nyckeltalen kan 

beskrivas som skuldsättningsgrad, månadsavgift, planerat underhåll och driftkostnad, samtliga 

nyckel beräknade i kronor per m2. 

 

Dey et al. (2007) belyser hur skuldsättningsgraden innefattar förhållandet mellan föreningens 

totala skulder i förhållande till det egna kapitalet, vilket beskrivs som en påverkande faktor 

valet av redovisning. Vidare menar de att under specifika omständigheter kan organisationer 

med hög skuldsättningsgrad tendera att tillämpa alternativa metoder inom dess redovisning, 

som exempelvis resultathöjande åtgärder för att skapa en möjlighet att låna mer pengar i 

framtiden och anpassa redovisningen efter det finansieringsbehov som förekommer inom 

verksamheten. Begley och Feltham (1999) styrker detta resonemang genom att hävda att 

skuldsättningsgraden påverkar organisationers redovisning och dess redovisningsval. Vidare 

menar de att skuldsättningsgraden skildrar förhållandet mellan de räntebärande skulderna och 

det egna kapitalet, vilket utgör jämförelsemått organisationer emellan sett utifrån genomförda 

redovisningsval. Organisationer anses vara beroende av tillgången till kapital för att finansiera 

dess verksamhet, vilket de menar utgör en förutsättning till att alternativa redovisningsval 

övervägs (Begley och Feltham, 1999). 
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Utifrån en studie genomförd av Magnusson och Westerlund (2006) där de undersökte 

efterfrågan på marknaden för bostäder i Sverige, berörs ytterligare en påverkande faktor vid 

redovisningsval nämligen marknadssituation. Magnusson och Westerlund (2006) blickade 

närmare på varierande kommuner inom landet för att granska efterfrågan på bostäder med 

hänseende på efterfrågeunderskott såväl efterfrågeöverskott. Magnusson och Westerlund 

(2006) konstaterade utifrån 290 stycken kommuner i landet att det var 35 stycken kommuner 

som ansåg att det förelåg ett överskott på bostäder. Anmärkningsvärt utifrån detta var att 

samtliga kommunerna, förutom en tillhörde den gruppering där invånare inom kommunen 

understeg 25 000. 98 stycken kommuner ansåg däremot att det råder en balans på 

bostadsmarknaden inom kommunen, tillskillnad från 156 stycken kommuner där 

efterfrågeöverskott råder på marknaden. O´Sullivan och Sheffrin (2003) förklarade detta 

fenomen genom att beskriva hur en marknad i jämnvikt kan skildras utifrån när marknadens 

efterfråga och utbud är densamma. Förekommer en skillnad mellan utbudet och efterfrågan 

bildas en obalans, vilket leder till ett underskott respektive överskott inom respektive led blir 

ett faktum.  

 

Studien innefattar även två ytterligare förklaringsfaktorer till de genomförda redovisningsvalen 

i form av ålder på bostadsrättsföreningen och dess geografiska läge. Detta beroende av 

skillnaden mellan en ny kontra en äldre bostadsrättsförening kan påverka redovisningsvalen 

som fattas, utifrån dess ekonomiska ställning och förutsättningar. Den geografiska placeringen 

av bostadsrättsföreningen kan även den få en omfattande påverkan vid varierande 

redovisningsval beroende av att bostadsrättsföreningar i exempelvis Stockholm, Malmö och 

Göteborg inte alltid agerar som föreningar etablerade inom mindre orter. Capece et al. (2010) 

påvisar hur åldern utgör en betydande faktor för organisationen beroende av att yngre och 

nyetablerade organisationer har en tendens att inte råda över en lika stabil och trygg ekonomi 

som en äldre och en allt mer etablerade organisation. Vidare menar han att nyetablerade 

organisationer står inför omfattande kostnader exempelvis beroende av dess uppstart. Dessa 

kostnader kan inom den genomförda studien härledas till kostnaden för att förvärva och förfoga 

över en fastighet att bedriva bostadsrätten inom, vilket en äldre eventuellt redan stått inför, 

vilket kan påverka dess upprättande av redovisning. Capece et al. (2010) belyser även hur den 

geografiska placeringen av organisation för en betydande inverkan med hänseende på en trygg 

och stabil ekonomi inom verksamheten. Vidare beskriver de hur en tendens förekommer att 

populärare och allt mer attraktiva lägen för verksamhet kan resultera i en stabilera ekonomi 

beroende av en allt mer omfattande efterfrågan. Manai (2010) styrker detta resonemang genom 
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att betona betydelsen av organisationens geografiska placering i förhållande till dess 

ekonomiska prestation i form av en trygg och välmående ekonomi. Inom den genomförda 

studien har dessa ovan nämnda förklaringsfaktorer tillämpas för att kunna skildra eventuella 

skillnader eller likheter mellan bostadsrättsföreningarna inom dess genomförda 

redovisningsval. Detta med utgångspunkt från hanteringen av avskrivningar och 

underhållsfonder inom bostadsrättsföreningarnas redovisning.      

 

3.3.2 A priori-modell 

Modellen redogör för de faktorer som kan tänkas påverka bostadsrättsföreningarnas hantering 

av underhåll. Faktorerna baseras utifrån tidigare forskning och antagandet om att dessa faktorer 

kan påverkar olika redovisningsval. De faktorer som är med i undersökningen är storlek, 

skuldsättning, marknadssituation, ålder och geografiskt läge. Alternativt att det finns fler 

faktorer som påverkar bostadsrättsföreningarnas hantering av underhåll, men som inte 

undersökts i denna studie. A priori-modellen som presenteras nedan redogör för de faktorer och 

teorier som kan påverka bostadsrättsföreningarnas hantering av underhåll. 

 

 

 

 

 

Modell 4: A priori-modell. 
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FAKTORER (not 1)

Storlek

Skuldsättningsgrad

Marknadssituation

Ålder

Geografiskt läge

DATAINSAMLING

ÅRSREDOVISNING

Boyta m2

Justerade 
skulder/justerat EK

Efterfrågan 
(balans/underskott/ö

verskott)

Ålder på BRF

Län

Not 1. Den röda cirkeln representerar de faktorer som inte ingår i undersökningen.  

Not 2. Dessa faktorer kommer att diskuteras ytterligare i avsnitt 4.2 inom empirin och 5.3 inom analys 

och resultat. 

Not 3. Dessa teorier ger ett grundläggande stöd till studiens resultat i kapitel 5 analys och resultat. 

 

De faktorer som är blåmarkerade, storlek, skuldsättning, marknadssituation, ålder och 

geografiskt läge representerar de faktorer som varit med i studiens undersökning. Den röda 

cirkeln representerar övriga faktorer som kan tänkas påverka bostadsrättsföreningarnas 

hantering av underhåll, men som inte undersökts i denna studie. I modellen ingår även två 

teorier, institutionell teori och kvalitativa egenskaper som är markerade med grått. Dessa 

kommer att lyftas i kapitel 5 där det empiriska resultatet diskuteras tillsammans med vedertagna 

teorier. Detta med utgångspunkt på hur dessa teorier kan påverka bostadsrättsföreningarnas 

hantering. 

 

 

3.3.3 Undersökningsmodell 

Undersökningsmodellen som presenteras nedan ska ge en överblick över hur de utvalda 

faktorerna tillämpats och vilken information som hämtats vid datainsamlingen. För att kunna 

besvara studiens tredje forskningsfråga måste relevant och mätbar data tas från 

bostadsrättsföreningarnas årsredovisning. Genom att operationalisera nedanstående faktorer 

kan dessa analyseras på ett tydligt och mätbart sätt. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

Modell 5: Undersökningsmodell.  
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Not 1. Samtliga faktorer diskuteras i avsnitt 4.2 inom empirin och 5.3 inom analys och resultat.  

 

Undersökningsmodellen visar att storlek utgörs av bostadsrättsföreningarnas boyta m2, detta för 

att kunna göra en bättre jämförelse mellan föreningarna. Skuldsättningsgrad beräknas utifrån 

justerade skulder dividerat med justerat eget kapital. Justerade skulder står för skulder plus 

obeskattade reserver medan justerat eget kapital står för eget kapital plus obeskattade reserver. 

Dock har ingen bostadsrättsförening inom K2 redovisat några obeskattade reserver. 

Marknadssituation utgörs av bostadsrättsföreningarnas efterfrågan och utbud och presenteras i 

form av balans, underskott eller överskott. Ålder utgörs av bostadsrättsföreningens ålder medan 

geografiskt läge är uppdelat efter län. 

  



38 
 

4. Empiri och inledande analys 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat som uppkommit till följd av en 

dokumentstudie. Materialet som samlats in från bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar 

presenteras i form av diagram och tabeller för att ge en tydlig överblick. Kapitlet avslutas med 

ett korrelationstest som redogör för vilka faktorer som har ett samband med 

bostadsrättsföreningarnas hantering av underhåll, följt av en bortfallsanalys. 

 

Studiens empiri och inledande analys är utformad efter studiens tre forskningsfrågor för att 

skapa en tydlig struktur genom arbetet. Den första forskningsfrågan gällande hanteringen av 

underhåll samt gränsdragningen mellan kostnadsföring och aktivering diskuteras i avsnitt 4.1.1. 

Den andra forskningsfrågan gällande konsekvenser av hantering av underhåll diskuteras vidare 

i avsnitt 4.1.2. Den tredje forskningsfrågan gällande påverkande faktorer diskuteras i avsnitt 

4.2. Denna forskningsfråga har sin utgångspunkt i A priori-modellen som presenterades i 

referensramen avsnitt 3.3.2.  

 

4.1 Insamlad data från dokumentstudien 

Det empiriska resultatet kommer att presenteras utifrån studiens två första forskningsfrågor. 

Bostadsrättsföreningarnas hantering av underhåll kommer att diskuteras utifrån de utgifter som 

aktiveras alternativt kostnadsförs som underhållskostnad. Även hur mycket föreningarna valt 

att avsätta till underhållsfond (kronor per m2) respektive tagit från underhållsfond 2014 (kronor 

per m2). Alternativa konsekvenser av bostadsrättsföreningarnas hantering av underhåll 

presenteras i form av två tabeller som redogör för föreningarnas årsavgifter/m2 och 

avskrivningskostnader/m2. 

 

4.1.1 Hantering av underhåll 

Nedanstående diagram redogör för hur många bostadsrättsföreningar som aktiverat utgifter som 

eventuella förbättringsåtgärder, bortsett från byggnad och mark. 
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Diagram 1: Antal BRF som aktiverat utgifter utöver byggnad och mark 

 

 

 

Undersökningen visar att 199 stycken bostadsrättsföreningar haft möjligheten att aktivera 

utgifter utöver byggnad och mark samt att 108 stycken endast aktiverat byggnad och mark. 

 

Diagrammet som presenteras nedan redogör för de olika komponenter som 

bostadsrättsföreningarna aktiverar. Detta baseras på diagram 1 och de 65% som valt att aktivera 

utöver byggnad och mark. Diagrammet visar de tio mest förekommande komponenterna som 

föreningarna tillämpar. 

 

Antal BRF som aktiverat utgifter utöver byggnad och mark

BRF som aktiverat utöver byggnad och mark BRF som endast aktiverat byggnad och mark

35% 

65% 

Antal föreningar: 307 
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Diagram 2: Komponenter som aktiveras 

Antal företag: 307 st 

 

 

Undersökningen visar att ”inventarier, verktyg och installationer” är den komponent som 

tillämpas av de flesta bostadsrättsföreningar. Hela 79,89% av de föreningar som aktiverar 

använder sig av denna komponent. Detta följt av standardförbättringar på 19,60%. Den tredje 

komponenten som används av föreningarna är om- och tillbyggnad som uppgår till 14,57%. 

Det förekommer i vissa fall att bostadsrättsföreningarna aktiverar komponenter såsom fönster, 

bredband, dörrar, utemiljö, fjärrvärmeinstallationer, stambyte och fasad. Enligt undersökningen 

har dessa komponenter endast tillämpats av 3-5% av de bostadsrättsföreningar som aktiverat.  

 

Det tredje diagrammet skildrar bostadsrättsföreningarnas underhållskostnad beräknat utifrån 

fördelningen per m2, vilket skapat förutsättningar för en allt mer rättvis jämförelse. Diagrammet 

åskådliggör en fördelning av antalet bostadsrättsföreningar längst y-axeln och 

underhållskostnaden i kronor per m2 längs x-axeln. Den skildrar även en fördelning av de 307 

undersökta bostadsrättsföreningarna inom olika grupperingar beroende av underhållskostnaden 

föreningen haft för 2014. 
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Diagram 3: Underhållskostnad/m2 

 

 

 

 

Det som framgår av diagrammet med hänsyn på underhållskostnader och föreningarnas 

hantering av dessa, är att kostnaden per m2 är relativt likvärdig. Den första grupperingen i 

diagrammet belyser en kostnad på 0-50 kronor per m2 och innefattar 165 stycken föreningar, 

vilket utgör 54 % av de undersökta föreningarna. Den andra och tredje grupperingen involverar 

en kostnad på 51-100 respektive 101-150 kr per m2 och innefattar 49 respektive 41 stycken. 

Detta utgör ungefär 16% respektive 13% av det totala antalet föreningar på 307 stycken. Det 

innebär att 83% av de undersökta föreningarna förekommer inom intervallet 0-150 kronor per 

m2, vilket påvisar hur underhållskostnaden inte varierar i sådan stor utsträckning sett ur ett 

helhetsperspektiv.  Dock förekommer en viss spridning. Diagrammet belyser även en annan 

sida av underhållskostnaden beroende av att en del föreningar innehar kostnader upp mot 800 

kronor per m2. De återstående 17 % av föreningarna hamnar inom intervallet 151-800 kr per 

m2, vilket belyser hur underhållskostnaderna inom vissa föreningar kan vara omfattande. 

Sammanfattningsvis skapar denna skildring av diagrammet förutsättningar till att 

underhållskostnaden och hantering av denna varierar, vilket kommer analyseras närmare i 

nästkommande kapitel. 
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Det fjärde diagrammet redogör för hur bostadsrättsföreningar har hanterat avsättningar i 

förhållande till ianspråktagande av underhållsfonden. Diagrammet åskådliggör en indelning 

beroende av hur mycket föreningen avsatt respektive tagit i anspråk från underhållsfonden per 

m2 under räkenskapsår 2014. Detta för att skildra förhållandet mellan föreningarna på ett allt 

mer rättvist tillvägagångsätt då boytan föreningen förfogar över kan variera i stor utsträckning.      

 

 

Diagram 4: Underhållsfond/m2 

 

 

Det som framgår av diagrammet är hur föreningen hanterat underhållskostnaden genom att 

avsätta respektive ta i anspråk, dessa tenderar att likna varandra sett ur ett vidare perspektiv. Av 

det totalt 307 stycken föreningar som studien innefattat förekommer 206 respektive 261 stycken 

föreningar inom det första intervallet på 0-50 kronor per m2. Detta betyder uppskattningsvis att 

67 % av föreningarna har avsatt 0-50 kronor per m2 och 85 % har tagit detta i anspråk under 

räkenskapsår 2014. Det andra intervallet på 51-100 kronor per m2 innefattar 59 respektive 24 

stycken föreningar. Procentuellt utgör dessa 19 % respektive 8 % av det totala antalet 

undersökta. Detta resulterar i att 86 % av föreningarna har avsatt för 0-100 kronor per m2 och 

93 % har tagit 0-100 kronor per m2 i anspråk under räkenskapsår 2014. Sammanfattningsvis 

belyser detta en tendens till att föreningarna förhåller sig likvärdig med avseende på avsättning 

respektive anspråkstagande av underhållsfonden till att finansiera kostnaden för underhåll.  
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Diagrammet påvisar även att det förekommer en viss spridning inom föreningarnas 

tillvägagångssätt. Detta då 14 % respektive 7 % av föreningar hamnar inom intervallet 101-800 

kronor per m2 och hamnar således långt ifrån majoritetens val vid hanteringen av 

underhållsfonden.  

 

Det femte diagrammet skildrar och summerar ihop föreningarnas hantering av 

underhållskostnader, genom att belysa hur omfattande underhållsfonder föreningarna 

egentligen har för att finansiera dessa kostnader. Studien har tidigare utifrån diagram påvisat 

hur omfattande kostnader föreningar har för underhåll, respektive hur mycket de sätter av för 

att finansiera detta. Detta mynnar således slutligen ut i underhållsfonden omfattning inom dessa 

föreningar. Diagrammet skildrar en indelning av hur omfattande underhållsfonden är för 

räkenskapsår 2014 i förhållande till kr per m2 för att möjliggöra en allt mer rättvis jämförelse. 

Föreningarna har således grupperats inom skilda intervall beroende av omfattningen på 

underhållsfonden.  

 

 

Diagram 5: Underhållsfond totalt 2014 
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Diagrammet redogör för hur föreningarna faktiskt hanterat underhållsfonden och hur 

omfattande den egentligen är. Studien konstaterar en tendens till att föreningarna innehar en 

likvärdig omfattning på underhållsfonden sett ur kronor per m2. Inom det första intervallet på 

0-100 kronor per m2 återfinns 97 av studiens totalt 307 föreningar. Detta utgör uppskattningsvis 

32 % av föreningarna. Det andra intervallet på 101-200 kronor och det tredje på 201-300 

innefattar ett antal på 76 respektive 50, vilket utgör en procentsats på 25 respektive 16. Detta 

resulterar i att 73 % av föreningarna har en total underhållsfond på 0-300 kronor per m2 för 

räkenskapsår 2014. Anmärkningsvärt utifrån detta diagram är att 5 stycken vilket 

uppskattningsvis är cirka 2 % har en underhållsfond på 1400 kronor per m2, vilket är väldigt 

högt i förhållande till övriga föreningar inom studien. Sammanfattningsvis påvisar diagrammet 

ett likvärdigt förhållningssätt mellan föreningar med hänsyn på hur omfattande den totala 

underhållsfonden egentligen är. Diagrammet redogör även för som tidigare nämnt en tendens 

till spridning. Detta beroende av att bortsett från majoriteten på 73 % som ligger mellan 0-300 

per m2, har 27 % av föreningarna en total underhållsfond på 301- 1400 kronor per m2, vilket 

anses vara väldigt högt. 

 

4.1.2 Konsekvenser som hantering av underhåll kan tänkas medföra 

 

De nedanstående två tabellerna syftar till att genom beräkning kunna konstatera eventuella 

förändringar i bostadsrättsföreningarnas årsavgift och avskrivningskostnader för 2013/2014. 

Årsavgift och avskrivningskostnaderna är beräknade i kronor per m2 för att möjliggöra en bättre 

jämförelse mellan föreningarna. Förändringen redogörs i både kronor och procent. Vid 

jämförelse mellan åren har fem olika statistiska mått tillämpats; medelvärde, median, max 

värde, min värde och standardavvikelse.  
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Tabell 1: Årsavgift/m2 

 

Not 1: Medelvärdet på 1,06 betyder att årsavgiften per m2 har ökat med 6% från 2013 till 2014. 

Not 2: Max värdet på 0,82 betyder att årsavgiften har minskat med 18% från 2013 till 2014. 

 

 

 

Tabellen påvisar en ökning av medelvärdet såväl medianen för bostadsrättsföreningarnas 

årsavgift. Medelvärdet för 2013 uppgår till 652,17 kronor per m2 medan medelvärdet för 2014 

uppgår till 693,41 kronor per m2, detta resulterar i en ökning på 6%. Även medianen påvisar en 

ökning av årsavgiften med 2%. Tabellen visar även en intressant spridning av årsavgiften 

mellan skilda föreningar för räkenskapsåret 2014 med hänsyn på max och minvärdet per m2. 

Maxvärdet för 2014 uppgick till 8356 kronor per m2 och minvärdet till 89 kronor per m2. Detta 

kan jämföras med maxvärdet för 2013 på 10 215 kronor per m2 och minvärdet på 58 kronor per 

m2, vilket påvisar en ökning av årsavgiften efter införandet av K-regelverket. 

Standardavvikelsen avseende årsgiften har även den ökat tillsammans med medelvärdet och 

medianen. Detta skapar underlag för en fortsatt diskussion gällande ökningen och dess 

eventuella påverkan på föreningarnas medlemmar sett ur ett längre perspektiv i nästkommande 

kapitel. 

 

Årsavgift per m2 (kr) 
 Medelvärde Median Max värde Min värde Standardavvikelse 

2014 693,41 641,64 8356 89 645,31 

2013 652,17 626,38 10215 58 594,59 

Årsavgift per m2 (kr) 
 Medelvärde Median Max värde Min värde Standardavvikelse 

 41,24 15,26 -1859 31 50,72 

Förändring årsavgift per m2 (%) 
 Medelvärde Median Max värde Min värde Standardavvikelse 

 1,06 (Not 1) 1,02  0,82 (Not 2) 1,53 1,09 

Antal föreningar: 282 
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Tabell 2: Avskrivningskostnad/m2 

Not 1. Medelvärdet på 1,43 betyder att avskrivningskostnaden per m2 har ökat med 43% från 2013 till 

2014. 

 

 

 

Tabellen belyser några intressanta skillnader som uppstått efter införandet av K2-regelverket 

vilket förespråkat en övergång från progressiv avskrivningsmetod genomförts mot en linjär 

tillämpning av avskrivningsmetod. Max- och minvärdet med avseende på 

avskrivningskostnaden per m2 har ökat efter införandet, vilket påvisar en omfattande spridning 

mellan bostadsrättsföreningarna. Det högsta värdet ligger på 1275 kronor per m2 i förhållande 

till det lägsta värdet på 12 kronor per m2. Detta kan jämföras med siffrorna för räkenskapsåret 

2013 där maxvärdet låg på 1035 kronor per m2 i förhållandet till minvärdet på 2 kronor per m2. 

Tabellen redogör även för en ökning av medianen såväl medelvärdet för 

avskrivningskostnaden, vilket genererar stöd för ett fortsatt resonemang rörande skillnaden med 

avseende på avskrivningskostnaden efter införandet av K2-regelverket.  

 

En tänkbar förklaring till att avskrivningskostnaden ökat såväl årsavgifterna för att ”täcka” 

dessa utifrån den empiriska insamlingen, skildras utifrån en text hämtat från en av de undersökta 

bostadsrättsföreningarnas årsredovisning. Texten beskriver hur föreningen anser att resultatet 

belastats i en omfattande utsträckning av kostnaden för avskrivningar, vilket resulterar i ett 

märkbart negativ resultat för räkenskapsåret. 

 

Avskrivningskostnad per m2 (kr) 
 Medelvärde Median Max värde Min värde Standardavvikelse 

2014 135,75 117,21 1275 12 103,81 

2013 94,82 79,75 1035 2 87,88 

Förändring avskrivningskostnad per m2 (kr) 
 Medelvärde Median Max värde Min värde Standardavvikelse 

 40,93 37,46 240 10 15,93 

Förändring avskrivningskostnad per m2 (%) 
 Medelvärde Median Max värde Min värde Standardavvikelse 

 1,43 (Not 1) 1,47 1,23 6 1,18 

Antal föreningar: 305 
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Utdrag 1: Avskrivningskostnader 

 

Ytterligare ett exempel hämtas från en annan bostadsrättsförening som skildrar konsekvenserna 

beroende av införandet av den nya normgivningen för mindre ekonomiska föreningar. 

 

 

Utdrag 2: Övergången till den nya normgivningen 

 

De belyser hur nya principer för avskrivningar resulterat i en omfattande ökning av kostnaderna 

för avskrivningar under räkenskapsåret. Resultatet som uppstått beroende av införandet skapar 

en förändring från 1 107 tkr i avskrivningskostnad för 2013 till 8174 tkr för räkenskapsår 2014. 

Dessa exempel resulterar i förutsättningar för att fortsatt resonemang rörande 

avskrivningskostnaden såväl årsavgiften och dess påverkan på medlemmar i fråga, sett ur ett 

längre perspektiv vilket skildras i nästkommande kapitel.   

 

4.2 Korrelationstest 

Ett korrelationstest har genomförts för att kunna konstatera om faktorerna i A priori-modellen 

har någon påverkan på bostadsrättsföreningarnas hantering av utgifter för underhåll. Samtliga 

faktorer har ställts emot bostadsrättsföreningarnas hantering i form av underhållskostnad, 

avskrivningskostnad och avsättning till underhållsfond. Korrelationstestet har genomförts med 

hjälp av statistikprogrammet SPSS och i tabellen nedan presenteras en sammanställning av de 

faktorer som genom testet visat ett positivt såväl negativt samband. Samtliga tre variabler som 

presenteras nedan är beräknade utifrån kronor per m2 för att siffrorna ska kunna vara 

jämförbara. Det positiva alternativa negativa talet belyser styrkan av korrelationen med 

hänseende till den specifika variabeln. ”Pearson Correlation” beskriver således om ett svagt 

respektive starkt samband förkommer. Korrelationstestet grundas utifrån data från 307 stycken 

bostadsrättsföreningar med hänseende på de berörda variablernas påverkan, vilket en 

sammanställning nedan åskådliggör. 
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  Underhållskostnad Avskrivningskostnad Avsättning till 

underhållsfond 

Storlek Pearson 

Correlation 

,164** -,157** ,168** 

Skuldsättningsgrad Pearson 

Correlation 

-,229** ,312** - 

Ålder Pearson 

Correlation 

,267** -,337** - 

 

Tabell 3: Sammanställning av korrelationstest  

 

Tabellen ovan skildrar utfallet av studiens genomförda korrelationsanalys för att således belysa 

vilka faktorer som kan tänkas påverka bostadsrättsföreningarnas hantering av löpande/planerat 

underhåll och avsättning till framtida underhåll. Inom hanteringen har begrepp som 

underhållskostnad, avskrivningskostnad och avsättning till underhållsfond undersökts inom 

studien. Dessa har sedan satts i förhållande till faktorer som Storlek, skuldsättningsgrad, ålder, 

geografiskt läge samt marknadssituation, för att se en eventuell påverkan utifrån dessa faktorer. 

Bedömningen av ett starkt eller svagt samband inom tabellen bestäms utifrån 

korrelationskoefficientens värde som då ska ha ett värde intill +1 eller -1. Faktorerna i form av 

marknadssituation och geografiskt läge har ingen påverkande effekt på hanteringen inom 

bostadsrättsföreningarna, vilket därför inte medtagits i den presenterade tabellen. Storlek som 

faktor innehar en korrelationskoefficient på 0,164, en skuldsättningsgrad på -0,229 och en ålder 

på 0,267 i förhållande till hanteringen av underhållskostnaden inom föreningarna. Detta betyder 

att storleken på bostadsrättsföreningen och åldern har ett positivt samband i förhållande till 

hantering av underhållskostnaden, medan skuldsättningsgraden har ett negativt samband. 

Underhållskostnaden ökar i takt med en allt större såväl äldre förening, medan 

skuldsättningsgraden minskar i takt med att underhållskostnaden ökar. Avskrivningskostnaden 

påvisade en korrelation till storlek som faktor på -0,157, skuldsättningsgrad på 0,312 och ålder 

på -0,337, vilket belyser en påverkande effekt beroende av hanteringen av 

avskrivningskostnaderna inom bostadsrättsföreningarna. Detta betyder att storleken på 

bostadsrättsföreningen och åldern har ett negativt samband i förhållande till 

avskrivningskostnaden för bostadsrättsföreningen, medan skuldsättningsgraden har ett positivt 

samband. Avskrivningskostnaden minskar således i förhållande till att storleken på 

bostadsrättsföreningen och åldern ökar. Skuldsättningsgraden ökar tillskillnad från övriga i takt 
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med att avskrivningskostnaden ökar, vilket resulterar i ett positivt samband för de undersökta 

bostadsrättsföreningarna. Avsättning till underhållsfond avviker något från övriga där endast 

storlek med en korrelation på 0,168 påvisade ett positivt samband sett utifrån hanteringen av 

det föreningen faktiskt valt att avsätta till underhållsfond. Det mynnar ut i att ju större 

föreningen är desto mer kapital sätts av till underhållsfonden. Skuldsättningsgraden och åldern 

visade inte någon korrelation och påverkan på vad som faktiskt setts av till underhållsfonden, 

vilket är något avvikande från övriga faktorer. Storlek, skuldsättningsgrad och ålder påvisar 

korrelationer till den genomförda hanteringen som föreningarna valt att genomföra. Detta kan 

delvis förklaras utifrån att flertalet föreningarna tenderar att likna varandra inom dess hantering, 

dock förekommer även en ganska omfattande spridning av det genomförda valet av 

föreningarna. Detta resonemang analyseras utförligare i nästkommande kapital, för att slutligen 

mynna ut i en slutsats beroende av den genomförda hanteringen.  

 

Den empiriska studien visar hur flertalet äldre föreningar innehar en låg skuldsättningsgrad. 

Dock finns en tendens till att även några äldre föreningar innehar en hög skuldsättningsgrad. 

Detta skulle exempelvis härledas till att föreningarna i fråga har lånat pengar till att finansiera 

det genomförda underhållet, och inte finansierat det genom avskrivningar eller 

underhållsfonder.  

 

4.3 Bortfallsanalys 

Utifrån ett urval på 384 stycken bostadsrättsföreningar har 77 stycken kunnat konstateras som 

bortfall. En dokumentstudie ger generellt en låg grad av bortfall med anledning av rapporternas 

tillgänglighet, något som även speglar bortfallet för denna studie som beräknas uppgå till 20%. 

Anledningen till detta bortfall är att tillräckligt med information saknats i rapporterna för att 

kunna tillämpas i full utsträckning.  
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5. Analys och resultat 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet tillsammans med vedertagna teorier. 

Kapitlet är uppbyggt efter studiens tre forskningsfrågor och syftar till att kunna besvara 

studiens syfte. Studien ger ett praktiskt såväl teoretiskt resultat. Detta mynnar sedan ut i en 

avslutande diskussion som knyter samman resultaten. Kapitlet avslutas med en metodreflektion 

och förslag på vidare forskning. 

Studiens analys och resultat är utformad efter studiens tre forskningsfrågor för att skapa en 

tydlig struktur genom arbetet. Den första forskningsfrågan gällande hanteringen av underhåll 

samt gränsdragningen mellan kostnadsföring och aktivering diskuteras i avsnitt 5.1. Den andra 

forskningsfrågan gällande konsekvenser av hantering av underhåll diskuteras vidare i avsnitt 

5.2. Den tredje forskningsfrågan gällande påverkande faktorer diskuteras i avsnitt 5.3. I detta 

avsnitt presenteras en A posteriori-modell som har sin utgångspunkt i den tidigare A priori-

modellen. A posteriori-modellen redogör istället för vilka faktorer som visat ett samband till 

bostadsrättsföreningarnas hantering av underhåll. 

 

5.1 Hantering av underhåll 

Den empiriska undersökningen visar att 65 % av bostadsrättsföreningarna aktiverat utöver 

byggnad och mark, detta i förhållande till 35 % som endast aktiverat byggnad och mark. Studien 

belyser även de tio mest förekommande komponenterna som föreningarna valt att aktivera. 

Inventarier, verktyg och installationer var den vanligaste då nästintill 80 % av de undersökta 

föreningarna valt att aktiverat detta. Den näst mest förekommande komponenten är 

standardförbättringar som 20 % valt att aktivera. Detta till skillnad från den tredje mest 

förekommande på 15 %, vilken innefattar om- och tillbyggnad. Studien konstaterar även att de 

sju resterande komponenterna aktiverats av 3-5 % av de totala undersökta föreningarna. 

Sammanfattningsvis belyser detta ett likvärdigt förhållningssätt till aktiveringen av inventarier, 

verktyg och installationer, till skillnad från övriga komponenter som studien behandlar. En 

förklaring till detta beskrivs av Wood (2010) som menar att skilda uppfattningar kan 

förekomma med hänsyn till vad som ska aktiveras och vad som egentligen ska klassificeras 

som underhållskostnad. Vidare belyser han att en investering ska vara en ändring alternativt en 

förbättring, vilket ökar värdet. En bostadsrättsförening som redovisar i enlighet med K2 

innefattas av specifika regler, vilket kan förklara utfallet av aktiveringen. Inom K2-regelverket 

måste investeringen vara en förbättring alternativt en ny- till- eller ombyggnation. Även 
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Dennis-Escoffier (2014) menar att en investering innefattas av en förbättring eller ändring för 

att anpassa fastigheten till ett specifikt ändamål. Detta ställer en del krav på 

bostadsrättsföreningarna, vilket kan förklara varför endast 65 % av de undersökta föreningarna 

valt att aktivera komponenter utöver byggnad och mark. Detta resulterar i att föreningarna i allt 

större utsträckning kostnadsför underhållet då kravet för att få aktivera blir för omfattande. 

Studien konstaterar att detta bidrar till att bostadsrättsföreningarna får omfattande 

underhållskostnader, vilket belastar det specifika räkenskapsåret istället för att periodiseras över 

tid. Nordlund (2010) menar att den ekonomiska livslängden påverkar beslutet om utgiften anses 

vara en underhållskostnad eller investering. Detta är dock inte fallet inom 

bostadsrättsföreningen, då kraven för att få aktivera inom K2 försvårar detta. Nordlund (2010) 

skildrar även att utgiften ska leda till en förbättring, vilket belyser på ett mer rättvist sätt hur 

föreningarna faktiskt måste anpassa sig efter regelverket, avseende i vilken utsträckning 

aktivering är möjligt. Studien belyser ovan att 65 % aktiverar utöver byggnad och mark, vilket 

även innefattade hur drygt 80 % av dessa aktiverar inventarier, verktyg och installationer. Detta 

kan förklaras utifrån DiMaggio och Powell (1983) och Dillards et al. (2004) förklaring av 

institutionell teori och hur organisationer tenderar att likna och ta efter varandra, vilket tydligt 

bevisas inom studien. Studien påvisar även en spridning inom tillvägagångssätt avseende 

aktiveringen av de övriga komponenterna. Detta kan härledas till den tvingade isomorfismen 

som förklarats av Mizruchi och Fein (1999). Detta kan även vara en förklaring till att K2-

regelverket ställer höga krav på aktivering. Föreningarna måste ändå följa och tillämpa dessa 

vilket försvårar möjligheten att aktivera och kan således bidra till en spridning inom hanteringen 

av gränsdragningen mellan investering och underhållskostnad. Ytterligare en förklaring till den 

skilda hanteringen skildras av Unubokhai och Ohenhen (2014) som belyser redovisningen och 

dess kvalitativa egenskaper. De menar att redovisningen och dess kvalitativa egenskaper bidrar 

till att en hög kvalité uppnås, vilket tillgodoser intressenternas behov. Detta kan förklara 

spridningen beroende av bostadsrättsföreningarnas anpassning till de intressenter de egentligen 

vill tillgodose, vilket även påverkar hur de upprättar redovisningen och hanterar exempelvis 

utgifter för underhåll. Detta får konsekvenser för nuvarande- och framtida bostadsrättsägare, 

vilket diskuteras närmare inom nästa område i analysen. Studien väcker dock en tankeställare i 

form av att en övergång till K3-regelverket kan vara att föredra för ett flertal föreningar, då det 

skapar förutsättningar att aktivera och periodisera utgifterna för underhåll i allt större 

utsträckning. Detta förklaras närmare inom den kommande avslutande diskussionen och 

skildrar vilka fördelar och nackdelar som finns med en eventuell övergång till K3-regelverket. 
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Detta med avseende på hanteringen av gränsdragningen mellan aktivering och kostnadsföring 

inom bostadsrättsföreningar sett ur ett längre perspektiv.  

 

Resultatet påvisar att bostadsrättsföreningarnas hantering av utgifter för löpande/planerat 

underhåll och avsättning till framtida underhåll tenderar att likna varandra. Det flesta 

föreningarna hamnar inom samma spann gällande den totala underhållskostnaden, avsättning 

till underhållsfond och det som tagits i anspråk samt den totala underhållsfonden per m2.  

Studien kan dock konstatera att de tre undersökta områdena påvisat en omfattande spridning, 

även fast den största andelen av föreningarna hamnat inom samma gruppering. Inom det första 

skiktet 0-50 kronor per m2 på total underhållskostnad för 2014 förekommer det totalt 165 

stycken bostadsrättsföreningar, vilket utgör 54 % av det totala antalet som undersökts. De två 

nästa indelningsskikten på 51-100 kronor per m2 respektive 101-150 kronor per m2 innefattas 

av 49 stycken respektive 41 stycken föreningar, vilket utgör 16 % och 13 % av det totala antalet 

som undersökts. Resultatet från studien har påvisat tendenser till att ett likvärdigt förhållningsätt 

råder hos flertalet av de föreningar som ingått i undersökningen. Detta med anledning av att 

hela 83 % av de undersökta föreningarna hamnat inom de tre första skikten, något som även 

påvisar en relativt låg underhållskostnad på 0-150 kronor per m2. Det som studien även anser 

vara anmärkningsvärt med hänseende på underhållskostnaden är att de återstående föreningarna 

(17 %) hamnar inom intervallet 151- 800 kronor per m2, vilket visar en tendens till en omfattad 

spridning. Fast majoriteten av bostadsrättsföreningarna använt ett liknande tillvägagångssätt, 

förekommer även helt andra avvägningar inom redovisningsvalet och förhållandet till 

underhållskostnaderna som uppstår inom föreningen. 

 

Föreningarnas förhållningssätt till hanteringen av underhållskostnaderna kan skildras utifrån 

hur DiMaggio och Powell (1983) belyser institutionell teori och mimetisk isomorfism. Teorin 

grundas inom organisationers benägenhet att likna varandra, vilket även benämns homogena 

beroende av dess påverkan utifrån omgivningen och förväntningarna på organisationen. Detta 

blir direkt tillämpligt avseende problematiken som förekommer inom Sveriges 

bostadsrättsföreningar och tillämpningen av regelverket K2. Regelverket anses dock inte vara 

direkt anpassat till bostadsrättsföreningar, vilket kan resultera i en rådande osäkerhet vid 

tillämpningen av regelverket. DiMaggio och Powell (1983) menar att desto större osäkerheten 

är hos organisationen, desto mer tender de att ta efter och likna varandra. Detta kan härledas till 

varför studiens resultat har uppvisat ett liknande tillvägagångsätt avseende hanteringen av 

underhållskostnaden. Mizruchi och Fein (1999) belyser hur tvingande isomorfism utsätter 
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organisationen för påtryckningar, vilket ämnar till att få organisationen att agera på ett specifikt 

sätt. Deras beskrivning av tvingande isomorfism blir direkt tillämpligt på K2-regelverket, vilket 

föreningarna måste redovisa i enlighet med sedan räkenskapsår 2014. Regelverket tar även 

avstånd från exempelvis progressiva avskrivningar, vilket inneburit att föreningar har fått 

anpassat dess avskrivningar till en linjär avskrivningsmetod. Tillämpningen av K2-regelverket 

och dess förändringar har skapat en osäkerhet och kan vara en förklaring till att de förekommer 

en omfattande spridning mellan de föreningar som inte valt ett likande tillvägagångssätt inom 

dess redovisning. Unubokhai och Ohenhen (2014) belyser redovisningsprinciper och dess 

kvalitativa egenskaper genom hur tillhandahållandet av information och redovisning ska 

tillgodose intressenternas nytta. Detta kan anses vara ytterligare en förklaring till varför de flesta 

föreningar valt ett liknande tillvägagångssätt för att tillgodose dess intressenter. Uppfattningen 

om vad som anses tillgodose intressenternas behov kan även var en förklaring till spridningen 

mellan bostadsrättsföreningarna. Gregory och Blanchet (2000) menar att tillförlitlighet, 

konsekventhet, jämförbarhet och begriplighet utgör en avgörande grund vid upprättandet av 

redovisning. Detta kan även skildra spridningen beroende av hur denna uppfattning avseende 

redovisningsprinciper förekommer inom föreningarna och hur de faktiskt tillämpat dessa i 

förhållande till den upprättade redovisningen. 

 

Resultatet från studien gällande hantering av underhållsfond med avseende på vad som avsatts 

och har tagits i anspråk, visar att det finns en tendens till ett liknande tillvägagångssätt 

föreningarna emellan. Inom den första indelningen på 0-50 kronor per m2 kan studien konstatera 

206 stycken (avsättning) respektive 261 stycken (ianspråk) av det totala antalet undersökta 

föreningar på 307 stycken. Detta betyder att 67 % av föreningarna har avsatt 0-50 kronor per 

m2 och att 85 % har nyttjat 0-50 kronor per m2 av underhållsfonden för räkenskapsår 2014.  

Inom det andra skiktet avseende avsättning och ianspråktagande återfinns 19 % respektive 8 %. 

Detta resulterar i att 86 % av de undersökta föreningarna har avsatt 0-100 kronor per m2 och 93 

% har nyttjat 0-100 kronor per m2 från underhållsfonden för räkenskapsår 2014. Förhållandet 

mellan vad som satts av och nyttjats från underhållsfonden påvisar ett liknande tanke- och 

tillvägagångssätt föreningarna emellan. Anmärkningsvärt även för detta förhållande är 

spridningen på de övriga föreningarna, som hamnar inom intervallet 101-800 kronor per m2 och 

utgör 14 % respektive 7 %. Detta anses vara anmärkningsvärt då de skiljer sig avsevärt från 

majoriteten. Även här blir DiMaggio och Powell (1983) skildring av institutionell teori direkt 

tillämpbar. Organisationernas tendens att likna varandra är något som föreningarna tagit i 

anspråk inom dess förhållningssätt till avsättning och nyttjande av underhållsfond. Av det totala 
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antalet undersökta föreningar på 307 stycken har 86 % respektive 93 % valt ett liknande 

tillvägagångssätt inom dess hantering av underhållsfond. Detta överensstämmer med 

skildringen som genomförts av DiMaggio och Powell (1983) avseende mimetiskt isomorfism. 

Spridningen som råder bland de resterande föreningarna kan förklaras utifrån den osäkerhet 

som Mizruchi och Fein (1999) beskrev avseende tvingande isomorfism såväl tillämpningen av 

nya avskrivningsmetoder. Detta betyder att en del föreningar eventuellt motarbetat denna 

tillämpning och således redovisat annorlunda. 

 

Tendensen som skildras för underhållskostnader och hantering av underhållsfond återfinns 

inom hanteringen av den totala underhållsfonden. Studien redogör även här för ett liknade 

tillvägagångssätt hos majoriteten av föreningarna men även här finns en antydan till spridning 

hos de övriga föreningarna. Detta fenomen som återspeglas utifrån samtliga perspektiv på 

hantering av löpande/planerat underhåll och avsättning till framtida underhåll kan förklaras 

utifrån Dillard et al. (2004) och Carpenter och Feroz (2001). De menar att organisationer är 

känsliga för påtryckningar från dess omgivning och starka grupperingar inom samhället, vilket 

kan vara en förklaring till varför föreningarna tenderar att likna varandra. Venard och Hanai 

(2008) gav en ytterligare förklaring till detta utfall, beroende av hur den tvingade isomorfismen 

kan länkas samman med utlämnandet av frivillig information, för att tillgodose betydelsefulla 

intressenter. Detta styrker varför föreningarna tillämpat ett liknande tillvägagångsätt vid 

upprättande och utlämnade av dess redovisning till intressenterna, vilket kan påverka hur de 

faktiskt valt att gå tillväga och hanterat utgifterna för löpande/planerat underhåll och avsättning 

till framtida underhåll. En ytterligare förklaring till detta fenomen skildras av DiMaggio och 

Powell (1983) och Zucker (1977)  med hänsyn av normativ isomorism, vilket ämnar förklara 

organisationers förhållningssätt utifrån förekommande normbildningar och regleringar. 

Sammanfattningsvis styrks studiens resultat av tidigare forskning, beroende av hur 

organisationer tenderar att likna varandra vid rådande osäkerhet. Spridningen hos de övriga som 

inte tillhör majoriteten har även påvisat ett intressent utfall. Detta kan förklaras beroende av 

bland annat de redovisningsprinciper och dess kvalitativa egenskaper som råder, vilket påverkar 

föreningar i en omfattande utsträckning. 

 

5.2 Konsekvenser som hantering av underhåll kan tänkas medföra 

Den empiriska undersökningen pekar på en förändring i bostadsrättsföreningarnas årsavgifter 

och avskrivningskostnader från räkenskapsår 2013 till 2014. Dessa två parametrar är beräknade 

i kronor per m2 för att kunna göra en bättre jämförelse mellan bostadsrättsföreningarna. 
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Årsavgiften har under 2013 till 2014 ökat i snitt med 6% per m2, något som påverkar 

föreningarnas nuvarande bostadsrättsägare. Årsavgiften ska täcka föreningens utgifter för den 

löpande verksamheten, vilket omfattas av bland annat driftkostnader, amortering, ränta, skatter 

och avsättning till underhållsfond. Årsavgiften visar dock en viss spridning då lägsta kostnaden 

per m2 uppgår till 89 (2014) respektive 58 (2013), medan den hösta kostnaden per m2 uppgår 

till 8356 (2014) respektive 10215 (2014). 

 

Studien belyser hur det uppstått en förändring av de undersökta föreningarnas årsavgift, detta i 

form av en ökning på 6 % per m2 från räkenskapsår 2013 i förhållande till 2014. Så vad har 

egentligen denna ökning orsakats av? Detta för studien in på Bejrums (1999) resonemang 

avseende hur bostadsrättsföreningen har två möjligheter till att finansiera underhåll. Det ena 

menar han är genom underhållsfonden vilket är avsatt från tidigare räkenskapsår medan den 

andra möjligheten involverar att föreningen i fråga lånar till att finansiera underhållet. Lundfors 

och Törning (2006) utvecklar detta resonemang genom att skildra hur viktigt det är att klargöra 

vem som ska finansiera föreningens framtida underhåll. Vidare menar de att underhållet kan 

finansieras med hjälp av lån från banken, sparande medel i form av underhållsfond alternativt 

genom höjda årsavgifter.  

 

Detta skapar intressanta förutsättningar till att diskutera konsekvenser av hur underhållet 

finansieras och framförallt hanteras inom bostadsrättsföreningarna som behandlats inom 

studien. De främsta konsekvenserna som uppstår för de nuvarande bostadsrättsägarna är 

förhöjda årsavgifter, vilket även studien konstaterat. Detta för att finansiera eventuella 

underhåll såväl avsättningar till framtida underhåll. Den viktiga frågan är som nämnt ovan hur 

föreningen i fråga valt att finansiera underhållet, finansieras det av underhållsfonden samt 

avsättningar i form av förhöjda årsavgifter belastas nuvarande ägare med hänsyn på det 

underhåll som föreningen genomför.  

 

Studien har dock konstaterat tendenser till hur även äldre föreningar innehar en hög 

skuldsättningsgrad, vilket de inte borde ha. Detta genom att desto äldre föreningen är desto 

större utsträckning bör föreningar ha amorterat ner sina lån som finansierat byggnaden, vilket 

resulterar i en lägre skuldsättningsgrad. Detta är dock inte alltid fallet, tendens finns som ovan 

nämnt och kan eventuellt förklaras genom att vissa föreningar faktiskt lånat till att finansiera 

underhållet och kunnat hålla nere årsavgiften, vilket för studien in på övriga perspektiv med 

hänsyn på konsekvenserna som uppstår. 
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Även avskrivningskostnaden har ökat från räkenskapsår 2013 till 2014. Ökningen per m2 

uppgår till hela 43 %, vilket dels är en förklaring till ändringarna från BFN och dess allmänna 

råd om att avråda tillämpningen av progressiva avskrivningar. Bostadsrättsföreningarna har av 

denna anledning övergått till en linjär avskrivningsmetod. Konsekvensen för 

bostadsrättsföreningarna förblir därmed den kraftiga ökningen på avskrivningskostnader som i 

många fall bidragit till ett förlustresultat. Detta påverkar dock inte bostadsrättsföreningens 

likviditet och därmed inte heller årsavgiften. Däremot påverkat detta föreningens resultat som 

leder till att många efter övergången till linjär avskrivningsmetod tvingas redovisa ett lägre 

resultat och i många fall ett förlustresultat för dess intressenter. Hos eventuella framtida 

bostadsrättsägare finns inte en förståelse till föreningens förlustresultat. Debatt om att förenkla 

årsredovisningen för intressenterna har därför pågått under en tid. Borättupplysning (u.å) 

påvisar även att konsekvensen av högre avskrivningar kan bli ett negativt resultat som ger en 

bild av att föreningens ekonomi är sämre än vad den i verkligheten är. 

 

Wright och Porwal (2001) menar att avskrivningarna ska återspegla den totala förbrukningen 

och förslitningen av en tillgång. Andrew och Pitt (2006) tar detta resonemang ett steg längre 

genom att belysa avskrivningarnas syfte är att periodisera de utgifter som uppstått under 

tillgångens livslängd. Tillskillnad från detta belyser Nordlund och Lundström (2014) hur 

avskrivningar även kan fylla ett finansieringssyfte. Detta är något som även Arnold Wittgren 

(2014) styrker genom att förklara hur avskrivningarna utgör en betydande 

finansieringsfunktion. Vidare menar han att de medel som genererats från avskrivningar 

tillämpas för att amortera och betala de lån som föreningen innehar som finansiering av 

byggnaden.  

 

En ytterligare intressant aspekt rörande avskrivningskostnaden hämtar studien utifrån modell 3 

intäkter och kostnader för bostadsrättsföreningar 2012 som återfinns under avsnitt 3.1.2 i 

teorikapitlet. Modellen belyser hur avskrivningskostnaden för bostadsrättsföreningarna 

räkenskapsår 2012 var nästan intill densamma, vilket den genomförda studien har sett tendenser 

på att detta inte är fallet. Räkenskapsår 2014 som undersökts inom studien har sett tendenser på 

att avskrivningskostnaden inte alls är densamma föreningarna emellan, utan skiljer sig och i 

vissa fall påvisar en spridning. Detta skulle eventuellt kunna förklaras utifrån att under 

räkenskapsår 2012 var progressiva avskrivningar tillåtna, vilket inte är fallet för räkenskapsår 

2014. En annan förklaring skulle kunna tänkas vara att avskrivningar idag fyller en allt mer 

finansieringssyfte istället för periodiseringssyfte. 
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Detta resulterar således i att de medel som var avsedda för underhåll inte längre finns kvar och 

får istället finansieras genom avgifter och återinvesteringar. Detta kan eventuellt vara en 

förklaring till varför avskrivningskostnaderna har ökat kraftigt i förhållande till tidigare 

räkenskapsår, utöver det som beror på förändringen av metod för avskrivning. En ytterligare 

eventuell förklaring kan härledas till föreningarnas vilja att undvika att presentera omfattande 

negativa resultat, vilket således kan finansieras genom ökande avskrivningskostnader och 

årsavgifter. Detta får konsekvenser för såväl bostadsrättsföreningen som dess medlemmar, 

vilket belyser vikten av de val som genomförts i förhållande till hanteringen av utgifterna för 

underhåll.    

 

Bejrum (1999) beskriver att underhåll kan finansieras genom avsättningar till underhållsfond 

eller lån. Han menar vidare att underhåll inte bör finansieras genom lån med anledning av att 

de på lång sikt kan urholka det egna kapitalet. Genom att finansiera med lån skjuter föreningen 

betalningsansvaret på framtidens bostadsägare, vilket betyder att de som inte förbrukat 

resurserna kommer att få betala. Detta är något som studien har upptäckt tendenser på, genom 

att en del äldre föreningar inom studien har påvisat en hög skuldsättningsgrad. Detta borde inte 

vara fallet då en äldre förening bör ha amorterat ner sina lån och bör därigenom inte inneha en 

hög skuldsättningsgrad. Är detta fallet att föreningen lånar till att finansiera underhåll då kapital 

inte finns för att finansiera detta, får det omfattande konsekvenser för framtida ägare. Detta 

beroende av att kostnaden för underhålls skjuts på framtida ägare, vilket innebär att de får betala 

för något de inte förbrukat. Studien har konstaterat en del konsekvenser som är värda att beakta, 

vilket kommer diskuteras ytterligare inom den avslutande diskussionen.    

 

5.3 Faktorer som kan tänkas påverka eventuella skillnader eller likheter i 

bostadsrättsföreningarnas hantering av underhåll 

I avsnitt 3.3.2 presenterades en A priori-modell med faktorer och teorier som kan tänkas 

påverkar bostadsrättsföreningarnas hantering av underhåll. A posteriori-modellen som 

presenteras nedan är uppbyggd på ett liknande sätt för att åskådliggöra vilka faktorer som enligt 

det empiriska resultatet visat ett samband med bostadsrättsföreningarnas hantering av 

underhåll. De gröna cirklarna representerar de faktorer som har inverkan på företagets hantering 

av underhåll, medan de röda cirklarna representerar de faktorer som inte har någon inverkan på 

föreningens hantering. Den gula cirkeln representerar övriga faktorer som kan tänkas påverka 

hanteringen men som inte undersökts i denna studie. 
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Modell 6: A posteriori-modell 

Not 1. Den gula cirkeln representerar de faktorer som inte ingått i undersökningen. 

Not 2. De faktorer som visar ett samband till föreningarnas hantering av underhåll är storlek, 

skuldsättning och ålder. 

 

Tidigare forskning betonar hur faktorer som storlek, skuldsättningsgrad, ålder, geografiskt läge 

samt marknadssituation har en inverkan på företagens redovisningsval såväl tillämpning. 

Studiens empiriska undersökning av bostadsrättsföreningar har påvisat hur storlek, ålder och 

skuldsättningsgrad har en inverkan på bostadsrättsföreningarnas genomförda redovisningsval 

avseende hantering av underhåll. Studien har inte kunnat styrka något samband mellan 

hanteringen av underhåll i förhållande till marknadssituation och geografiskt läge. Fields et al. 

(2001) belyser hur teori avseende redovisningsval är tänkt att skildra varför en organisation valt 

att redovisa på ett specifikt sätt tillskillnad från ett annat. Studien empiriska resultat rörande 

faktorer styrks av Fields et al. (2001), beroende av dess förklaring av hur redovisningsval 

påverkas av flertalet aspekter såväl faktorer. 

 

Den första faktorn studien undersökte i form av storlek påvisade ett samband med hanteringen 

av underhåll. Detta resultat överensstämmer med Holthausen och Leftwich (1983) beskrivning 

av hur storleken på organisation utgör en viktig del för de redovisningsval som fattats inom 
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verksamheten.  Capece et al. (2010) och Dey et al. (2007) menade även de på ett 

överensstämmande sätt att storleken har en påverkan på de redovisningsval som fattas, vilket 

är i linje med vad den genomförda studien även har konstaterat. Studien påvisade hur storleken 

på bostadsrättsföreningen har tendenser att påverka de redovisningsval som fattats inom 

föreningen i form av avsättning till underhållsfond, avskrivningar samt underhållskostnad. 

 

Detta resultat kan således förklaras utifrån hur större föreningar i det flesta fall faktiskt sätter 

av i större utsträckning till underhållsfonder, har mer omfattande avskrivningskostnader samt 

högre kostnader för underhåll, vilket styrker sambandet som studien konstaterat. Tageson et al. 

(2009) utvecklar detta resonemang genom att beskriva hur storleken kan vara av betydelse, då 

större organisationer tenderar att tillhandahålla en mer detaljerad redovisning till dess 

intressenter. Detta grundar sig på att organisationer anses vara mån om hur de uppfattas och 

tolkas av omgivningen. Detta är även viktigt för bostadsrättsföreningarna att på ett tydligt sätt 

framställa föreningens ekonomiska situation till dess intressenter, något som påverkar dess 

redovisningsval. 

 

Den andra förklaringsvariabeln som studien påvisat har en tendens att påverka 

redovisningsvalet inom hanteringen av underhåll är skuldsättningsgraden. Detta kan styrkas 

utifrån tidigare forskning i form av Morri och Cristanziana (2009) som belyste storleken i 

förhållande till skuldsättningsgraden. De menade att kapitalet som byggt organisationen 

finansiellt kan beskrivas som det egna kapitalet tillsammans med skuldsättningsgraden, vilket 

knyter an till kopplingen mellan storlek, skuldsättning och redovisningsval. Titman och 

Wessels (1998) påvisade ett mer negativt perspektiv på det hela i form av att större 

organisationer i flertalet fall innehar en allt högre skuldsättningsgrad för att finansiera 

verksamheten, i detta fall byggnader.  

 

Detta är något som studien har funnit stöd för empiriskt i form av hur större föreningar och dess 

skuldsättning har ett samband med hanteringen av underhåll. Detta i form avsättningar till 

underhållsfond, avskrivningskostnader samt underhållskostnader, vilket blir ett logiskt utfall 

med hänsyn på att större föreningar ofta har mer omfattande kostnader som ibland leder till att 

underhåll finansierar genom exempelvis lånande pengar. Titman och Wessels (1998) menade 

att dessa faktorer påverkar redovisningsvalen i en omfattande utsträckning, vilket även studien 

har kunnat belysa en tendens utav.     
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Dey et al. (2007) styrker detta resonemang genom att beskriva att organisationer med hög 

skuldsättningsgrad tenderar att tillämpa resultathöjande åtgärder för att skapa möjlighet till att 

låna pengar i framtiden och anpassar redovisningen efter verksamhetens finansieringsbehov. 

Detta kan kopplas till avskrivningar och dess kostnader som förutom ett periodiseringssyfte har 

ett finansieringssyfte för att justera ett eventuellt minusresultat. Hantering av underhåll- och 

avskrivningskostnad påverkas således av föreningens skuldsättningsgrad.  

 

Studien påvisar ett ytterligare samband i form av ålder på bostadsrättsföreningen, genom att en 

tendens funnits inom den empiriska undersökningen med hänsyn på hanteringen av underhåll. 

Studiens konstaterande är i linje med vad Capece et al. (2010) påvisade om att åldern är en 

betydande faktor. Detta då yngre och nyetablerade organisationer tenderar att inte råda över en 

likvärdig stabil och trygg ekonomi i förhållande till äldre och etablerade organisationer.  

Studiens empiriska undersökning har även i linje med tidigare forskning sett tendenser på hur 

äldre föreningar innehar en lägre avskrivningskostnad, högre underhållskostnad samt avsätter 

till underhållsfond i allt större utsträckning. Detta belyser hur åldern på organisationen faktiskt 

påverkar de genomförda redovisningsvalen, vilket överensstämmer med vad som konstaterats 

med hänsyn på tidigare forskning inom området.  

 

Studien kunde dock inte påvisa något samband mellan de två sista undersökta faktorerna i form 

av geografiskt läge och marknadssituation, vilket inte överensstämmer med tidigare forskning. 

Detta då den genomförda empiriska undersökningen av de utvalda bostadsrättsföreningar inte 

kunde påvisa någon påverkan från dessa med hänsyn på de redovisningsval som fattats 

avseende hanteringen av underhåll. Tidigare forskning av Capece et al. (2010) påvisade hur den 

geografiska placeringen får en betydande inverkan på de beslut som fattas inom organisationen. 

Detta resonemang skildrades även av Manai (2010) som menade även att organisationens 

geografiska placering utgör en betydande förutsättning för en trygg och stabil ekonomi såväl 

välmående organisation, vilket i sin tur påverkar redovisningsvalen som fattas. 

 

O´Sullivan och Sheffrin (2003) menade att marknadssituation som en påverkande faktor 

skildrar hur marknaden förhåller sig med utgångspunkt på efterfrågan och utbud på marknaden. 

Den empiriska undersökning som utförts och slutligen mynnade ut i en korrelationsanalys 

påvisade dock inget samband mellan bostadsrättsföreningarnas hantering av underhåll och 

marknadssituation som beräknats utifrån balans, efterfrågeunderskott och efterfrågeöverskott. 

En tänkbar förklaring till varför den genomförda studien motsäger tidigare forskning avseende 



61 
 

hur geografiskt läge och marknadssituation faktiskt påverkar redovisningsvalen. Förklaringen 

kan beskrivas med hänsyn på hur den genomförda studien endast tar hanteringen av underhåll 

i beaktan, vilket inte involverar exempelvis lönsamhet där faktorer som geografiskt läge och 

marknadssituation kan bli allt mer aktuella inom de redovisningsval som fattas av 

organisationen. Om lönsamhet istället hade tillämpats som en summering av dessa två faktorer 

hade utfallet kunnat bli annorlunda. 

 

Sammanfattningsvis kan studiens analys av påverkande faktorer vid hanteringen av underhåll 

knyta an till DiMaggio och Powells (1983)  samt Zuckers (1977) skildring av institutionell teori 

och normativ teori. De menar att dessa teorier är tänkta att förklara hur organisationer förhåller 

sig till rådande normbildningar och regleringar. Detta genom att flertalet fall som tenderar 

organisationer att likna varandra inom dess valda tillvägagångssätt. Detta sammanfattar studien 

genomförda empiriska undersökning av hantering av underhåll och vilka faktorer som 

egentligen påverkar. En tendens har funnits inom studien till att majoriteten av föreningarna 

liknat och har tagit efter varandra inom dess valda tillvägagångssätt inom hanteringen av 

underhåll, vilket diskuteras närmare inom den avslutande diskussionen.  

 

5.4 Praktiskt resultat 

Studien redogör för två praktiska resultat utformade efter de två första forskningsfrågorna. De 

praktiska resultaten grundas utifrån bostadsrättsföreningarnas hantering av utgifter för 

löpande/planerat underhåll och avsättning till framtida underhåll samt hantering av 

gränsdragning mellan aktivering och kostnadsföring. Även utifrån eventuella konsekvenser 

som hanteringen av utgifter för löpande/planerat underhåll och framtida underhåll kan tänkas 

medföra för bostadsrättsföreningen, nuvarande bostadsrättsägare och framtida 

bostadsrättsägare.  

 

 Hantering av underhåll 

Studien visar att bostadsrättsföreningarna hanterar underhåll på ett likvärdigt sätt. Majoriteten 

av de bostadsrättsföreningar som varit med i undersökningen hamnar inom samma spann 

gällande den totala underhållskostnaden, avsättning till underhållsfond och det som tagits i 

anspråk samt den totala underhållsfonden. De övriga bostadsrättsföreningar som tillhör 

minoriteten visar dock på att en spridning förekommer.  Studien visar även att 65% av de 

undersökta föreningarnas i någon mån aktiverat utöver byggnad och mark, trots detta 
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kostnadsför föreningarna utgifter för underhåll i allt större utsträckning. De vanligaste 

komponenterna som aktiveras är inventarier, verktyg, installationer och förbättringsutgifter.  

 

 Konsekvenser som hantering av underhåll kan tänkas medföra 

Studien visar att bostadsrättsföreningarnas årsavgifter och avskrivningar ökat under det senaste 

året. Årsavgifterna har i snitt ökat med 6 % medan avskrivningarna ökat med hela 43 %. 

Anledningen till den kraftiga ökningen på avskrivningar är främst förändringen av 

avskrivningsmetod, från progressiv avskrivning till linjär avskrivning. Något som påverkat 

föreningarnas resultat. Fastän detta inte påverkat bostadsrättsföreningarnas likviditet, blir detta 

en konsekvens av att föreningarna i de flesta fall visar upp ett negativt resultat som ger en bild 

av att föreningarnas ekonomi är sämre än vad den i verkligheten är. De ökande avskrivningarna 

är således en konsekvens som bostadsrättsföreningen får ta. Konsekvensen som uppstår för de 

nuvarande bostadsrättsägarna är de förhöjda årsavgifterna. Detta för att kunna finansiera 

eventuella underhåll och avsättningar till framtida underhåll. Om bostadsrättsföreningarna 

istället finansierar underhållet med lån får detta konsekvenser för framtida bostadsrättsägare. 

Studien har konstaterat tendenser till att flertalet äldre föreningar innehar en hög 

skuldsättningsgrad, vilket inte borde vara fallet då dessa föreningar borde ha amorterat ner sina 

lån som finansierat byggnaden. Detta kan förklaras genom att de äldre bostadsrättsföreningarna 

lånat till att finansiera underhållet.  

 

5.5 Teoretiskt resultat 

Studien redogör för ett teoretiskt resultat utformade efter den sista forskningsfrågan som 

grundas utifrån faktorer som kan tänkas påverka eventuella skillnader eller likheter i 

bostadsrättsföreningarnas hantering av löpande/planerat underhåll och avsättning till framtida 

underhåll. Det teoretiska resultatet grundas inom hur studiens resultat stödjer eller motsäger 

tidigare forskning. 

 

 Storlek, skuldsättningsgrad och ålder påverkar hanteringen av underhåll 

Studien visar att storlek påverkat bostadsrättsföreningarnas hantering av underhåll i form av 

underhållskostnad, avskrivningskostnad och avsättning till underhållsfond. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning av Holthausen och Leftwich (1983) samt Capece et al. 

(2010) som belyser hur storleken utgör en viktig del för de redovisningsval som fattas inom 

verksamheten. Även skuldsättningsgraden har påverkat föreningarnas hantering av underhåll 
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och de val som föreningarna genomfört. Detta styrks av Morri och Cristanziana (2009) som 

beskriver att kapitalet som byggt organisationen kan knytas an till förhållandet mellan storlek, 

skuldsättningsgrad samt redovisningsval. Även ålder påvisar ett samband till 

bostadsrättsföreningarnas hantering av underhåll, vilket överensstämmer med tidigare 

forskning av Capece et al. (2010). De menar att yngre och nyetablerade verksamheter tenderar 

att inte råda över en likvärdig stabil och trygg ekonomi i förhållande till äldre och etablerade 

verksamheter.   

 

 Marknadssituation och geografiskt läge påverkar inte hanteringen av 

underhåll 

Studien visar inget samband mellan marknadssituation och geografiskt läge i förhållande till 

bostadsrättsföreningarnas hantering av underhåll. Detta stämmer inte överens med tidigare 

forskning då O´Sullivan och Sheffrin (2003) menar att utbud och efterfrågan på marknaden 

påverkar organisationernas redovisningsval samt att Capece et al. (2010) beskriver att den 

geografiska placeringen har inverkan på de beslut som fattas. En tänkbar förklaring till detta är 

att undersökningen endast tagit underhåll i beaktan. Utfallet hade kunnat bli annorlunda om 

lönsamhet istället tillämpats i undersökningen. Anledningen till detta utfall kan även förklaras 

beroende av att bostadsrättsföreningarnas syfte och vinstintresse skiljer sig i förhållande till 

andra organisationer.  

 

5.6 Avslutande diskussion 

Avslutningsvis lyfts blicken och fokus inom studien för att belysa och skildra resultaten utifrån 

ett allt vidare perspektiv. Detta för att möjliggöra en diskussion rörande 

bostadsrättsföreningarnas hantering av underhåll, dess innebörd såväl dess konsekvenser sett ur 

ett längre perspektiv. Diskussionen nedan är tänkt att skildra vad som påverkat hanteringen av 

underhåll inom bostadsrättsföreningar och vilka förändringar och konsekvenser detta inneburit 

för bostadsrättsföreningarna sedan införandet av K2-regelverket. Det är dock viktigt att beakta 

hur studien endast studerat räkenskapsår 2014, vilket resulterar i en ögonblicksbild över hur 

hanteringen har sett ut inom de undersökta bostadsrättsföreningarna. Detta har medfört vissa 

svårigheter och begränsningar vilket har tagits i beaktan inom studiens möjlighet att 

generalisera resultatet till andra föreningar. Detta val har dock motiverats inom studien 

beroende av hur rådande normer och regleringar är ständigt under förändring, vilket försvårar 

en jämförelse sett över flertalet år. Studiens resultat går dock att generalisera till övriga 
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bostadsrättsföreningar inom Sverige som tillämpar K2-regelverket, då studien inriktats mot att 

skapa just en ögonblicksbild av hanteringen av underhåll. 

 

Den första forskningsfrågan avseende hanteringen av underhåll som diskuterades inom 5.1 så 

väcktes en intressant tankeställare. Detta i form av hur hantering kan få eventuella konsekvenser 

för nuvarande såväl framtida bostadsrättsägare med hänsyn på de redovisningsval som 

genomförts och hur utgifterna för underhåll egentligen har hanteras. Detta med utgångspunkt 

utifrån hur de flesta bostadsrättsföreningarna som tillämpar K2-regelverket kostnadsför i 

omfattande utsträckning utgifter för underhåll, då kraven som ställs på aktivering försvårar 

processen. Resultatet av detta blir att omfattande utgifter för underhåll kommer att belasta 

specifika år som kostnader, vilket försvårar en fördelning av utgiften under en längre period. 

Studien kan se en tendens till att detta skulle kunna undvikas genom att flertalet föreningar 

skulle överväg att tillämpa K3-regelverket istället för att möjliggöra aktivering i en allt mer 

omfattande utsträckning. Ur en redovisningsmässig synvinkel kan studien påvisa att detta 

eventuellt vore en lämplig väg att gå. Dock skulle det innebära omfattande kostnader och en 

ökad arbetsbörda för föreningarna, vilket kan ses som en klar nackdel. Detta talar emot en 

eventuell övergång till K3-regelverket, åtminstone för de mindre föreningarna. Kostnaderna för 

att möjliggöra en ökad aktivering och en allt mer rättvisande bild av redovisningen, överstiger 

inte nyttan. Detta är dock en problematik som studien har sett en tendens till under studiens 

gång, vilket talar för att den behöver bemötas på ett högre plan och hanteras sett ur ett längre 

perspektiv. 

 

Den andra forskningsfrågan som behandlas inom 5.2 i form av konsekvenserna som den 

genomförda hanteringen kan tänkas medföra, kan även den diskuteras ur ett längre perspektiv. 

Studien har belyst ett antal skilda konsekvenser av hanteringen av underhåll, vilket är värda att 

nämna. Den första konsekvensen utifrån den valda hanteringen är att avskrivningskostnaden 

har förändrats tillskillnad från räkenskapsår 2012 där föreningarna hade nästintill lika 

avskrivningskostnad. Studien har kunnat belysa hur avskrivningskostnaden för räkenskapsår 

2014 skiljer sig i allt vidare utsträckning, vilket tyder på en förändring som kan förklaras utifrån 

hur progressivavskrivningsmetod förbjöds. Studien har även kunnat styrka hur 

avskrivningskostnaden och årsavgiften förändrats från räkenskapsår 2013 till 2014. Detta kan 

förklaras utifrån hur föreningarna vill undvika att presentera omfattande negativa resultat 

beroende av förändrade avskrivningsmetoder. Resultatet av detta blir att nuvarande 

bostadsrättsägare och medlemmarna inom dessa får stå för underhållet, även det som blir utöver 
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den förslitning som de åstadkommit, vilket gynnar framtida ägare. Studien har även sett en 

annan sida av denna berörda problematik i form av hur vissa äldre föreningar innehar en hög 

skuldsättningsgrad trots att de bör ha amorterat och minskat sina skulder med hänsyn på hur 

länge de funnits. Detta skulle dock kunna förklaras utifrån att föreningen faktiskt valt att låna 

till att finansiera det underhåll som krävs. Detta kan få omfattande konsekvenser för framtida 

bostadsrättsägare som får betala för något de faktiskt inte nyttjat, vilket studien anser vara 

anmärkningsvärt. 

 

Sammanfattningsvis har studien undersökt fem faktorer och dess eventuella påverkan på de 

redovisningsval som genomförts beroende av hantering av underhåll. Det som studien 

konstaterat, vilket överensstämmer med tidigare forskning, är att faktor som ålder, 

skuldsättning och storlek har påverkat föreningarnas hantering av underhåll. Anmärkningsvärt 

är dock att geografiskt läge och marknadssituation inte kunnat bevisa något samband, vilket 

skiljer sig i förhållande till tidigare forskning. En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara 

att studien har begränsats till att blicka närmare på hanteringen av underhåll. Faktorer som 

geografiskt läge och marknadssituation skulle istället kunna undersökts utifrån faktorn 

lönsamhet. Studien har dock sett tendenser på ett liknande tillvägagångssätt avseende 

hanteringen inom olika föreningar, vilket kan förklaras med hjälp av institutionell teori och 

organisationers benägenhet att likna och ta efter varandra. Avslutningsvis bör det betonas ännu 

en gång hur studiens resultat är generaliserbart till andra bostadsrättsföreningar som inte 

undersökts inom studien för räkenskapsår 2014. En viss mån av försiktighet bör antas då detta 

som ovan nämnt endast är en ögonblicksbild avseende räkenskapsår 2014. 

 

5.7 Metodreflektion 

I detta avsnitt kommer reflektioner kring studiens genomförande och metodval att presenteras. 

Den kvantitativa ansatsen med tillhörande dokumentstudie har vid en bedömning till största del 

varit välfungerande. Studiens tillvägagångssätt har resulterat till att relevant information 

inhämtats på bästa möjliga sätt. Dokumentstudie är förknippad med en låg grad av bortfall, 

vilket även studien speglar. Studien har haft ett bortfall på 77 stycken (20 %) 

bostadsrättsföreningar beroende av bristande information i årsredovisningarna. De 

bostadsrättsföreningar som räknats till studiens bortfall har saknat tillräckligt med information 

för att kunna användas i undersökningen. Samtliga årsredovisningar har funnits lättillgängliga, 

vilket underlättat studiens arbetsgång. Det finns även en begränsning vad gäller generalisering 
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till andra branscher, då denna studie endast valt att studera bostadsrättsföreningar. 

Verksamheten skiljer sig avsevärt från aktiebolag och andra ekonomiska föreningar, både ifråga 

om vinstintresse och som näringsidkare. Studien skulle alternativt kunnat använda en mer 

djupgående empirisk insamling i form av kompletterande intervjuer som stöd till 

dokumentstudien.  

 

5.8 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka hur hanteringen av underhåll kommer se ut för 

räkenskapsår 2015-2016. Kommer bostadsrättsföreningarna att övergå till att tillämpa K3-

regelverket för att möjliggöra en ökad aktivering av utgifterna för underhåll? Vilka 

konsekvenser resulterar detta i? En allt mer rättvisande bild av redovisningen eller en ökad 

arbetsbörda för föreningarna? Vilka faktorer kommer att påverka valet om fortsatt tillämpning 

av K2-regelverket eller en övergång till K3-regelverket? Vilka för- och nackdelar kommer detta 

medföra för Sveriges bostadsrättsföreningar? Finns ett behov för både avskrivningar och 

avsättningar till underhållsfond, kan någon av dessa exkluderas från redovisningen? 

 

Den genomförda studien innefattat endast en ögonblicksbild för rådande förhållanden med 

hänsyn på räkenskapsår 2014, vilket medfört vissa begränsningar. Därför vore det intressant att 

undersöka utvecklingen sett över de kommande räkenskapsåren och ur ett längre perspektiv, 

vilket skapar förutsättningar för en allt mer omfattande jämförelse.  

 

Utifrån denna studie skulle det även vara intressant om ett antal år att undersöka om rådande 

regelverket och normeringar har förändrats. Detta med avseende på en bättre anpassning efter 

bostadsrättsföreningarnas möjligheter att upprätta redovisning, vilket kan innebära en 

förändring av rådande regelverk och normeringar. När något är relativt nytt anses det sällan 

vara perfekt, vilket kan belysa hur ett behov av förändring till att eventuellt påverka fler 

föreningarna att tillämpa K3-regelverket och således uppnå en allt mer rättvisande bild av 

redovisningen. Den genomförda studien kan inte förklara och styrka sambandet mellan de 

redovisningsval som genomförts och faktorer som geografiskt läge och marknadssituation. 

Detta går som tidigare nämnt mot tidigare forskning, vilket talar för en framtida undersökning 

av vilka faktorer som egentligen påverkat föreningarnas hantering av underhåll. Ett alternativ 

är att undersöka lönsamhet och andra faktorer än de som undersökts inom denna studie. 

 



67 
 

Referenslista 

 

Tryckta källor 

 

Andersen, H. (1994). Vetenskapsteori och metodlära, en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 

 

Andrew, A. och Pitt, M. (2006). Property depreciation in government. Journal of Property 

Investment och Finance, Vol. 24, pp. 259-263. 

 

Bebbington, J,.Gray, R,.Laughlin, R. (2001). Financial accounting: Practise and principles  

London: Thomson Learning. 

 

Begley, J. och Feltham, G. (1999). An empirical examination of the relation between debt 

contracts and management incentives. Journal of Accounting and Economics, Vol. 27, pp. 

229–259. 

 

Bejrum, H. (1999). Se om sitt hus. Stockholm: Kommentus. 

 

Bengtsson, B. (2008). Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter 

införandet av IAS 40, Diss, Åbo Akademi. Åbo: Akademins förlag. 

 

Bowen, R., DuCharme, L. och Shores, D. (1995). Stakeholders' implicit claims and 

accounting method choice. Journal of Accounting and Economics, Vol. 20, No. 3, pp. 255-

295. 

 

Brouthers. L.E., O’Donnell, E. och Hadjimarcou, J. (2005). Generic Product Strategies for 

Emerging Market Exports into Triad Nation Markets: A Mimetic Isomorphism Approach. 

Journal of Management Studies, Vol. 42, pp. 225-245. 

 

Bryman, A. och Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. (2:2. uppl.) 

Stockholm: Liber AB. 

 

Burgstahler, D. och Dichev, I. (1997). Earnings management to avoid earnings decreases and 

losses. Journal of Accounting and Economics, Vol. 24, pp. 99–126. 

 

Burrell, G. och Morgan, G. (1979). Sociological paradigms and organisational analysis: 

Elements of the sociology of corporate life. London, Heinemann Educational Press. 

 

Capece, G., Cricelli, L., Di Pillo, F., och Levialdi, N. (2010). A cluster analysis study based 

on profitability and financial indicators in the Italian gas retail market. Energy Polcy. Vol 

38(7), pp. 3394-3402. 

 

 



68 
 

Carmona, S. och Trombetta, M. (2008). On the global acceptance of IAS/IFRS accounting 

standards: The logic and implications of the principles-basedsystem. Journal of Accounting 

and Public Policy, Vol. 27, No. 6, pp. 455-461. 

 

Carpenter, V. och Feroz, E. (2001). Institutional theory and accounting rule choice: an 

analysis of four US state governments decisions to adopt generally accepted accounting 

principles. Accounting Organizations and Society, Vol. 26, No. 7-8, pp. 565-596. 

 

Cazavan-Jeny, A., Jeanjean, T. och Joos, P. (2011). Accounting choice and future 

performance: The case of R&D accounting in France. Journal of accounting and public 

policy, 30(2), 145-165. 

 

Chavent, M., Ding, Y., Fu, L., Stolowy, H. och Wang, H. (2006). Disclosure and determinants 

studies: An extension using the Divisive Clustering Method (DIV). European Accounting 

Review, Vol. 15, No. 2, pp. 181-218. 

 

Chua, W.F. (1986). Radical Developments in Accounting Thought. The Accounting Review, 

Vol. 61, No. 4, pp. 601-632. 

 

Ciftci, M. (2014). Accounting choice and earnings quality: The case of software development. 

European accounting review, 19(3), 429-459. 

 

Collin, S. O., Tagesson, T., Andersson, A., Cato, J. och Hansson, K. (2009). Explaining the 

choice of accounting standards in municipal corporations: Positive accounting theory in and 

institutional theory competitive or concurrent theories. Critical Perspectives on Accounting, 

Vol. 20, No. 2, pp. 141-174. 

 

Davidson, B. och Patel, R. (2011). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Deegan, C. och Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory, Second European Edition. 

MCGraw-Hill Education. 

 

Deephouse, D.L. (1996). Does isomorphism legitimate? The Academy of Management 

Journal, Vol. 39, No. 4, pp. 1024-1039. 

 

DeGracia, D, J., Anggraini, F, T., Taha, D,T, M., och Huang, Z-F. (2014). Inductive and 

Deductive Approaches to Acute Cell Injury. Review Article. Vol 2014, pp. 1-15. 

 

Dennis-Escoffier, S. (2014). IRS issues regulations on repair and capitalization rules. The 

Journal of Corporate Accounting & Finance / January/February 2014. 

 



69 
 

Dey, C.R., Grinyer, J.R., Sinclair, C.D. och El-Habashy, H. (2007). Determinants of 

accounting choices in Egypt. Journal of Applied Accounting Research, Vol. 8, No. 3, pp. 48-

92. 

 

Dillard, J.F., Rigsby, J.T. och Goodman, C. (2004). The making and remaking of 

organizational context: Duality and the institutionalization process. Accounting, Auditing & 

Accountability Journal, Vol. 17, pp. 506 – 542. 

 

DiMaggio, P. och Powell, W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and  

collective rationality in organizational fields. American Sociological Review Vol. 48, No. 2, 

pp. 147-160. 

 

Drefeldt, C. och Törning, E. (2013). Finansiell rapportering enligt K3 och K2. (2. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Duran, E. och Yalçintaş, E. (2015). Review of the Critical Reading Education in the Primary 

Schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol 174, pp. 1560-1566.  

 

Eliasson, A. (2006). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Fields, T. D., Lys, T. Z. och Vincent, L. (2001). Empirical research on accounting choice. 

Journal of Accounting and Economics, pp. 255- 307. 

 

Gregory, J. och Blanchet, J. (2000). Assessing quality of financial reporting. 

 

Guthrie, J., Petty, R., Yongvanich, K., Ricceri, F. (2004). Using content analysis as a research 

method to inquire into intellectual capital reporting. Journal of Intellectual Capital, Vol. 5 Iss 

2 pp. 282 - 293. 

 

Hackston, D. och Milne, M.J. (1996). Some determinants of social and environmental 

disclosures in New Zealand companies. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 

9, pp. 77–108. 

 

Hagan, L, T. (2014). Measurements in Quantitative Research: How to Select and Report on 

Research Instruments. Oncology Nursing Forum, Vol 41(4), pp. 431-433. 

 

Holthausen, R.W. och Leftwich, R.W. (1983). The Economic Consequences of Accounting  

Choice: Implications of Costly Contracting and Monitoring. Journal of Accounting and 

Economics, Vol. 5, No. 1, pp. 77-117. 

 

Hopper, T. och Powell, A. (1985). Making sence of research into the organizational and social 

aspects of management accounting: A review of its underlying assumptions. Journal of 

Management Studies. 

 



70 
 

Jackson, S.B., Liu, X. och Cecchini, M. (2009). Economic consequences of firm’s 

depreciation method choice: Evidence from capital investments. Journal of accounting and 

economics, 48(1), 54-68. 

 

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

 

Jensen, M.C. och Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency 

costs and ownership structure. Journal of Financial Economics,Vol. 3, pp. 305-60 

 

Kabir, H. (2005). Normative accounting theories. 

 

Kaplan, M. och Johansson, M. (2014). Behov av översyn av bostadsrättslagen. 

 

Lambert, R.A. (2001). Contracting theory and accounting. Journal of accounting and 

economics,Vol. 32, pp. 3-87. 

 

Lewis, P., Saunders, M. och Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students. 

(5th edition). Italien: Rotolito Lombarda. 

 

Lundén, B. och Bokelund Svensson, U. (2015). Bostadsrättsföreningar. Juridik, skatt och 

ekonomi för föreningen. (16:e uppl.) Björn Lundén Information AB. 

 

Lundfors, P och Törning, E. (2016). Redovisning i BRF. Resultat. 

 

Milne, M. och Adler, R. (1999). “Exploring the reliability of social and environmental 

disclosures content analysis”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 12 No. 2, 

pp. 237‐56. 

 

Minai, M, S. (2010). The Moderating Effect of Location on Small Firm Performance: 

Empirical Evidence. International Journal of Business and Management, Vol 6(10). pp. 178- 

192. 

 

Mizruchi, M.S. och Fein, L.C. (1999). The Social Construction of Organizational  

Knowledge: A Study of the Uses of Coercive, Mimetic and Normative isomorphism. 

Administrative Science Quarterly 1999 44:653. 

 

Morri, G. och Cristanziani, F. (2009). What determines the capital structure of real estate 

companies? An analysis of the EPRA/NAREIT Europe Index. Journal of Property Investment 

and Finance, Vol. 27, Nr 4, 2009, s. 318 – 372. 

 

Neu, D., Warsame, H., och Pedwell, K. (1998). Managing public impressions: environmental 

disclosures in annual reports. Accounting, Organizations and Society, 23(3), 265-282. 

 



71 
 

Ng E.J. och Koh H.C. (1994). An agency theory and profit analytic approach to corporate 

non-mandatory disclosure compliance. Asia-Pacific Journal of Accounting, 1 (December): 

29–44. 

 

Niemark, M.K. (1995). The Hidden Dimensions of Annual Reports: Sixty Years of Social 

Conflict at General Motors. The Accounting Review, Vol. 68, No. 4 (Oct., 1993), pp. 964-965. 

 

Nobes, C. (1998). Towards a General Model of the Reasons for International Differences in 

Financial Reporting. A Journal of Accounting, Finance and Business Studies, Abacus, Vol. 34, 

No. 2, pp. 162-187. 

 

Ogunba, O. (2011). Valuers' perceptions of depreciation models in DRC valuations. Journal of 

Property Investment and Finance, Vol. 29, No. 2, pp. 190-209. 

 

O´Sullivan, A. och Sheffrin, S. M. (2003). Economics: Principles and tools. Upper Saddle 

River, N.J: Pearson Education. 

 

Patel, R. och Tebelius, U. (1987). Grundbok i forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Porwal, L.S. (2001). Accounting Theory – An Introduction. (Third edition). 

 

Ryan, B., Scapens, R.W. och Theobold, M. (2002). Research Method and Methodology in 

Finance and Accounting. (2nd edn). London: Thomson. 

 

Skinner, D. J. (1993). The investment opportunity set and accounting procedure choice.  

Journal of accounting and economics, 16(4), 407-445. 

 

Statistiska Centralbyrån. (2012). Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU) 

2012. 

 

Suddaby, R. (2010). Challenges for Institutional Theory. Journal of Management Inquiry 

2010; 19; 14. 

 

Svernlöv, C. och Stattin, D. (2014). Underskott i bostadsrättsföreningar, m.m. 

 

Tagesson, T., Blank, V., Broberg, P. och Collin, S. (2009). What Explains the Extent and 

Content of Social and Environmental Disclosures on Corporate Websites: A Study of Social 

and Environmental Reporting in Swedish Listed Corporations.Corporate Social Responsibility 

and Environmental Management Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt. Vol. 16, pp. 352–364. 

 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. (2. uppl.) Malmö: Liber AB. 

 



72 
 

Titman, S. & Wessels, R. (1988). The Determinants of Capital Structure, The Journal of 

Finance, Vol. 43, Nr. 1, s. 1-19. 

 

Unuigbokhai, A. och Ohenhen, P. (2014). Accounting information qualitative characteristics 

gap: investors and auditors perspective. 

 

Venard, B. och Hanafi, M. (2008). Organizational Isomorphism and Corruption in Financial 

Institutions: Empirical Research in Emerging Countries. Journal of Business Ethics (2008), 

Vol. 81, pp. 481–498. 

 

Wright, F.K. (1964). Towards a general theory of depreciation. Journal of accounting 

research, Vol. 2, No. 1, pp. 80-90. 

 

Wood, C. (2010). Implementing the New Tangible Property Regulations: The Revised 

"Repair Regs." Require Thorough Assessment. Journal of Accountancy, 2014. 

 

Zucker, L. (1977). The Role of Institutionalization in Cultural Persistence. American 

Sociological Review. 42(5) 726-743. 

 

 

Webbaserade källor 

 

Bolagsverket. (2012). Vad är en bostadsrättsförening. Hämtad 2016-02-13 från: 

http://www.bolagsverket.se/fo/foreningsformer/bostadsrattsforening/vad-1.1816 

 

Magnusson, L. och Westerlund, R. (2006). Analys av svaga bostadsmarknader. 

Bostadsmarknadsenkät 2014. Hämtad 2016-04-20 från: 

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/analys-av-svaga-

bostadsmarknader-2006.pdf, http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-

boverket/oppna-data/bostadsmarknadsenkaten/ 

 

Borättupplysning (u.å) Avskrivningar, behövs de? Hämtad 2016-04-23 från: 

http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/avskrivningar-behovs-de/ 

 

Bostadsrätterna (u.å) Avgifter till föreningen. Hämtad 2016-04-23 från: 

http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/avgifter-till-foreningen 

 

Claeson, K. (2013). Yttre fonden ska hålla takten med underhållsplanen. Hämtad 2016-04-24 

från: https://www.hemochfastighet.se/filer/press/Boratt-yttre-fond.pdf 

 

Fastighetsnytt (2014) Hämtad 2016-02-16 från: 

http://fastighetsnytt.se/2014/03/avskrivningsmetoder-for-byggnader-i-bostadsrattsforeningar/ 

 

http://www.bolagsverket.se/fo/foreningsformer/bostadsrattsforening/vad-1.1816
http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/avskrivningar-behovs-de/
http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/avgifter-till-foreningen
https://www.hemochfastighet.se/filer/press/Boratt-yttre-fond.pdf
http://fastighetsnytt.se/2014/03/avskrivningsmetoder-for-byggnader-i-bostadsrattsforeningar/


73 
 

Justitiedepartementet (2015) Hämtad 2016-02-13 från: 

https://www.far.se/contentassets/2373996c4f7b43ffa15886157157ff9b/kommentar-till-

boverkets-skrivelse-ju2014.4329.l1.pdf 

 

Kommittédirektiv 2015:97. Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. Hämtad 2016-

02-13 från: http://www.regeringen.se/contentassets/11767cf81479441c9c8b14addf440bac/dir-

2015-97-starkt-konsumentskydd-pa-bostadsrattsmarknaden.pdf 

 

Nordlund, B. (2010). Avskrivningstid för byggnader. Hämtad 2016-02-16 från: 

http://www.brec.se 

 

Nordlund, B. och Lundström, S. (2014). Avskrivningsmetoder. Hämtad 2016-02-16 från: 

http://fastighetsnytt.se/2014/03/avskrivningsmetoder-for-byggnader-i-bostadsrattsforeningar/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.far.se/contentassets/2373996c4f7b43ffa15886157157ff9b/kommentar-till-boverkets-skrivelse-ju2014.4329.l1.pdf
https://www.far.se/contentassets/2373996c4f7b43ffa15886157157ff9b/kommentar-till-boverkets-skrivelse-ju2014.4329.l1.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/11767cf81479441c9c8b14addf440bac/dir-2015-97-starkt-konsumentskydd-pa-bostadsrattsmarknaden.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/11767cf81479441c9c8b14addf440bac/dir-2015-97-starkt-konsumentskydd-pa-bostadsrattsmarknaden.pdf
http://fastighetsnytt.se/2014/03/avskrivningsmetoder-for-byggnader-i-bostadsrattsforeningar/

