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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Bostadsrättsföreningars övergång från progressiv till linjär avskrivning (K2 och 

K3) har medfört ökade kostnader för avskrivning och har lett till att många 

bostadsrättsföreningar redovisar stora bokföringsmässiga underskott. De nya regelverken är 

inte anpassade för bostadsrättsföreningar, det har därför förts diskussioner kring huruvida det 

krävs ett nytt regelverk som är anpassat för bostadsrättsföreningar, eller om de befintliga 

regelverken som tillämpas ska regleras. Far, HSB, Bostadsrätterna, Sveriges Bostadsrätts 

Centrum och Riksbyggen har utrett konsekvenserna av att en bostadsrättsförening redovisar 

underskott i resultaträkningen, och kom fram till att bostadsrättsföreningar kan gå med 

underskott, så länge de har god likviditet och har sparande för att kunna bemöta framtida 

underhållsåtgärder.   

 

Syfte: Tidigare undersökningar har visat att bostadsrättsföreningar behöver ha tillräckligt 

med sparande för framtida underhållsåtgärder. Studiens syfte är därför att undersöka 

bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder för att ge en överblick av 

hur föreningarnas sparande ser ut. Studien syftar även till att åskådliggöra huruvida studiens 

utvalda faktorer påverkar bostadsrättsföreningar sparande. 

 

Metod: I denna studie har en kvantitativ metod tillämpats och studiens urval består av 208 

bostadsrättsföreningar. Data har samlats in i form av publicerade årsredovisningar, och med 

hjälp av nyckeltal har studien beräknat relevanta resultat. För att besvara studiens andra 

forskningsfråga har insamlad data analyserats med en multipel regressionsanalys. Därefter 

har det empiriska resultatet analyserats mot vedertagna teorier. 

 

Resultat: Studiens resultat påvisar att 50 procent av bostadsrättsföreningar sparar över 215 

kronor per kvm, 25 procent sparar mellan 150–215 kronor per kvm samt att 25 procent sparar 

under 150 kronor per kvm. Detta innebär föreningar som ligger runt 150 kronor per kvm eller 

lägre behöver se över sitt sparande och fundera på en eventuell årsavgifts höjning. Den 

multipla regressionsanalysen påvisade en statistisk signifikans på̊ variablerna årsavgift och 

skuldsättning. Studien kan dock inte tillstyrka att avskrivning och åldern har något signifikant 

samband med sparande för framtida underhållsåtgärder.  

Nyckelord: Bostadsrättsförening, sparande för framtida underhållsåtgärder, avskrivning 



 
 

Abstract 

Background: The housing associations' transition from progressive to linear depreciation 

(K2 and K3) has led to increased costs for depreciation, which has resulted in many housing 

cooperatives reporting large accounting deficits. These new regulations are not adapted for 

the housing associations, hence there is an ongoing discussion if a new regulatory framework 

that is adapted for tenant-owner associations is required or if the existing regulations that are 

in practise are to be regulated. Far, HSB, Bostadsrätterna, Sveriges Bostadsrätts Centrum and 

Riksbyggen investigate the consequences of a housing association reporting a deficit in the 

income statement and came to the conclusion that a tenant-owner association may go into 

deficit, as long as they have good liquidity and have savings to respond to future maintenance 

procedures. 

Purpose: Though great emphasis has been placed on tenant-owner associations requiring 

enough savings for future maintenance procedures, this study intends to investigate the 

housing cooperative's savings for future maintenance procedures. The study also aims to 

illustrate whether the selected factors of the study have a connection with housing 

cooperatives' savings. 

Method: In this study, a quantitative method has been applied and the sample size is 208 

tenant-owner associations. Data has been collected in the form of published annual reports 

and with the support of key figures, the study has calculated relevant results. To answer the 

study's second research question, the relationship for the collected data has been analyzed 

with a correlation analysis and multiple regression analysis. The empirical result has 

thereafter been analyzed with accepted theories. 

Result: The study's results show that 50 percent of tenant-owner associations save over SEK 

215 per square meter, 25 percent save between SEK 150 - 215 per square meter and that 25 

percent save less than SEK 150 per square meter. This means associations that are around 

SEK 150 per square meter or lower need to review their savings and consider a possible 

increase in the annual fee. The multiple regression analysis demonstrated a statistical 

significance on the variables; annual fee and debt. However, the study could not find any 

significant correlation between the variables depreciation and the age with savings for future 

maintenance procedures. 

Keywords: Housing association, future savings, maintenance procedures, depreciation 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras en inledande bakgrund till studiens valda ämne och 

problemdiskussion som sedan utmynnar till två forskningsfrågor. Dessa frågor 

ligger till grund för studiens syfte. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 

relevanta avgränsningar och studiens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål bland annat är att upplåta 

lägenheter. När någon har förvärvat en bostadsrätt blir han eller hon normalt också medlem i 

en bostadsrättsförening (Uggla, 2003). Ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga och har 

dessutom krav på sig att följa bostadsrättslagen, årsredovisningslagen samt 

bokföringsnämndens normgivning. Detta innebär att alla affärshändelser ska bokföras 

löpande och att en årsredovisning skall upprättas för varje räkenskapsår 

(Bokföringsnämnden, 2018). Årsredovisningen upprättas av föreningen för att kommunicera 

och informera sina intressenter om de ekonomiska situationerna (Grönlund et al, 2013). 

Medlemmar i bostadsrättsföreningen kan använda årsredovisningen för att granska hur 

styrelsen sköter sitt arbete och hur ekonomin sköts, medan bankerna istället kan använda 

årsredovisningen för att värdera riskerna om föreningen inte uppfyller sina 

betalningsförpliktelser. En potentiell köpare kan använda årsredovisningen för att bedöma 

föreningens ekonomiska ställning. Därav är det av stor betydelse att uppgifterna i 

årsredovisningen är tydliga och korrekta för att ge en rättvisande bild över föreningens 

ekonomiska ställning och resultat (SOU 2017:31). 

Statens offentliga utredningar (2017:31) hävdar att det är svårt att bedöma 

bostadsrättsföreningars ekonomiska ställning utifrån årsredovisningen. I nuläget kan en 

förening med sund ekonomi redovisa ett stort bokföringsmässigt underskott. Detta innebär att 

årsredovisningen ger en missvisande bild av föreningens ekonomi och blir även svår att tolka 

för medlemmar och andra intressenter. Dessutom blir årsredovisningen inte ett korrekt 

beslutsunderlag för bostadsrättsköpare (Blomqvist et al. 2015). 

 De stora bokföringsmässiga underskotten beror dels på att många bostadsrättsföreningar som 

är bildade från 1990 och framåt har använt sig av progressiv avskrivning, där avskrivningen 

av byggnaden inleder med låga avskrivningar. Föreningar som har använt sig av denna 

avskrivningsmetod har kunnat ta ut låga årsavgifter. Under 2014 klargjorde 
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bokföringsnämnden att denna avskrivningsmetod inte ansågs vara förenlig med god 

redovisningssed och de föreningar som har använt denna metod fick välja en annan 

avskrivningsmetod (SOU 2017:31). Progressiva avskrivningar som inleder med låga 

avskrivningar och som senare ökar, återspeglar inte hur tillgångens ekonomiska fördelar 

förbrukats. Detta ger därför en felaktig kostnadsbild för köpare av bostadsrätter samt 

medlemmar. Tanken med avskrivningar är att fördela byggnadens förbrukningskostnader 

över den bedömda nyttjandetiden eftersom byggnaden slits (Blomqvist et al. 2015), men 

genom progressiv avskrivning förskjuts stora kostnader till framtiden. Förbudet mot denna 

avskrivningsmetod innebar att bostadsrättsföreningar som använde sig av progressiv 

avskrivning skulle övergå till linjär avskrivning (SBC, u.å), som medför ökade kostnader för 

avskrivningar i många bostadsrättsföreningar (Privata affärer, 2014). Föreningar som tidigare 

haft låga avskrivningar med låga avgifter, kan därför komma att uppvisa negativa resultat om 

inte månadsavgifterna höjs med stora belopp (Hellekant, 2014). En sådan höjning skulle 

kunna innebära att avgiften höjs med uppemot 40 procent (Privata affärer, 2014). 

Styrelsen har som uppgift att fastställa en årsavgift för medlemmar i bostadsrättsföreningen. 

Årsavgiften ska bestämmas så att den är rättvis mellan olika bostadsrättshavare i föreningens 

hus samt mellan nuvarande och framtida bostadsrättshavare. Föreningen behöver därför ta en 

årsavgift som ska täcka löpande kostnaderna under året såsom drift och kapitalkostnader samt 

slitagekostnaderna för fastigheten. En årsavgift som tar hänsyn till dessa kostnader innebär att 

de som bor i föreningen är med och betalar för slitaget, så att framtida bostadsrättshavare inte 

belastas när större underhåll ska genomföras (SBC, u.å.). Enligt likhetsprincipen ska alla 

medlemmar behandlas lika i lika situationer.  En medlem får inte gynnas på andras bekostnad 

eller tvärtom (HSB, u.å.). En bostadsrättsförening får alltså inte ta ut för höga årsavgifter av 

nuvarande bostadsrättshavare för att några år senare använda överskotten till att sänka 

årsavgiften för blivande bostadsrättshavare (SBC, u.å.).  

Omföringen till den yttre fonden (för framtida underhåll av fastigheten) görs inom det egna 

kapitalet. Den yttre fonden styrs av en underhållsplan och i den står det vilka framtida 

underhållsåtgärder föreningen behöver göra (SOU 2017:31). Den yttre fonden består inte av 

likvida medel, utan är endast ett sätt att illustrera att en förslitning av byggnaden har beaktats. 

En årsavgift behöver täcka avskrivningarna och avsättningarna till den yttre fonden annars 

förbrukas föreningens förmögenhet, då avgifterna inte täcker den förslitning som sker 

(Boverket, 2018). En årsavgift som täcker avskrivningarna och avsättningar ger dessutom 

utrymme för amortering och ett sparande i kassa/bank. Detta ger möjligheter till att 
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föreningar kan använda den sparade summan i kassan eller ta upp ett lån när det är dags för 

underhåll (Klockervold, 2016). 

Reglerna för avskrivning av föreningens byggnad och avsättning till underhåll har en 

avgörande roll för att bostadsrättsföreningen ska kunna skapa utrymme för framtida 

underhåll. Skillnaden mellan dessa system är att avsättning till yttre fonden bygger upp en 

reserv tills dess att underhållsbehovet kommer, medan avskrivning visar det som redan har 

gjorts, där kostnaden tas upp i takt med förslitningen på det som föreningen redan har 

investerat. Tanken med avskrivning är att byggnaderna ska bibehållas i gott skick och 

avskrivningen ses som ett slags avsättning för återanskaffning av tillgång i slutet av dess 

nyttjandeperiod (SOU 2017:31).  

Nuvarande regelverk är framtagna med utgångspunkt att passa företag med vinstsyfte. En 

bostadsrättsförening skiljer sig dock från andra företagsformer då de inte har något 

vinstintresse (SOU 2017:31). Därav har diskussionen förts ifall det krävs ett nytt regelverk 

som är anpassat för bostadsrättsföreningar eller om de befintliga regelverken som tillämpas 

ska regleras (Deurell, 2014). Bostadsrättsföreningar och dess förvaltare efterfrågar en 

förändrad lagstiftning som ger en rättvisande bild av föreningens ekonomi. Då en 

bostadsrättsförening med sund ekonomi idag kan redovisa ett stort bokföringsmässigt 

underskott (Blomqvist et al, 2015).  Far, HSB, Bostadsrätterna, Sveriges Bostadsrätts 

Centrum och Riksbyggen har beställt ett rättsutlåtande för att utreda konsekvenserna av att en 

bostadsrättsförening redovisar underskott i resultaträkningen. I rättsutlåtandet pekar utredarna 

på att det inte finns något förlustförbud för bostadsrättsföreningar utan stor vikt läggs istället 

på föreningens likviditet, det vill säga föreningens förmåga att betala löpande utgifter under 

året, samt möta framtida underhållandet av fastigheten (Stattin & Svernlöv, 2014). 

1.2 Problem 

Enligt rapporten “Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden” har olika debatter kring 

föreningar som riskerar att bli överkapitaliserade, sakna pengar till framtida underhåll samt 

bryta mot lagen lyfts fram (SOU 2017:31). Under 2014 och 2015 gjorde Swedbank och 

Sparbankerna en undersökning på bostadsrättsföreningar sparande för framtida underhåll 

samt dess konsekvenser. Undersökningen bestod av 1059 bostadsrättsföreningar och utgick 

från faktorerna sparande, avskrivning, avsättning till yttre fond och årets resultat. Studiens 

resultat visar att 56 procent sparar under 150 kronor per kvm och 29 procent sparar mellan 

150–250 kronor per kvm. Endast 15 procent hade ett tillräckligt med sparande för framtida 
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underhåll. Studien lyfte även fram faktor som skuldsättning, sparande, avsättning till yttre 

fond, avskrivningar, årets resultat och årsavgift som viktiga (Swedbank, 2016).  

Deurell och Rana (2017) lyfter fram resonemang om hur avskrivning som förklaringsfaktor 

kan knytas an till bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder. De hävdar 

att dagens avskrivning på byggnader inte passar för sparande till framtida underhållsåtgärder 

oavsett om det tillämpas K3 eller K2 som avskrivningsmetod. De menar att 

bostadsrättsföreningens ålder har en påverkan på sparande då gamla föreningar med låga 

anskaffningsvärden leder till lägre avskrivningar än behovet av sparande medan nybyggda 

hus med högt anskaffningsvärde leder till högre avskrivning än behovet av sparande (Deurell 

& Rana, 2017). Schroeder och Clark (1998) menar att avskrivning har en viktig roll för 

sparande. Detta då avskrivning ger möjlighet till att bevara och ansamla ekonomiska medel i 

verksamheten för att kunna investera vid framtida underhållsbehov. Tanken med avskrivning 

är att anskaffningskostnaden ska fördelas ut för att matcha framtida intäkter under tillgångens 

livslängd. Nordlund (2010) betonar att det uppstår problem vid avskrivning på långvariga 

tillgångar på grund av inflation och konjuktureffekter vilket påverkar bostadsrättsföreningars 

sparande. Detta beror på att anskaffningskostnaderna som ska fördelas ut för att matcha 

framtida intäkter under tillgångens livslängd matchar framtida intäkter i ett helt annat 

penningvärde. Han menar att en tillgång under 1960-talet inte kommer ha samma värde som 

idag på grund av inflation. Som ovanstående påstående nämner kommer avskrivningen skilja 

sig i de äldre och de nyare bostadsrättsföreningarna, vilket i sin tur påverka sparandet i 

bostadsrättsföreningar (Wigren 2000, refererad i Nordlund 2010).  Ovanstående resonemang 

har lett fram till studiens andra förklaringsfaktor åldern. 

Enligt tidigare forskning som Capece et al. (2010) genomfört uppvisar att det finns ett 

samband mellan ålder och verksamheters ekonomiska ställning. De menar att nyetablerade 

verksamheter uppvisar mindre stabil ekonomisk ställning än de äldre etablerade 

verksamheter. Detta beror bland annat på att yngre verksamheter står inför omfattande 

kostnader som exempelvis uppkommer i samband med dess uppstart. Hellekant och Hedelius 

(2018) lyfter fram hur åldern kan påverka en bostadsrättsförening. De menar att nybildade 

bostadsrättsföreningar väljer att skjuta upp kapitalkostnaderna som bland annat amortering 

till framtiden. Detta leder till att föreningar riskerar att bli högt skuldsatta eftersom de inte 

amorterar och därav inte sparar till framtida underhållsåtgärder. I nya föreningar brukar 

dessutom amorteringsplanen ligga på 100 år till skillnad från äldre föreningar som ofta har 
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amorteringsplan på 25–50 år. Som konsekvens av detta har äldre föreningar lägre 

skuldsättning än nyare föreningar.  

Ovanstående resonemang har därav lett fram till studiens tredje faktor skuldsättning. 

Ataullah, Higson och Tippett (2007) förklarar organisationens skuldsättningsgrad som en 

viktig indikator på risker i samband med framtida investeringar. Serrasqueiro och Nunes 

(2008) betonar dessutom att en hög nivå på skuldsättning påverkar en organisations prestation 

negativt eftersom det innefattar att de har en högre risk och är känsliga för eventuella 

ränteökningar. Detta bekräftar även Hellekant och Hedelius (2018) genom att hävda att högt 

skuldsatta föreningar som inte sparar är mer räntekänsliga. En förening som är högt skuldsatt 

och som inte har ett sparande eller amorterar ner sina lån kommer behöva höja sina 

årsavgifter när det är dags att amortera ner på sina lån eller låna upp för nya renoveringar 

(Hellekant & Hedelius, 2018). En årsavgift ska kunna täcka de löpande utgifterna samt 

sparande för framtida underhållsåtgärder (SOU 2017:31). Om dessa kostnader inte tas hänsyn 

till i årsavgiften förskjuts kostnaderna till framtida bostadsrättshavare. Detta skulle innebära 

att framtida bostadsrättshavare belastas när större underhåll ska genomföras på grund av att 

årsavgiften kommer behöva höjas drastisk (SBC, u.å.). Därav har detta lett till fram till 

studiens fjärde förklarandefaktor årsavgift. Asimakopoulos, Samitas och Papadogonas (2009) 

betonar att höga intäkter innebär tillväxt för organisationer. I en bostadsrättsförening är 

årsavgiftens föreningens primära intäkt, vilket innebär att föreningens ekonomi styrs utifrån 

storleken på årsavgiften. Ju större intäkter är desto mer har föreningen möjlighet att spara för 

framtida underhållsåtgärder (SOU 2017:31). En bostadsrättsförening får dock inte ta ut för 

höga årsavgifter av nuvarande bostadsrättshavare för att några år senare använda överskotten 

till att sänka årsavgiften för blivande bostadsrättshavare (SBC, u.å.).  

Faktorerna avskrivning, ålder, skuldsättning och årsavgift (intäkt) kan vara påverkande 

orsaker till att förklara och beskriva bostadsrättsföreningarnas sparande för framtida 

underhållsåtgärder. De valda faktorerna har valts med hänsyn till bland annat Swedbank och 

Sparbankerna (2016) undersökning. Studien valde att utesluta faktorerna avsättning till yttre 

fond och årets resultat då det inte skulle vara möjligt att undersöka dessa faktorer i denna 

studie (mer ingående förklaras under rubriken 3.4 Tidigare forskning och förklarande 

faktorer). Forskningsstudier gällande studiens faktorer är utförda på andra 

organisationsformer och därmed inte specifik för bostadsrättsföreningar på grund av 

bostadsrättsförening är ett svenskt fenomen där tidigare forskning inte förekommer i 

omfattande utsträckning. Dessa anses dock vara relevanta på grund av att en 
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bostadsrättsförening är en typ av organisation som har flera likheter med andra ekonomiska 

föreningar samt organisationer. Det som skiljer en bostadsrättsförening med andra 

ekonomiska organisationer är att en bostadsrättsförening har som syfte att främja 

bostadsrättshavarnas ekonomi och är inte vinstdrivande organisation.     

1.3 Syfte 

Tidigare undersökningar har visat att bostadsrättsföreningar behöver ha tillräckligt med 

sparande för framtida underhållsåtgärder. Studiens syfte är därför att undersöka 

bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder för att ge en överblick av 

hur föreningarnas sparande ser ut. Studien syftar även till att åskådliggöra huruvida studiens 

utvalda faktorer påverkar bostadsrättsföreningar sparande. 

1.4 Forskningsfrågor 

 

• Hur mycket sparar bostadsrättsföreningar för framtida underhållsåtgärder? 

  

• Hur påverkas bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder av 

faktorerna skuldsättning, årsavgift, avskrivning och ålder? 

 

 

1.5 Avgränsning  

I denna studie kommer bostadsrättsföreningar i Stockholm att undersökas. Studien kommer 

endast granska årsredovisningar som är upprättade för räkenskapsår 2017 då många 

föreningar inte har publicerat årsredovisning för räkenskapsår 2018. 

1.6 Disposition  

I detta avsnitt kommer studiens fortsatta disposition att presenteras. Detta är för att ge en 

överblick över innehållet i studiens kommande kapitel. Nedan presenteras en kort beskrivning 

av studien kapitel i figur 1.  
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Figur 1. Studiens disposition. 
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2. Institutionalia  

 Kapitlet ämnar ge en ökad förståelse om bostadsrättsföreningar som 

organisationsform, dess ekonomin, årsavgift, stadgar och underhållsfond. Genom 

att förstå vad en bostadsrättsförening egentligen är, varför den finns och hur den 

fungerar är det lättare att förstå studien som helhet. 

2.1 Bostadsrättsförening 

Det finns ungefär 25 000 bostadsrättsföreningar i Sverige (SOU 2017:31). En 

bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening vars ändamål är bland annat att i 

föreningens fastighet upplåta lägenheter åt medlemmar som har bostadsrätt (Uggla, 2003). 

Bostadsrätt är ett indirekt ägande och innebär att en lägenhet upplåts till nyttjande mot 

ersättning utan begränsning i tiden (Victorin, 2017). Nyttjandet består av självaste 

användandet av lägenheten och andelsrätten innebär möjligheten att påverka och ta ansvar för 

beslut som fattas i bostadsrättsföreningen (Uggla, 2003). En bostadsrättsförening måste bestå 

av minst tre medlemmar och dessa får möjlighet att influera över föreningens verksamhet 

genom att delta vid föreningsstämman där de kan lämna in motioner till stämman. Dessutom 

har de möjlighet att väljas in till att sitta i föreningens verksamma organ, styrelsen (SOU 

2017:31).  

Bostadsrättsföreningens verksamhet består i att förvalta sin egen fastighet samt främja de 

boendes ekonomiska intresse. Föreningens stämma är det högsta beslutande organet och 

beslutar efter föreningens ekonomi vad det ska kosta att bo i lägenheten (Uggla, 2003). En 

bostadsrättsförening är inte en vinstdrivande verksamhet (SOU 2017:31), utan tillämpar 

självkostnadsprincip. Detta innebär att de själva ska stå för sina kapitalkostnader, löpande 

kostnader för drift och underhållskostnader (Uggla, 2003). Årsavgifterna som sätts ska täcka 

dessa kostnader (SBC, u.å.).  

I föreningen stadgar beskrivs den verksamhet som bostadsrättsföreningen skall bedriva. 

Stadgarna ska tillsammans med bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningen 

fastställa “spelregler” för medlemmarnas samarbete i föreningen. Detta är bindande för 

föreningsstämman, styrelsen och för medlemmarna (Victorin, 2003). Enligt bostadsrättslagen 

ska det bland annat framgå i bostadsrättsföreningens stadgar vem som ansvarar för 

underhållet (SFS 1991:614). Normalt framgår det att det är bostadsföreningen som ansvarar 

för att sköta det yttre underhållet exempelvis måla hus, medan bostadsrättshavaren ansvarar 
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för det inre underhållet av sin lägenhet (Uggla, 2003). I figur 2 nedan illustreras förhållandet 

mellan bostadsrättsföreningen och medlemmen där syftet är att åskådliggöra vem som 

ansvaret för underhållet. 

 

Figur 2. Förhållande mellan medlemmar och bostadsrättsförening. 

 

2.2  Bostadsrättsföreningens ekonomi 

I Sverige är alla bostadsrättsföreningar skyldiga att upprätta en årsredovisning varje år.  

Föreningens årsredovisning ska bestå av balansräkning, resultaträkning, 

förvaltningsberättelse och eventuellt noter. Balansräkningen visar föreningens tillgångar, 

skulder och eget kapital på räkenskapsårets sista dag, medan resultaträkning är en 

sammanställning av intäkter och kostnader under räkenskapsåret som visar hur årets resultat 

har räknats fram (Svensk fastighetsförmedling, u.å.). Bostadsrättsföreningens årsredovisning 

ska vara offentlig för att externa intressenter ska få överblick över föreningens ekonomiska 

ställning. Dessa intressenter kan vara revisorer som ska granska styrelsen arbete, blivande 
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medlemmar som funderar över att köpa bostadsrätt i föreningen, medlemmar som vill ha 

uppfattning om föreningens ekonomi och långivare (SOU 2017:31).  

Föreningens ekonomi är av stor betydelse för medlemmarna, då ökade kostnader eller 

minskade intäkter för föreningen kan leda till förhöjda årsavgifter. I dagsläget kan 

årsredovisningen vara svår att tolka, då föreningen kan redovisa underskott flera år i rad utan 

att det behöver vara negativt (SOU 2017:31). Dessa underskott kan dels bero på att många 

bostadsrättsföreningar har behövt övergå från progressiv avskrivning till linjär avskrivning 

efter att bokföringsnämnden klargjorde år 2014 att progressiv avskrivning inte är förenlig 

med god redovisningssed. Detta har inneburit att föreningar idag redovisar förlust på grund 

av ökade kostnader för avskrivningar (Callert, 2018). En förening behöver nödvändigtvis inte 

uppvisa ett nollresultat, utan det viktigaste är att föreningen har en kassalikviditet som är i 

balans och att det finns tillräckliga medel för framtida underhållsåtgärder (SOU 2017:31). 

2.3  Rätt årsavgift  

Årsavgiften är den viktigaste inkomstkällan i en bostadsrättsförening då den täcker kostnader 

för underhåll, drift och kapitalkostnader. Storleken på årsavgiften bestäms enligt 

självkostnadsprincip, då en bostadsrättsförening är icke-vinstdrivande verksamhet (SBC, 

u.å.). Detta innebär att årsavgiften sätts tillsammans med andra intäkter såsom hyresintäkter 

och ränteintäkter endast för att täcka föreningens utgifter. I föreningar där det förekommer 

låga ränteutgifter och där stora andelar av lokaler är uthyrda kan årsavgifterna vara låga 

(SOU 2017:31). 

En av de viktigaste uppgifterna som en styrelse har i en förening är att fastställa en så korrekt 

årsavgift som möjligt. Årsavgiften måste vara rättvis mellan bostadsrättshavare i olika hus 

och mellan nuvarande och blivande bostadsrättshavare (SBC, u.å.). Enligt likhetsprincipen är 

föreningen skyldig att behandla alla medlemmar lika och får inte ta ut höga årsavgifter av 

nuvarande medlemmar för att framtida medlemmar ska få låga årsavgifter, oavsett om 

föreningen har gjort stora reparationer som har betalats genom de höga årsavgifterna. De får 

inte heller ta låga avgifter och strunta i att göra nödvändiga reparationer så att blivande 

medlemmar påverkas av höga avgifter (Lundén, 2017).   
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2.4  Avsättning till yttre fond     

Yttre fond har som syfte att se till att det finns utrymme för framtida underhåll på föreningens 

fastighet (SOU 2017:31). Detta är nödvändigt för att kunna bemöta kommande 

underhållsbehov och bibehålla föreningens byggnad i gott skick. Styrelsen har som uppgift 

att säkerställa att det finns medel för långsiktigt underhåll av fastigheten, för att andra boende 

i föreningen inte ska belastas när större underhåll ska utföras (SBC, u.å.). 

Bostadsrättsföreningens stadgar ska enligt bostadsrättslagen innehålla de grunder enligt vilka 

medel skall avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus. Bostadsrättslagen 

innehåller inga tvingande regler om under vilka förutsättningar och i vilken ordning medel 

skall avsättas för föreningens hus (Victorin, 2003). Dessutom nämner inte lagen att 

föreningar måste ha en yttre fond och underhållsplan, dock har många föreningar en 

bestämmelse om yttre fond i stadgarna (SOU 2017:31). Någon bestämmelse om avsättning 

till inre underhåll finns inte. Bostadsrättshavare har däremot ett intresse att fastigheten hålls i 

gott skick och att tillräckliga medel avsätts för framtida underhåll. Om tillräckliga medel inte 

avsätts blir föreningen tvungen att finansiera underhållsåtgärderna genom att uppta nya lån 

eller höja årsavgiften. En kraftig höjning av en årsavgift kan vara en obehaglig överraskning 

för bostadsrättshavare (Victorin, 2003). 

I de flesta föreningar styrs omföring till den yttre fonden av en underhållsplan (SOU 

2017:31). En underhållsplan visar tydligt fastighetens underhållsbehov för de kommande åren 

och visar även om avsättningar som har planerats är tillräckliga med avseende till 

fastighetens skick och ålder (Boverket, 2018). En avsättning till yttre fonden bygger upp 

reserv tills när underhållsbehovet kommer (SOU 2017:31). Det kan dock vara svårt att avgöra 

hur stor avsättningen ska vara för framtida underhållsåtgärder, då en uppskattning görs av 

framtida kostnader (Ernst & Young, 2017).  

Den yttre fonden redovisas som eget kapital och består således inte av likvida medel, utan det 

är endast ett sätt att illustrera att en förslitning av byggnaden har beaktats (Boverket, 2018). 

Bostadsrättsföreningarnas årliga underhåll kan endast finansieras med verkliga sparande 

pengar på ett bankkonto alternativt behöver föreningar låna upp de pengar som behövs när de 

ska genomföra stora underhållsåtgärder (SOU 2017:31). Årsavgiften behöver därför täcka 

avskrivningarna och avsättningarna till den yttre fonden, för att bygga upp ett verkligt 

sparande (Boverket, 2018). I figur 3 nedan illustreras vad en årsavgift täcker i en 

bostadsrättsförening.   
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Figur 3. Bostadsrättsförenings årsavgift. 

 

2.5 Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden (SOU 2017:31)  

Syftet med utredningen var att stärka konsumentskyddet på bostadsmarknaden. Grunden till 

denna utredning var att köparen vid köp av bostadsrätt, får asymmetrisk information mot en 

starkare part exempelvis ett byggföretag som uppför byggnaden och har bildat 

bostadsrättsföreningen. Ett starkt konsumentskydd har även stor betydelse för andra externa 

intressenter. En årsredovisning ska vara transparent och ge intressenterna en möjlighet att 

bedöma föreningens ekonomiska ställning och resultat. Konsumentens möjlighet att få en 

rättvisande bild av bostadsrättsföreningens ekonomiska situation har dock under de senaste 

åren ifrågasatts (SOU 2017:31).  

Enligt direktiven är det viktigt att en bostadsrättsförening har möjlighet att sköta sitt 

underhåll löpande samt på långsikt. Genom avsättning till en yttre fond samt avskrivningar 

skapar föreningen utrymme för att täcka framtida underhållsutgifter. Det har ifrågasatts om 

reglerna om avskrivning på föreningens byggnad är det lämpligaste sättet att uppnå långsiktig 

möjlighet att sköta sitt underhåll. Därav har utredningen fått i uppdrag att undersöka på vilket 

eller vilka sätt som en bostadsrättsförening bör säkerställa att det finns tillräcklig med medel 

för framtida underhållsåtgärder (SOU 2017:31). 

 

Årsavgift

Avskrivningar

Drift

Underhållsplan

Historisk anskaffningskostnad

Årets förbrukning av värme, 
vatten, el, ränteintäkter och 
kostnader

Uppskattat avsättning för 
framtida underhåll 
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Ett problem som utredningen lyfter fram är vem det är som ska betala för underhållet av 

bostadsrättsföreningen. Ska samtliga medlemmar vara med och betala för sin förslitning 

redan från dag ett? Eller endast de medlemmar som bor i huset när åtgärderna behöver 

vidtas? Utredarna menar att storleken på sparandet beror på hur föreningen resonerar gällande 

om hela återinvesteringar ska täckas av intäkter löpande eller inte. Det nämns bland annat att 

vissa anser att det är bättre att spara i egen ficka och skjuta in pengar i föreningen när det väl 

är dags att renovera. Medan andra skulle kunna hävda att bostadsrättsköpare genom sin höga 

insats i nybildade föreningar, har betalt för det framtida underhållet. Andra anser att den som 

sliter på huset också ska betala för denna förslitning, att varje generations boende ska betala 

för sig själv (SOU 2017:31). 

Utredningens utgångspunkt är att varje generation ska vara med och betala sin del av 

förslitningen på fastigheten. För att säkerställa att föreningen kan bekosta underhåll på längre 

sikt samt att bostadsrättshavare bekostar sin del av förslitningen föreslås i utredningen att 

K3:s komponentindelning är den bäst lämpade metoden. I utredningen föreslås även ett 

lösningsförslag som innebär att både avskrivningar och fondavsättningar skulle ersättas med 

ett obligatoriskt “sparande” (SOU 2017:31). 
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3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen redogör för relevanta teorier som kan förklara olika 

fenomen inom redovisning. Kapitlet avslutas med tidigare forskning och studiens 

valda faktorer. 

3.1 Redovisning i ideella organisationer 

Ideella organisationer har inte som syfte att gå med vinst utan kan till exempel erbjuda olika 

tjänster som utbildning, hälsovård och allmän välfärd (Torres & Pina, 2003). En 

bostadsrättsförening är en ideell organisation vars huvudsyfte är att främja 

bostadsrättshavarnas ekonomi (SOU 2017:31). I artikel "making sense of nonbusiness 

accounting" argumenterar författaren dock för att redovisning i ideella organisationer inte 

nödvändigtvis behöver skilja sig från vinstdrivande verksamheter. Anthony (1980) menar att 

det är lika viktigt att mäta hur väl det går för en verksamhet i ideella som kommersiella 

organisationer. Normgivning kring redovisning är dock utformad med just kommersiella 

verksamheter i åtanke, det vill säga att dessa har ett grundläggande syfte att ge vinstutdelning 

till ägarna. Resultaträkningen och resultatet mäts genom att beräkna intäkter minus kostnader 

och indikerar på ett prestationsmått som visar hur väl organisationen förmår uppfylla sitt 

syfte. Med denna syn på resultaträkningen uppfyller resultaträkningen inte samma funktion i 

en ideell organisation som en kommersiell eftersom ideella organisationer inte har som syfte 

att gå med vinst (Anthony, 1980; Torres & Pina, 2003). Det blir därför svårt att mäta och 

kvantifiera verksamhetens prestationer då resultaträkningen inte ger en bra bild på hur väl en 

ideell organisation uppfyller sitt syfte (Anthony, 1980). 

 

Enligt Anthony (1980) är resultatet inte endast ett mått på graden av måluppfyllelse utan även 

är ett mått på hur väl ett företag förmår att underhålla sitt kapital (capital maintenance). Han 

menar att ett sådant mått är relevant oavsett verksamhetens syfte. Det är viktigt för alla 

verksamheter att kunna bära sina kostnader och underhålla sitt kapital för en långsiktig 

överlevnad. Det som skiljer kommersiell organisation från ideell organisation i det här fallet 

är att kapitalet i kommersiell verksamhet erhålls mot en förväntan från finansiärerna om att 

bli kompenserade för risk i form av avkastning. I ideella verksamheter som till exempel en 

bostadsrättsförening är detta annorlunda då en sådan verksamhet drivs så att intäkterna går 

jämt upp med kostnaderna, det vill säga att verksamheten styrs av självkostnadsprincip 

(Anthony, 1980). 
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3.2 Capital maintenance 

I IASB-ramverk förekommer det två begrepp för kapitalbibehållning: finansiell kapital och 

fysisk kapital. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två begrepp är hur de hanterar 

effekterna av förändring i priser på företagets tillgångar och skulder. Jianu, Jianu och Țurlea 

(2017) hävdar att användare inte har dessa två valmöjligheter och det beror på att användare 

inte känner till betydelsen av begreppet kapitalbibehållande och för att det inte har etablerats 

en tillförlitlig modell för fysisk kapitalbibehållande. En annan anledning är att lagstiftningen 

för varje land innebär i det flesta fallen att upprätthållandet av det finansiella 

kapitlbibehållningen sker i nominella monetära enheter. Vidare hävdar författarna att de 

finansiella rapporter som presenteras av företagen upprättas generellt med hänsyn till 

anskaffningsvärdebaserad redovisning och finansiell kapitalbibehållning (Jianu, Jianu & 

Țurlea, 2017). 

 

I den vetenskapliga artikeln “Measuring the company’r real performance by physical capital 

maintenance” hävdar författarna att begreppen kapitalbibehållning är mycket viktiga för att 

mäta den verkliga vinsten. Ett påstående som nämns är att finansiell kapitalbibehållning kan 

ge stora konsekvenser i en ekonomisk miljö som kännetecknas av kontinuerliga prisökningar. 

Detta beror på att finansiell kapitalbibehållning redovisar ökad pris som vinst vilket kan leda 

till att företagen inte behåller sin operativa förmåga, då overklig vinst beräknas fram. Deegan 

och Unerman (2011) stärker även detta genom att påstå att anskaffningsvärdebaserad 

redovisning tenderar att fokusera på att bibehålla det finansiella kapitalet intakt och 

förutsätter att köpkraften hos valutan är konstant över tid. Detta innebär att vinsten 

överskattas i perioder med stigande priser. Jianu, Jianu och Țurlea (2017) menar att företag 

som redovisar overkliga vinster samt ger utdelning, inte kommer kunna självfinansiera sig. 

Om företagen inte hittar nya finansieringskällor leder detta till att företagen går i konkurs.  

 

Enligt Jianu, Jianu och Țurlea (2017) är det nödvändigt att använda sig av fysisk 

kapitalbibehållning vid fastställande av företagets vinst tack vare dess många fördelar. En av 

fördelar som nämns är att fysisk kapitalbibehållning mäter företagets verkliga vinster i en 

ekonomisk miljö som kännetecknas av stadiga prisökningar. En annan fördel med fysisk 

kapitalbibehållning är att den redovisar vinst först efter att företaget upprätthållit sin operativa 

förmåga. Detta skiljer sig från finansiell kapitalbibehållning, som i fråga om prisökningar 

beräknar overkliga vinster genom att redovisa prisökningar som vinst. Andra forskare som 

Bar-Yosef och Lustgarten (1994) har gjort en studie för att undersöka vilken betydelse 



16 
 

prisförändringar har vid värdering av tillgångar. I studien görs jämförelse mellan det 

ekonomiska värdet av tillgångar som värderas utifrån redovisat värde, anskaffningsvärde eller 

nuvärde under påverkan av inflation. Undersökningen kartlägger när det är mest troligt att 

ekonomisk avskrivning ökar mer än rapporterad avskrivning. Författarna drar slutsatser om 

att oavsett om ett företag använder linjär avskrivning eller progressiv avskrivning så är 

nuvärdet i de allra flesta fall mer korrekt att använda sig av än anskaffningsvärdet (Bar-Yosef 

& Lustgarten, 1994). 
 

En bostadsrättsförening skiljer sig dock från en vinstdrivande verksamhet då de inte 

har någon vinstutdelning. Eftersom bostadsrättsföreningar följer självkostnadsprincip går 

likviditetsöverskott istället till sparande för framtida underhåll (Deurell & Rana, 2017). I en 

bostadsrättsförening görs avskrivningar för att fördela byggnadens förbrukningskostnader 

över den bedömda nyttjandetiden allt eftersom byggnaden slits (Blomqvist et al. 2015). 

Schroeder och Clark (1998) hävdar att ett av de första motiven till varför avskrivning gjordes 

i redovisningen var för bibehållande av kapital. Vidare hävdar författarna att genom 

avskrivning kan företag behålla och ansamla ekonomiska medel för att kunna investera vid 

behov (Schroeder & Clark, 1998). Boucekkine och Ruiz-Tamarit (2003) hävdar dock att 

avskrivningen många gånger kan vara fel och vilseledande då den oftast anses vara konstant 

när den vanligtvis variera över tid på grund av inflation. Deurell och Rana (2017) hävdar att 

anskaffningsvärdebaserad redovisning kan ge konsekvenser för bostadsrättsföreningars 

sparande för framtida underhållsåtgärder. Detta då i gamla bostadsrättsföreningar där 

anskaffningsvärdet är låg, avskrivs byggnaderna lägre. Det påverkar i sin tur sparandet 

eftersom sparandet blir lägre än behovet av sparande (Deurell & Rana, 2017).   

3.3 Avskrivning  

Inom redovisningen används termen avskrivning som är ett annat ord för värdeminskning. 

Vid redovisning av avskrivning kostnadsförs utgifter under den perioden resursen förbrukas. 

Rent praktiskt innebär det att när en tillgång anskaffas aktiveras den i balansräkningen då den 

anses utgöra en resurs som ska användas i framtiden. Tillgången kostnadsförs i 

resultaträkningen i takt med att resursen börjar förbrukas (SOU 2017:31). Vid anskaffning av 

anläggningstillgångar görs en bedömning på hur länge tillgången förväntas fylla sin funktion 

i verksamheten (Schroeder & Clark, 1998). Enligt årsredovisningslagen (4 kap 4§) ska 

anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk livslängd skrivas av systematiskt under 

denna livslängd. Detta betyder att de ska följa en plan som företaget väljer redan vid 

investeringstillfället (Lönnqvist, 2012).  
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Enligt Nordlund och Lundqvist (2010) riskerar många bostadsrättsföreningar att bryta mot 

årsredovisningslagen då många föreningar skriver av byggnader på 100 år och ibland till och 

med 200 år. Nordlund och Lundqvist (2010) menar att föreningar oftast skriver av med en 

alldeles för låg procentsats och brukar ligga på 1 procent av byggnadens anskaffningsvärde 

eller en lägre avskrivningstakt. De konstaterar även att avskrivningstider på 0,5–1 procent 

inte stämmer överens med resursförbrukningen och hävdar istället att 1,5–2 procent av 

byggnadens anskaffningsvärde stämmer betydligt bättre. En sådan tid skulle innebära att 

avskrivningstiden faller inom intervallet 30–50 år.  

I litteraturen “Accounting Theory – Text and readings” har Schroeder och Clark valt att 

kategorisera motiv för avskrivning i två kategorier. Den ena är drift, och hit tillhör 

identifikation av förslitning eller brist på tillgång. Den andra är den finansiella kategorin som 

består av avsättning för investering och att behålla ekonomiska medel inom verksamheten. 

Avskrivning ger möjlighet till att bevara och ansamla ekonomiska medel i verksamheten för 

att kunna investera vid kommande behov (Schroeder & Clark, 1998). Genom avskrivning är 

den boende med och bygger upp utrymme för att föreningen ska ha medel i framtiden (SOU 

2017:31). Om föreningen gör tillräckliga avskrivningar eller avsättningar som täcks av 

årsavgifter så byggs det upp en kassa/bank eller eventuellt möjlighet för amortering. Vid 

investeringsbehov eller när det är dags för underhåll av fastigheten kan föreningen använda 

den sparade summan i kassan eller ta upp ett nytt lån (till ursprunglig nivå eftersom 

föreningen amorterar) (Klockervold, 2016). Hellekant och Hedelius (2018) hävdar att 

amortering bör göras i takt med avskrivningar för att minska risker för drastiska ökningar av 

årsavgiften senare. En högt skuldsatt förening som inte har sparande eller amorterar bort sina 

lån, kan stöta på problem när det är dags att låna upp för nya renoveringar (Hellekant & 

Hedelius, 2018). 

3.3.1 Kritik riktad mot avskrivning 

Nordlund (2010) nämner två synsätt att se på avskrivningar. Det ena är avskrivning som är 

grundad i pris/värderingsteorin, där avskrivning enligt detta synsätt blir en följdeffekt av det 

pris eller värdeförändring som mäts vid olika tidpunkter under tillgångens nyttjandeperiod. 

Om marknadsvärde används som värdebegrepp så blir följden att avskrivningen blir en effekt 

av hur byggnader med stigande ålder prissätts vid de olika tidpunkterna under tillgångens 

livslängd. Ett problem som nämns om avskrivning enligt detta synsätt är att långvariga 

tillgångar påverkas av inflation och konjunktureffekter. Det andra synsättet att se avskrivning 

på är allokeringssynsätt, där avskrivnings anskaffningsutgift allokeras/fördelas över 
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tillgångens livslängd. Detta kan beskrivas som ett matchningsförfarande där 

anskaffningsutgiften fördelas ut för att matcha framtida intäkter under tillgångens livslängd. 

Problemet med detta synsätt är att det inte tar hänsyn till penningvärdeförändring. Vid 

inflation kan historiskt kapitalbelopp matchas mot framtida intäkter i ett helt annat 

penningvärde och i vissa fall kan inflationen ha en stor inverkan och leda till att matchningen 

inte längre ger en värdefull ekonomisk information (Wigren 2000, refererad i Nordlund 

2010). I rapporten nämns ett exempel som tydliggör det ovan nämnda påståenden där de 

menar att produktionskostnaden i nominella värdet för flerbostadshus uppgick till 1000 

kronor per kvm i slutet av 1960-talet. Nordlund (2010) menar att kostnaden normalt sett 

borde ligga över 20 000 kronor per kvm när rapporten skrevs. 

 

3.3.2 (SOU 2017:31) lösningsförslag till ett nytt regelverk och bättre anpassade 

regelverk för bostadsrättsförening 

 

Bostadsrättsföreningar använder idag dels obligatoriska avskrivningar för att reservera medel 

för att möta det långsiktiga underhållsbehovet samt avsättning till den yttre fonden som är ett 

framåtriktat sparande och grundar sig i varje enskild bostadsrättsförenings egen framåtriktade 

bedömning. I utredningen nämns det att dagens system brister på grund av att 

bostadsrättsföreningar kan redovisa sin ambition för framtida underhåll på flera olika sätt. 

Detta försvårar för konsumenter som vill jämföra olika bostadsrättsföreningar med varandra. 

Bostadsköpare kan hamna i situationer där de inte kan bedöma en förenings behov av medel 

för framtida underhållsåtgärder. Konsekvensen av detta blir att de betalar ett högt pris för en 

bostadsrätt som senare kan komma att få en förhöjd avgift. Detta beror på förhållandet mellan 

avsättning och avskrivning, samt att val av avskrivningsmetod många gånger ger ett 

informationsproblem (SOU 2017:31). Därav har diskussionen förts ifall det krävs ett nytt 

regelverk som är anpassat för bostadsrättsföreningar eller om de befintliga regelverken som 

tillämpas ska regleras (Deurell, 2014). 

 

Utredningens utgångspunkt är att varje generation ska vara med och betala sin del av 

förslitningen på fastigheten. För att säkerställa att föreningen kan bekosta underhåll på längre 

sikt samt att bostadsrättshavare bekostar sin del av förslitningen, föreslås i utredningen att 

K3:s komponentindelning är den bäst lämpade metoden. Det framgår även att det bör införas 

en upplysningsplikt som komplement till K3, för att konsumenter ska få en klarare koppling 

mellan avskrivningar och framtida underhåll (SOU 2017:31). 
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I utredningen föreslås ett lösningsförslag till ett annat konsolideringssystem som ska vara mer 

lämpad för bostadsrättsföreningar då det gör ekonomin mer transparent och lättförståelig för 

intressenter samt befintliga bostadsrättshavare. Det skulle innebära att både avskrivningar och 

fondavsättningar skulle ersättas med ett obligatoriskt “sparande”. Detta sparande ska 

redovisas som en kostnad i resultaträkningen där motbokningen sker i balansräkningens 

skuldsida som en reserv för framtida ersättningsinvesteringar. En fackman för föreningens 

räkning skulle upprätta en kombinerad underhålls- och ersättningsinvesteringsplan på 30 år. 

Storleken är beroende på det planerade behovet av framtida ersättningsinvesteringar (SOU 

2017:31).  

 

3.4 Tidigare forskning och förklarande faktorer 

Studien undersöker fyra faktorer som ålder, avskrivning, skuldsättning och årsavgift. Dessa 

faktorer har valts med hänsyn till bland annat Swedbank och Sparbankernas (2016) 

undersökning av bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder samt dess 

konsekvenser. Undersökningen bestod av 1059 bostadsrättsföreningar och dessa ska enligt 

Swedbank och Sparbanken vara representativt för Sveriges bostadsrättsföreningar. Denna 

undersökning utgick från faktorerna sparande, avskrivning, avsättning till yttre fond och årets 

resultat. Utifrån resultatet har Swedbank och Sparbankerna även tagit fram andra relevanta 

faktorer som bör fokuseras på och dessa är skuldsättning, sparande, avsättning till yttre fond, 

avskrivningar, årets resultat och årsavgift. Vid undersökningens urval har även åldern på 

bostadsrättsföreningen beaktats. Enligt Nordlunds (2010) är åldern en faktor som kan påverka 

sparande. Mestadels för att det kan förekomma inflation och penningvärdesförändringar som 

kan påverka avskrivningarna som i sin tur kan påverka sparandet. 

Ovanstående motiv har resulterat i att studien har valt att fokusera på faktorerna 

skuldsättning, årsavgift, avskrivning och ålder. Studien har även valt att utesluta faktorerna 

avsättning till yttre fond och årets resultat. Detta då de flesta bostadsrättsföreningars 

avsättning till den yttre fonden styrs av en underhållsplan (SOU 2017:31, 123) som inte är 

offentlig och därmed blir svår att få tag på. Årets resultat valdes däremot bort eftersom en 

bostadsrättsförening kan gå i underskott utan att det behöver vara negativt. Enligt Stattin och 

Svernlöv (2014) är det viktigaste att föreningen har förmåga att betala löpande utgifter under 

året, samt sparande för framtida underhållsåtgärder och inte vad föreningen redovisar i 

åretsresultat. 
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3.4.1 Ålder  

En av faktorerna som studien ämnar undersöka berör förhållandet mellan ålder (det år 

föreningen bildades) och bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder. 

Då åldern kan skilja sig åt mellan olika bostadsrättsföreningar är det intressant att undersöka 

om åldern har en påverkan på hur en bostadsrättsförening sparar. Mestadels för att det kan 

förekomma inflation och penningvärdesförändringar som kan påverka avskrivningen som i 

sin tur kan påverka sparandet. Nordlund (2010) nämner två sätt att se på avskrivning. Det ena 

är att se på avskrivning som är grundad i pris/värderingsteorin, där avskrivningen blir en 

effekt av hur byggnader med stigande ålder prissätts på marknaden vid de olika tidpunkterna 

under tillgångens livslängd. Det andra är att se avskrivning som allokeringssynsätt där 

anskaffningskostnaden fördelas över tillgångens livslängd för att matcha framtida intäkter. 

Han menar att en tillgång idag inte har samma värde som den hade under 1960-talet på grund 

av inflation. Detta leder till att det historiska kapitalbeloppet matchas mot framtida intäkter i 

ett helt annat penningvärde. Som ovanstående påstående nämner kommer avskrivningen 

skiljas i de äldre samt de nyare bostadsrättsföreningarna. Detta kommer i sin tur påverka 

sparandet i bostadsrättsföreningar (Nordlund, 2010).  

3.4.2 Skuldsättning  

Den andra faktorn som studien ämnar undersöka är skuldsättningens påverkan på 

bostadsrättsföreningens sparande för framtida underhållsåtgärder. I Sverige är bostadsrätt en 

av de vanligaste boendeformerna, därmed påverkas många hushållsekonomi också av 

bostadsrättsföreningens ekonomi. Många medlemmar har utöver sina egna banklån för sin 

bostadsrätt, indirekta skulder via bostadsrättsföreningars lån. Detta i form av ränteutgifter och 

amorteringar som återspeglas i föreningens årsavgift. En förening som behöver höja 

årsavgiften för att kunna betala av sitt banklån kan påverka hushållets ekonomi i form av 

höjda årsavgifter. Detta gäller framför allt de hushåll som bor i nybildade 

bostadsrättsföreningar i nybyggda fastigheter, då dessa är generellt sett högre belånade än 

äldre föreningar (Lindberg, 2018). Ataullah, Higson och Tippett (2007) förklarar 

organisationens skuldsättningsgrad som en viktig indikator på risker i samband med framtida 

investeringar. Serrasqueiro och Nunes (2008) betonar dessutom att en nivå på skuldsättning 

påverkar en organisations prestation negativt eftersom det innefattar att de har en högre risk 

och är känsliga för eventuella ränteökningar. Detta bekräftar även Hellekant och Hedelius 

(2018) genom att hävda högt skuldsatta föreningar som dessutom inte sparar är mer 

räntekänsliga. En högt skuldsatt förening som inte har sparande eller amorterar ner sina lån, 
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kan stöta på stora problem när det är dags att låna upp för nya renoveringar. Det beror på att 

föreningen behöver finansiera med nya lån, eller höja årsavgifterna för medlemmarna om en 

investeringsåtgärd inträffar (Swedbank, 2016). 
 

3.4.3 Årsavgift  

Förutom ålder och skuldsättning ämnar studien undersöka om det råder något samband 

mellan årsavgift och bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder. 

Eftersom bostadsrättsförening är ett svenskt fenomen förekommer inte någon forskning kring 

huruvida sparande för framtida underhållsåtgärder påverkas av årsavgiften. I en 

bostadsrättsförening är dock årsavgiften föreningens primära intäkt, vilket innebär att 

föreningens ekonomi styrs utifrån storleken på årsavgiften (SOU 2017:31). Årsavgiften ska 

kunna täcka de löpande utgifterna samt sparande för framtida underhållsåtgärder (SOU 

2017:31), därav är det intressant att undersöka sambandet mellan årsavgift och sparande för 

framtida underhållsåtgärder. En studie som genomförts av Asimakopoulos, Samitas och 

Papadogonas (2009) betonar att höga intäkter innebär tillväxt för organisationer. Dock skiljer 

detta sig i en bostadsrättsförening då det är en icke vinstdrivande organisation vars 

huvudsyfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse (SOU 2017:31). Årsavgiften 

behöver bestämmas så att den är rättvis mellan olika bostadsrättshavare i föreningen och 

mellan nuvarande och framtida bostadsrättshavare. Förening kan välja göra stora reparationer 

genom att ta höga årsavgifter eller strunta i att göra nödvändiga reparationer genom att ta låga 

avgifter. Oavsett hur föreningen väljer att göra har det en påverkan på hur de väljer att spara 

(SBC, u.å.). 

3.4.4 Avskrivning  

Den fjärde faktorn som studien ämnar undersöka är avskrivningens påverkan på 

bostadsrättsföreningens sparande för framtida underhållsåtgärder. Avskrivningar görs för att 

fördela anskaffningsutgiften på̊ grund av att byggnaden slits (SOU 2017:31). Avskrivningar 

ger möjlighet till att bevara och ansamla ekonomiska medel i verksamheten för att kunna 

investera vid framtida underhåll (Schroeder & Clark, 1998). Vid investeringsbehov eller när 

det är dags för underhåll av fastigheten kan föreningen använda sparade medel eller ta upp ett 

lån (till ursprunglig nivå eftersom föreningen amorterar) (Klockervold, 2016). Swedbank 

(2016) menar även att en bostadsrättsförenings avskrivning ska motsvara dess 

slitagekostnader. Vidare hävdar de att en bostadsrättsförening bör spara i förhållande till dess 

avskrivning. 
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3.5 Swedbank och Sparbankerna – bostadsrättshavare riskerar kraftigt höjd 

månadsavgift   

Swedbank och Sparbankerna har undersökt bostadsrättsföreningars sparande för framtida 

reparationer och underhåll. Undersökningen innefattade 1059 bostadsrättsföreningar i Sverige 

och avsåg verksamhetsåren 2014 och 2015.  En bostadsrättsförening har kostnader för drift, 

kapital och slitage där de två första uppstår löpande och är därför sällan ett problem. 

Kostnaden för slitage sker däremot på ett annat sätt och syns inte förrän exempelvis tak och, 

fasader byts ut eller när stambyten sker. Slitagekostnaderna för detta ska vid korrekt 

redovisning motsvaras av föreningars avskrivning på byggnad. Swedbank och Sparbankerna 

uppskattar att en sådan verklig slitagekostnad uppgår till 150–200 kronor per kvm 

(Swedbank, 2016). 

De menar att föreningar som inte sparar motsvarande belopp årligen kommer att ställas inför 

två alternativ då större reparationer och underhållsarbeten ska genomföras: antingen låna 

pengar av banken eller kräva kapitaltillskott av medlemmarna. Om föreningen tar lån ökar 

dess skuldsättning och kapitalkostnader och för medlemmen innebär detta högre årsavgifter. 

En förening som sparar under 150 kronor per kvm sparar enligt Swedbank och Sparbankerna 

för lite. Därav anser de att det är ytterst viktigt att föreningen redovisar det verkliga slitaget 

tydligt så att medlemmar, banker och köpare kan bilda sig en uppfattning om verkliga 

kostnaden. Bostadsrättsföreningar som systematiskt fortsätter att gå med underskott och 

sparar för lite för framtida reparationer och underhåll kommer att leda till kraftigt höjda 

årsavgifter och därav påverkas hushållets boendekostnad, värdet på bostadsrätten och även 

bankernas kreditgivning (Swedbank, 2016).  

Undersökningen som utfördes av Swedbank och Sparbankerna visar att många 

bostadsrättsföreningar sparar för lite. Under år 2014 och 2015 sparade 56 procent under 150 

kronor per kvm och 29 procent sparade mellan 150–250 kronor per kvm. Endast 15 procent 

hade ett tillräckligt med sparande för framtida underhåll. I undersökningen visar Swedbank 

och Sparbankerna inte bara att bostadsrättsföreningar sparar för lite utan även att styrelsen 

väljer att skjuta på kostnaderna på framtida medlemmar. Vilket de bedömer att många hushåll 

inte är medvetna om (Swedbank, 2016). 
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3.6 Teoretisk sammanfattning  

I teorikapitlet presenteras det som ansågs vara relevant i studien för att kunna analysera 

inhämtad data. Kapitlet inleds med rubriken redovisning i ideella organisationer för att ge 

läsaren en inblick på likheter och skillnader i ideella och kommersiella organisationer, och 

dess redovisning. Eftersom en bostadsrättsförening inte är en vinstdrivande verksamhet så 

finns det både likheter och skillnader med vinstdrivande organisationer. En likhet är att alla 

organisationer behöver kunna bära sina kostnader och klarar av att bibehålla sitt kapital 

(capital maintenance) för en långsiktig överlevnad. Det som dock skiljer kommersiell 

organisation från ideell organisation är i det här fallet att kapitalet i kommersiell 

verksamheter erhålls mot en förväntan från finansiärerna om att bli kompenserade för risk i 

form av avkastning. I ideella verksamheter är det annorlunda då de drivs av 

självkostnadsprincipen där intäkterna går jämt upp med kostnaderna. Teorikapitlet fortsätter 

med att förklara begreppet capital maintenance (kapitalbibehållning) samt dess problem. Det 

huvudsakliga problemet kring kapitalbibehållning uppstår vid användning av finansiell 

kapitalbibehållning i en ekonomisk miljö som kännetecknas av kontinuerliga prisökningar. 

Problemet beror på att företag redovisar ökade priser som vinst i perioder med stigande 

priser. Konsekvens av detta blir att vinsten övervärderas i företagen. I en bostadsrättsförening 

där syftet inte är att gå med vinst kan detta istället påverka sparandet.  

Vidare presenteras en beskrivning av avskrivning för att ge läsaren en uppfattning om 

avskrivningens roll i bostadsrättsföreningar. Idag använder bostadsrättsföreningar avsättning 

till den yttre fonden samt avskrivningar för att kunna bemöta det långsiktiga 

underhållsbehovet. Enligt dagens system ska bostadsrättsföreningar ta en årsavgift som täcker 

avskrivningar och avsättningar för att kunna bygga upp sparande för framtida 

underhållsåtgärder. Det har dock framförts kritik mot dagens sätt att spara genom avskrivning 

eftersom den inte tar hänsyn till inflation och konjunktureffekter. Detta leder till att det 

historiska kapitalbeloppet matchas mot framtida intäkter i ett helt annat penningvärde, vilket i 

sin tur påverkar sparandet för framtida underhållsåtgärder. Teorikapitlet fortsätter med att 

introducera två lösningsförslag som Statens offentliga utredningar har kommit fram till för att 

säkerställa att föreningen kan bekosta sitt underhåll på längre sikt och att varje generation ska 

bekostar sin del av förslitningen på fastigheten. Teorikapitlet avslutas med studiens 

förklarande faktorer samt Swedbank och Sparbankernas undersökning av 

bostadsrättsföreningar sparande för framtida underhåll. Undersökningens resultatet visar att 

många bostadsrättsföreningar sparade för lite under räkenskapsåren 2014 och 2015. 
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4. Metod  

Metodkapitlet inleds med att förklara den valda forskningsmetoden för studien. En 

beskrivning av studiens valda population, urval och bortfall görs därefter. Följt av 

detta beskrivs studiens nyckeltal samt studiens statistiska metod. I den förklaras 

regressionsanalys samt studiens variabler och hur dessa kommer mätas. 

Avslutningsvis diskuteras begreppen validitet, replikbarhet och reliabilitet samt hur 

de förhåller sig till studien. 

4.1 Forskningsansats  

Studiens huvudsakliga syfte vilar i att undersöka hur mycket bostadsrättsföreningar sparar för 

framtida underhållsåtgärder. Det underliggande syftet är att analysera sambandet mellan 

sparande för framtida underhållsåtgärder och avskrivning, årsavgift, ålder samt skuldsättning. 

För att analysera detta kommer studien grundas i en kvantitativ metod för insamling och 

analys av data. Den kvantitativa metoden används vid statistiska analyser av siffor för att 

kunna undersöka samband mellan olika variabler (Denscombe, 2009).  

I studien har ett deduktivt angreppssätt tillämpats eftersom denna studie utgår från befintliga 

teorier. Bryman och Bell (2017) menar att den deduktiva ansatsen utgår från befintliga teorier 

och kunskap om forskningsområdet som härleder till en eller flera hypoteser som ska 

undersökas (Bryman & Bell, 2017). 

4.2 Tillvägagångssätt 

I denna studie har bland annat Statens offentliga utredningar (SOU 2017:31) använts för att 

förstå problemet och bakgrunden till området som undersöks. Vi har dessutom använt oss av 

källor som Statens offentliga utredningar hänvisat till i sin rapport för att öka förståelsen 

kring studiens problem och vad en bostadsrättsförening är. Dessa är bland annat Lundéns 

partiska böcker som förklarar hur en bostadsrättsförening fungerar samt Nordlunds artiklar 

och rapporter. Vi har även tagit del av tidningen Balansens artiklar, debattartiklar från 

Svenska dagbladet samt Dagens industri som har berört ämnet. För att hitta relevant 

information om bostadsrättsföreningar och dess sparande för framtida underhållsåtgärder har 

studien hämtat information från de största fastighetsförvaltare som Bostadsrätterna, Sveriges 

bostadsrättscentrum och HSB. De vetenskapliga artiklarna som använts i uppsatsen hittades 

med hjälp av databasen Google Scholar. Sökorden som “depreciation”, “financial literacy”, 
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“bostadsrättsförening”, “avsättning till yttre fond” har bland annat använts för att få fram de 

mest relevanta artiklarna för studien.  

Insamling av studiens primärdata har genomförts i form av granskning av 

bostadsrättsföreningars årsredovisning. Årsredovisningarna har tagits från databasen 

Allabrf.se och har valts då de anses vara lättillgängliga. Vi har därefter beräknat fram 

relevanta nyckeltal som bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder, 

skuldsättning, avskrivning, ålder samt årsavgift utifrån bostadsrättsföreningarnas 

årsredovisning. Vid test av hypoteser har vi använt oss av en multipel regressionsanalys. 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) menar att en styrka med en multipel 

regressionsanalys är möjligheten att studera flera oberoende variablers påverkan på den 

beroende variabeln. Därför har vi använt oss av en multipel regressionsanalys för att besvara 

studiens forskningsfråga gällande hur bostadsrättsföreningars sparande påverkas av 

faktorerna avskrivning, skuldsättning, årsavgift och ålder. Studiens multipla 

regressionsanalys har även genomförts utan outliers (extremvärden) för att undersöka hur 

detta påverkar studiens resultat. 

All kvantitativa data som samlats in från årsredovisningen har slutligen omvandlats till 

information med hjälp av datorbaserade analysprogram i Excel och STATA. Detta 

presenteras genom kvantitativa analysmetoder som grafer, diagram och tabeller, då detta gör 

det möjligt att avläsa informationen. 

4.3 Datainsamling 

Sekundärdata beskrivs som material som inhämtas av någon annan för ett annat ändamål, 

medan primärdata beskrivs som material som en forskare på egen hand samlar in för en 

specifik undersökning (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). I denna undersökning har 

primärdata använts för insamling av data. All data har samlats in från Allabrf som är Sveriges 

största databas för bostadsrättsföreningar. Datainsamlingen omfattar bostadsrättsföreningars 

årsredovisning. Dessa årsredovisningar har inhämtats och sammanställts i en Excel fil och 

därefter beräknat fram studiens resultat.  
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4.4 Population och urval 

Populationen i denna studie utgjordes av bostadsrättsföreningar i Stockholm och består av 11 

881 bostadsrättsföreningar (Retriever, u.å.). Urvalet insamlades från databasen Allabrf och 

för att få tillgång till bostadsrättsföreningars årsredovisning i Stockholm användes 

“Stockholm” som sökord. Databasen valde ut 240 slumpmässiga bostadsrättsföreningar och 

utifrån de 240 bostadsrättsföreningar studien fick fram, hade 32 bostadsrättsföreningar inte 

publicerat årsredovisningar för räkenskapsår 2017. Dessa valdes därmed inte i urvalet och 

räknades inte heller som bortfall på grund av att studien endast undersöker 

bostadsrättsföreningars årsredovisning från år 2017. Studiens urval består således av 208 

bostadsrättsföreningar. 

4.5 Bortfall  

Utifrån studiens urval på 208 bostadsrättsföreningar har 50 kunnat konstaterats som bortfall. 

Anledningen till detta bortfall är dels att bostadsrättsföreningarna hade brutet räkenskapsår 

dels att väsentlig information saknades i årsredovisningarna. De bostadsrättsföreningar med 

brutet räkenskapsår hade ett räkenskapsår som inte följer ett kalenderår som vanligtvis är från 

1 januari till 31 december. Dessa räknades såldes som bortfall då studien endast undersöker 

bostadsrättsförenings årsredovisning för räkenskapsår 2017. Information som saknades i 

årsredovisningen var bostadsrättsyta, totalyta och årsavgift. Den övervägande delen av 

nyckeltalen uttrycks per kvm och därav är bostadsrättsyta och totalyta nödvändig information 

som behövs för att kunna beräkna studiens nyckeltal. Dessutom presenterades 

nettoomsättningen utan en förklaring i not, vilket gör det svårt att avgöra om årsavgiften är 

den enda intäkten som bostadsrättsföreningarna har. Detta då en bostadsrättsförening kan ha 

andra intäkter såsom hyresintäkter. De årsredovisningar som saknade denna information 

valdes därför bort. Studiens 50 bortfall utgör 24 procent av det observerade materialet. I 

tabell 1, nedan redogörs studiens bortfall. 
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Tabell 1. Redogörelse för studiens bortfall 
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4.6 Studiens nyckeltal 

Med hjälp av nyckeltal har studien beräknat fram bostadsrättsföreningars sparande för 

framtida underhållsåtgärder, skuldsättning kronor per kvm, avskrivning kronor per kvm, samt 

årsavgift kronor per kvm utifrån bostadsrättsförenings årsredovisning. Karlsson (2006) 

beskriver nyckeltal som ett hjälpmedel som gör det möjligt att analysera samt förklara 

förändringar i ett företags ekonomiska ställningar. Detta konstaterar även Carlson (2004) som 

menar att nyckeltal är ett verktyg att använda sig av vid analys av ett företags kvantitativa 

information. Studiens nyckeltal har valts med avseende till syftet och frågeställningarna.  

4.6.1 Sparande för framtida underhåll per kvm 

Nyckeltalet sparande för framtida underhållsåtgärder visar föreningens sparande per kvm. 

Nyckeltalet visar hur man ligger till för att kunna hantera framtida underhållsåtgärder och gör 

det lättare att få koll på den långsiktiga ekonomin (HSB, 2018). Detta nyckeltal har valts då 

studien ämnar undersöka hur mycket bostadsrättsföreningars sparar för framtida 

underhållsåtgärder. Genom att detta nyckeltal går det att undersöka hur mycket 

bostadsrättsföreningar sparar. En förening behöver spara medel för att kunna bemöta framtida 

underhållsåtgärder. Föreningar som inte sparar eller sparar för lite för framtida 

underhållsåtgärder, kan orsaka att framtida bostadsrättshavare belastas när underhållet ska 

genomföras. Sparandet beräknas i kronor per kvm för att kunna jämföras med andra 

föreningar. 

 

 

Formel 1. Sparande för framtida underhållsåtgärder. 

 

Vid undersökning av 450 bostadsrättsföreningar har HSB kommit fram till att det 

genomsnittliga sparandet ska ligga på 215 kronor per kvm. Föreningar som ligger runt 150 

kronor eller lägre rekommenderas att se över och fundera på en eventuell avgiftshöjning 

(HSB, 2018). Därav kommer bostadsrättsföreningars sparande delas in i 3 gränsvärden: 
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sparande över 215 kronor per kvm, sparande mellan 150–215 kronor per kvm, sparande 

under 150 kronor per kvm. 

4.6.2 Skuldsättning per kvm  

Nyckeltalet skuldsättning per kvm delar föreningens totala långfristiga skulder med 

bostadsytan. Bostadsrättsföreningens långsiktiga skuld är ofta en stor del av föreningens 

kostnader och föreningens skulder är den gemensamma skulden som bostadsrättshavare har 

andelar av i en bostadsrättsförening (Allabrf, u.å.). Studiens nyckeltal skuldsättning per kvm 

har valts då föreningar kan välja att inte spara eller amortera ner sina lån. En högt skuldsatt 

förening som inte sparar eller amorterar ner sina lån kommer behöva höja sina årsavgifter när 

det är dags att låna för nya renoveringar eftersom kapitalkostnaderna förskjuts till framtiden. 

Det blir därför intressant att undersöka om skuldsättningen har någon påverkan på 

bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder. För att kunna jämföra 

skuldsättningen mellan olika bostadsrättsföreningar, beräknas skuldsättningen per kvm. 

 
Formel 2. Skuldsättning per kvm 

 

4.6.3 Årsavgift per kvm   

Nyckeltalet årsavgift per kvm är föreningens totala intäkter från årsavgifterna dividerat med 

föreningens totala bostadsyta. Bostadsrättsföreningars viktigaste intäkt är årsavgiften. En 

årsavgift ska vara satt för att klara den löpande driften och ett sparande för framtida 

underhållsåtgärder (HSB, u.å.). Årsavgiften behöver bestämmas så att den är rättvis mellan 

olika bostadsrättshavare i föreningen och mellan nuvarande och framtida 

bostadsrättshavare. En förening kan välja göra stora reparationer genom att ta höga 

årsavgifter eller strunta i att göra nödvändiga reparationer genom att ta låga 

avgifter.  Oavsett hur föreningen väljer att göra så har det en påverkan på hur de väljer att 

spara. Studiens nyckeltal årsavgift per kvm har därför valts för att undersöka hur årsavgiften 

påverkar sparandet. Årsavgiften divideras med totala bostadsytan för att kunna jämföras 

med andra föreningar. 
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Formel 3. Årsavgift per kvm 

 

4.6.4 Avskrivning per kvm  

Avskrivning per kvm är kvoten mellan bostadsrättsföreningarnas totala avskrivningar och den 

totala bostadsytan. Avskrivningar görs för att fördela anskaffningsutgiften eftersom 

byggnaden slits och ger även möjlighet till framtida återinvesteringar (SOU 2017:31, 113). 

Vid korrekt redovisning ska bostadsrättsföreningens slitagekostnader motsvaras av 

föreningars avskrivning på byggnad (Swedbank, 2016). Därför har studien valt nyckeltalen 

avskrivning per kvm för att undersöka om avskrivningar har någon påverkan på sparandet. 

Avskrivning per kvm divideras med totala bostadsytan för att kunna jämföras med andra 

föreningar. 

 

Formel 4. Avskrivning per kvm 

 

4.7 Statistisk metod  
 

4.7.1 Statistisk hypotesprövning och signifikantnivå  

För att besvara studiens andra forskningsfråga gällande hur bostadsrättsföreningars sparande 

för framtida underhållsåtgärder påverkas av faktorerna skuldsättning, årsavgift, avskrivning 

och ålder har en statistisk metod tillämpats. Statistiska hypotesprövningar handlar vanligen 

om huruvida det finns något samband mellan variablerna eller ej. Nollhypotesen säger oftast 

att det inte föreligger något samband mellan den beroende variabeln och den oberoende 

variabeln medan mothypotesen påstår att det finns ett samband (Eliasson, 2013). 

Signifikansnivån som väljs bestämmer om nollhypotesen ska förkastas eller behållas 

(Eliasson, 2013). En signifikansnivå på 5 procent ger i de flesta fall en hög trovärdighet på de 

utförda testerna och räcker för att säkerställa statistiskt signifikanta samband (Lind, Marchal 

& Wathen 2014). Denna studie har valt att tillämpa en signifikansnivå på 5 procent. I figur 4 

nedan presenteras studiens hypoteser för respektive variabel. 
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Figur 4. Översikt över studiens hypoteser 

 

4.7.2 Multipel regressionsanalys  

Multipel regressionsanalys används när man arbetar med minst två oberoende variabler för att 

förklara en beroende variabel (Bryman, 2018). För att förklara de oberoende variablernas 

påverkan på sparande för framtida underhållsåtgärder analyseras studiens resultat med en 

multipel regressionsanalys. Detta utfördes i programmet STATA. För att det ska råda ett 

samband innebär det att variationen för variabel x ska överensstämma med variabeln y. En 

multipel regressionsanalys förutsätter multikausula samband där två eller en oberoende 

variabel var för sig utövar en effekt på den beroende variabeln (Eggeby & Söderberg, 1999).   

 

 Formel 5. Ekvation för multipel regressionslinje (Edling & Hedström 2003, s. 96). 

Y1= Beroende variabel 

a = Konstant eller intercept 

B1=Regressionskoefficient 1 

X1i = Oberoende variabel 1 

B2 =Regressionskoefficient 2 
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X2i  =Oberoende variabel 2 

ei = Felterm eller residual 

B-koefficienten visar effekten som den oberoende variabeln har på den beroende variabeln i 

en regressionsanalys. En koefficient som utgörs av ett minustecken innebär att den oberoende 

variabeln har en negativ påverkan på den beroende, och en koefficient med ett positivt värde 

betyder att den oberoende variabeln istället har en positiv påverkan (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2018). 

4.7.3 Antaganden för multipel regressionsanalys 

Vid användning av multipel regressionsanalys måste några antaganden vara uppfyllda för att 

de statistiska testerna och konfidensintervallet ska vara tillförlitligt. Dessa antaganden är 

homoskedasticitet, normalfördelning av residualer, multikollinearitet och linjärt samband. 

Om antaganden inte är uppfyllda finns det risk för förvrängt resultat. Alla antaganden 

behöver dock inte vara uppfyllda för att resultatet ska vara tillförlitlig (Pfaffenberger & 

Patterson, 1987). 

4.7.3.1 Multikollinearitet  

Multikollinearitet uppstår om två oberoende variabler korrelerar starkt med varandra. Om 

korrelationen är över 0,8 eller 0,9 råder multikollinearitet, vilket innebär att variablerna i 

princip mäter samma sak och bör därav uteslutas (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). 

Då denna studie utgörs av fyra oberoende variabler har ett multikollinearitet tagits till 

hänsyn.  Det finns två huvudsakliga sätt att undersöka om det råder multikollinearitet. I denna 

studie tillämpas en korrelationsanalys för att testa de olika oberoende variablernas korrelation 

med varandra. Korrelationsanalysen kommer att utföras med hjälp av Person r.  

4.7.3.1.1 VIF test  

Variance inflation factor (VIF) är ett annat verktyg som används för att analysera 

multikollinearitet, det vill säga om två eller flera oberoende variabler korrelerar starkt med 

varandra. Vid användning av VIF test analyseras två olika värden, ett toleransvärde där 

högsta värdet är 1 och ett VIF värde som bör ligga under 10. Ett toleransvärde som ligger 

nästintill 1 och ett VIF värde under 10 visar att det inte råder multikollinearitet. Ett VIF värde 

över 10 innebär att det råder multikollinearitet (Yoo, W. et.al, 2014). 
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4.7.3.2 Normalfördelning av residualer 

 Det andra antagandet handlar om att residualerna måste vara normalfördelade, vilket krävs 

för att genomföra tester med konfidensintervaller och signifikansnivåer. Om residualerna inte 

är normalfördelade kan detta leda till att signifikansen och tillförlitligheten av resultatet 

försämras. En graf som används för att undersöka detta är Q-Q-diagram och den visar 

standardiserade feltermer mot teoretiska kvartiler från en normalfördelning. När residualerna 

är normalfördelade bör de följa en rak linje, med undantag av en del slumpmässiga 

fluktuationer (Pfaffenberger & Patterson, 1987). 

4.7.3.3 Homoskedasticitet 

Homoskedasticitet betyder samma varians av residualer, det vill säga att det slumpmässiga 

störningens förhållande mellan de oberoende och den beroende variabeln är detsamma för 

alla värden på de oberoende variablerna. Motsatsen till homoskedasticitet är 

heteroskedasticitet och det indikeras när residualerna inte är jämt utspridda runt den 

horisontella linjen utan har en viss form eller ett mönster. Heteroskedasticitet kan ge ett 

förvrängt resultat och försvagad analys, vilket påverkar standardavvikelserna och 

signifikansen för de uppskattade koefficienterna. Koefficienterna kommer antingen att vara 

större eller mindre än vad de ska vara. Genom att upprätta en scatterplot kan studiens 

skedasticitet belysas (Osborne & Waters, 2002).  

4.7.3.4 Linjärt samband  

Ett av antaganden för multipel regressionsanalys är att det ska råda ett linjärt samband mellan 

de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Det är endast då man kan uppskatta 

exakta förhållandet mellan oberoende och beroende variablerna. Om förhållandet mellan de 

oberoende variablerna och den beroende variabeln inte är linjärt kommer resultatet av 

regressionsanalysen att underskatta den verkliga relationen (Osborne & Waters, 2002)  

4.7.4 Studiens beroende och oberoende variabel 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) menar att förändringar i den oberoende variabeln 

påverkar den beroende variabeln. Den beroende variabeln i denna studie är sparande för 

framtida underhållsåtgärder. Studiens oberoende variabler är avskrivningen per kvm, 

skuldsättningen per kvm, årsavgiften per kvm samt åldern som definieras som det år 

bostadsrättsföreningen bildades. Variablerna utvaldes med avseende till studiens syfte samt 
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frågeställningar och förklaras mer ingående i teorikapitlet. I tabell 2 nedan presenteras 

studiens alla variabler.  

Tabell 2. Översikt över studiens variabler 

 

Beroende variabel 
 

Mäts som  
 

Sparande för framtida 

underhållsåtgärder 

 

(Årets resultat + avskrivning + 

planerat underhåll + periodiskt 

underhåll) / föreningens totala 

bostadsyta  
 

 

Oberoende variabler  

 

 

 

Avskrivning per kvm  
 

 

Totala avskrivning / föreningens 

totala bostadsyta 
 

 

Skuldsättning per kvm  
 

Långfristiga skulder/föreningens 

totala bostadsyta 
 

 

Årsavgift per kvm  
 

Totala intäkter från årsavgifter/ 

föreningens totala bostadsyta  

 
 

Ålder 

 

 

Det år bostadsrättsföreningen 

bildades 
 

 

4.8 Studiens reliabilitet, replikbarhet och validitet 

Reliabilitet, replikbarhet och validitet är tre centrala begrepp vid bedömning av 

företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell, 2017). Reliabilitet handlar om att man ska 

komma fram till antingen samma eller liknande resultat om studien skulle replikeras. En hög 

reliabilitet skulle innebära att studien är så replikerbar som möjligt (Eliasson, 2013). I denna 

studie har data insamlats från årsredovisningar. Eftersom studiens alla siffror och data är 

inhämtade från årsredovisningar kan en annan forskare komma fram till samma resultat om 

en undersökning görs på de föreningar som studien har inkluderat.  Sannolikheten är dock 

väldigt liten att en annan forskare kommer fram till samma resultat eftersom varje ny sökning 

som görs på allabrf leder till att andra bostadsrättsföreningar uppkommer. Studien anses 
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däremot ha en hög reliabilitet eftersom data har inhämtats direkt från 

bostadsrättsföreningarnas årsredovisning och minimerar risken för underliggande fel. 

För att andra studier ska kunna utföra liknande eller samma studie måste studien ha hög 

replikerbarhet. Därmed är det viktigt att den ursprungliga studien tydligt och utförligt 

beskriver hur den har gått tillväga i undersökningen (Bryman & Bell, 2017). I denna studie 

beskrivs avgränsningarna, tillvägagångssättet samt inhämtning av data gjorts utförligt. 

Därmed anses även studiens replikerbarhet vara god.  

Validitet är ett mått som bedömer huruvida undersökningen mäter vad den har för avsikt att 

mäta (Bryman & Bell, 2017). Validiteten anses vara god om empirin besvarar dess 

frågeställningar och om det slutligen går att dra slutsatser utifrån dessa (Denscombe, 2009). I 

denna studie anses validiteten som god då studien har ändrat både frågeställning och syfte 

under arbetsprocessen för att empirin ska besvara dess frågeställning och slutligen dra en 

slutsats. Då studien har anpassat frågeställning och syfte utifrån studiens undersökning, har vi 

säkerställt att studien mäter vad den avser att mäta. Syftet med denna studie är att undersöka 

bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder och vilka faktorer som 

påverkar sparandet. För att mäta detta har studien utgått från bostadsrättsföreningar 

årsredovisning som inte kan modifieras. Därefter har studiens valda nyckeltal beräknats fram. 

Dessa nyckeltal mäter vad de ämnar mäta då de har valts med avseende till studiens 

frågeställning och syfte. Studien uppfyller dessutom alla antaganden för en multipel 

regressionsanalys, vilket innebär att studiens statistiska tester och konfidensintervall är 

tillförlitliga och ger studien en god validitet i helhet. 

4.9 Metod sammanfattning  

Studiens forskningsansats har valts utefter studiens problem samt frågeställningar. En 

kvantitativ ansats har valts i denna studie då den anses vara bäst lämpad vid statistiska 

analyser av siffror och mätning av större datainsamlingsmetod. Med avseende till studiens 

syfte och frågeställningar har studien dessutom valt att beräkna fram nyckeltalen sparande för 

framtida underhållsåtgärder, skuldsättning kronor per kvm, avskrivning kronor per kvm, samt 

årsavgift kronor per kvm. Som grund till den kvantitativa undersökningen har en insamling 

av data genomförts i form av granskning av bostadsrättsföreningars årsredovisning. 

Årsredovisningarna kom från databasen Allabrf och studiens population utgjordes av 

bostadsrättsföreningar i Stockholm. Då flera bostadsrättsföreningar inte har publicerat 
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årsredovisning för 2018 har studien endast undersökt årsredovisningar för räkenskapsår 

2017.  

För att få tillgång till bostadsrättsföreningar årsredovisning i Stockholm användes sökordet 

“Stockholm” i Allabrf och studien fick fram 240 slumpmässiga bostadsrättsföreningar. 

Utifrån de 240 bostadsrättsföreningar som databasen valde ut, valdes 32 

bostadsrättsföreningar bort då de saknade årsredovisning för räkenskapsår 2017. Studiens 

urval bestod såldes endast av 208 bostadsrättsföreningar.  

De faktorer som studien har undersökt är avskrivning, skuldsättning, årsavgift och ålders 

påverkan på sparande. Dessa faktorer valdes utifrån Swedbank och Sparbankernas 

undersökning som utfördes på 1059 bostadsrättsförening. Undersökningen har gjorts med 

hjälp av en multipel regressionsanalys. Studiens bortfall beror på att bostadsrättsföreningarna 

hade brutet räkenskapsår och att väsentlig information som bostadsrättsyta, totalyta och 

årsavgift saknades i årsredovisningarna. Studiens reliabilitet och validiteten anses vara hög 

eftersom det empiriska materialet kommer direkt från bostadsrättsföreningars 

årsredovisningar och därav minimeras risken för underliggande fel. Studien har dessutom ett 

kausalt samband mellan empirin och slutsatserna vilket ger studien god validitet i helhet. 
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5. Resultat och empiri 

I detta avsnitt presenteras studiens empiriska resultat som uppkommit utifrån 

metodavsnittet. Det material som samlats in från bostadsrättsföreningars 

årsredovisningar presenteras i form av tabeller och diagram och avslutas sedan 

med en multipel regressionsanalys som beskriver vilka faktorer som har ett samband 

med bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder. 

Utifrån studiens 240 bostadsrättsföreningar var det 158 årsredovisningar som erhöll 

fullständiga uppgifter och användes i studiens empiriska resultat.  

5.1 Bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder 

För att skapa oss en uppfattning om hur mycket bostadsrättsföreningar sparar för framtida 

underhållsåtgärder, har sparandet räknats fram utifrån bostadsrättsföreningarnas 

årsredovisning och presenteras nedan. Diagrammet är utformat utifrån nyckeltalet sparande 

för framtida underhållsåtgärder och har kategoriserats i tre gränsvärden: sparande över 215 

kronor per kvm, sparande mellan 150 - 215 kronor per kvm och ett sparande under 150 

kronor per kvm. Dessa har utgått från HSB (2018) genomsnittliga beräkning av vad sparandet 

bör ligga på. I figur 5 presenteras bostadsrättsföreningars sparande för framtida 

underhållsåtgärder.  

 

Figur 5. Sparande för framtida underhållsåtgärder 

Figur 5 visar att 79 bostadsrättsföreningar har ett sparande som är över 215 kronor per kvm 

vilket motsvarar 50 procent. Resultatet visar dessutom att 39 bostadsrättsföreningar sparar 

lite, vilket innebär ett sparande mellan 150–215 kronor per kvm och utgör 25 procent. 

Resterande 40 bostadsrättsföreningar visar ett sparande som understiger 150 kronor per kvm 

och detta motsvarar 25 procent.  
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5.2 Antaganden för multipel regressionsanalys 
 

5.2.1 Ingen multikollinearitet   
 

Med hjälp av ett korrelationstest kan sambandet och styrkan mellan olika variabler mätas. Då 

denna studie utgörs av fyra oberoende variabler ålder, årsavgift, avskrivning och 

skuldsättning har ett multikollinearitet tagit till hänsyn. Multikollinearitet uppstår om två 

oberoende variabler korrelerar starkt med varandra, det vill säga om korrelationen är över 0,8 

eller 0,9 råder multikollinearitet. Detta innebär att variablerna i princip mäter samma sak och 

kan därav uteslutas. I tabellen 3 visas korrelationen för studiens beroende variabel sparande 

och oberoende variabler årsavgift kronor per kvm, skuldsättning kronor per kvm, avskrivning 

kronor per kvm och bostadsrättsföreningars ålder. I tabellen nedan presenteras resultatet. 

Tabell 3 Multikollinearitet 

 

 

Signifikant på 5% = * 

Korrelationsanalysen visar ingen indikation för multikollinearitet mellan variablerna. 

Detta då inget värde överstiger 0,8. Alla variabler i korrelationsanalysen visar på en positiv 

korrelation mellan sparandet och de andra oberoende variablerna. 

 

5.2.1.1 VIF test (Variance inflation factor) 

VIF är ett annat verktyg som används för att analysera multikollinearitet, det vill säga om två 

eller flera oberoende variabler korrelerar starkt med varandra. Vid användning av VIF test 

ska ett toleransvärde ligga nästintill 1 och ett VIF värde under 10 för att det inte ska finnas 

någon indikation på multikollinearitet. Ett VIF värde över 10 innebär att det råder 

multikollinearitet (Yoo, W. et.al, 2014). 
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Tabell 4. VIF test 

Variabler  VIF Toleransvärde 

Skuldsättning  1,27 0,79 
Årsavgift  1,18 0,85 
Avskrivning  1,17 0,86 
Ålder  1,08 0,92 
Mean VIF 1,17  

 

Tabell 4 visar ett VIF värde mellan 1,08 och 1,27. Detta är en acceptabel nivå då alla 

variabler är under 10. VIF testet visar även ett toleransvärde mellan 0,79 och 0,92 och 

anses därmed vara högt då alla värden ligger nära det högsta värdet 1. Resultatet visar således 

ingen indikation på multikollinearitet mellan studiens oberoende variabler. 

5.2.2 Homoskedasticitet  

Homoskedasticitet indikeras när residualerna är jämt utspridda runt den horisontella linjen 

utan att ha en viss form eller mönster. Vid undersökning av homoskedasticitet kan en 

scatterplot belysa studiens skedasticitet. En sådan undersökning av studiens residualer 

presenteras nedan i figur 6 och 7.  

 

Figur 6. Homoskedasticitet.  

 

Figur 7. Homoskedasticitet breusch pagan.  
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Figur 6 visar på en relativ slumpmässig spridning av residualer, vilket indikerar på 

homoskedasticitet. Resultatet visar ingen klar formation eller trend. Detta betyder att 

feltermen är detsamma för alla värden på de oberoende variablerna. Det förstärker även figur 

7 då testet visar ett p-värde som understiger 0,05, vilket innebär att nollhypotesten accepteras 

och att det råder homoskedasticitet. Vid test av homoskedasticitet utan outliers 

(extremvärden) visar resultatet likaså att det råder konstant varians, det vill säga 

homoskedasticitet (se bilaga 2). 

5.2.3 Normalfördelning av residualer 

Med hjälp av en QQ- diagram kan studien undersöka om studiens residualer är 

normalfördelade. När residualerna är normalfördelade bör QQ-diagrammet visa en rak linje 

med undantag av en del slumpmässiga fluktuationer. Nedan presenteras resultatet av sådant 

diagram i figur 8. 

 

Figur 8. Normalfördelning. 

Figur 8 visar att de standardiserade feltermerna följer en rak linje. Resultatet visar således att 

residualerna är normalfördelade. Utifrån diagrammet går det även att se en del slumpmässiga 

fluktuationer som inte följer linjen men eftersom majoriteten av feltermerna följer linjen går 

det att konstatera att residualerna är normalfördelade. Studiens test av normalfördelning utan 

outliers visar att de standardiserade feltermerna följer en rak linje, utan några slumpmässiga 

fluktuationer som avviker från linjen (se bilaga 3).  

5.2.4 Linjärt samband  

Ett av antaganden för multipel regression är att det råder ett linjärt samband mellan de 

oberoende variablerna och den beroende variabeln. I denna studie har en scatterplott 

genomförts av studiens oberoende variabler. I figur 9, 10, 11 och 12 presenteras de oberoende 

variablerna i förhållande till sparande per kvm. 
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Sambandet mellan sparandet och avskrivning per kvm går att avläsa utifrån figur 9 nedan. 

Resultatet visar på en svag positiv lutning där sparandet följer den linjära linjen och är som 

tätast när avskrivningen är under 200 kronor per kvm och sparandet 200 kronor per kvm. 

 

Figur 9. Avskrivning.       

                                    

I figur 10 nedan visas sambandet mellan skuldsättning och sparande per kvm går det att 

avläsa att det finns ett linjärt samband med en positiv lutning. Sparandet är som tätast när 

skuldsättningen är mindre 5000 kronor per kvm och sparandet på 150–200 kronor per kvm. 

 

Figur 10. Skuldsättning. 

 

Figur 11 visar sambandet mellan sparandet och åldern. I figuren går det att avläsa att 

sparandet följer den linjära linjen men att sparandet är lite utspritt längs linjen.                      
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Figur 11. Ålder. 

 

Figur 12 visar sambandet mellan sparandet och årsavgiften per kvm. Resultatet visar att det 

finns ett linjärt samband och att sparandet är väldigt tätt när årsavgiften är ca 750 kronor per 

kvm och sparandet 200 kronor per kvm. 

 

Figur 12. Årsavgift. 

 

I alla dessa figurer kan man se att en del av sparandet avviker från den linjära linjen, men 

trots detta kan studien dra en slutsats om att det råder linjärt samband mellan den beroende 

och de oberoende variablerna. Därmed uppfyller studien antagandet om linjärt samband.  

5.3 Multipel regressionsanalys  

I tabell 5 presenteras en multipel regressionsanalys där studiens B-koefficient, standardfel, t-

värde och signifikans redogörs. Signifikansnivån uppvisar om tillräcklig signifikans existerar 

mellan variablerna för att kunna acceptera hypoteserna medan B- koefficienten uppvisar 

vilket typ av samband som finns mellan variablerna. I multipla regressionsanalysen nedan 

presenteras studiens oberoende variabler och studiens beroende variabeln sparande som 

konstant. 
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Tabell 5. Multipel regressionsanalys 

 

Signifikant på̊ 5% = * 

Signifikant på̊ 1% = ** 

Signifikant på̊ 0,1% = *** 

Regressionsanalysen visar att det finns ett positivt samband mellan skuldsättning och 

bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder där koefficienten för 

skuldsättning har ett värde på 0,014 (sig= 0,000***). Resultatet från analysen visar även ett 

positivt samband mellan årsavgift och bostadsrättsföreningars sparande för framtida 

underhållsåtgärder där koefficienten har ett värde på 0,18 (sig=0,000***). Detta innebär att 

både årsavgift och skuldsättning har en signifikans som understiger 5 procent och är därmed 

statistisk säkerställt utifrån en 95 procent konfidensintervall.  

Ålder och avskrivningen har ett negativt samband med sparandet. Koefficienten för åldern är 

-0,013 medan värdet för avskrivning är -0,08. Signifikansen på avskrivning visar 0,38 och 

0,96 på åldern. Signifikansen för båda variablerna överstiger 5 procent och därför går det inte 

att dra en statistisk slutsats utifrån ett 95 procent konfidensintervall. Nedan presenteras 

ekvationen för studiens multipla regressionsanalys.  

 

Formel 6. Ekvation för studiens multipla regressionsanalys 
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5.3.1 Modellsummering  

Modellsummeringen i tabell 6 redogör förklaringsvärdet av regressionsanalysen där R-

Square och justerat R-Square presenteras. Skillnaden på Justerad R-Square och R-Square är 

att Justerat R- Square tar hänsyn till antal oberoende variabler i en regressionsanalys. 

Tabell 6. Modellsummering 

 

Förklarandegraden, justerat R-Square för regressionen är 0,2397. Detta innebär att 24 procent 

av bostadsrättsföreningar sparande kan förklaras av de oberoende variablerna, årsavgift, 

skuldsättning, ålder och avskrivning. I denna studie innebär det att 76 procent av 

bostadsrättsföreningars sparande kan förklaras av andra variabler. Dessa variabler kan bland 

annat vara avsättning till yttre fond och årets resultat som studien har valt att utesluta. Detta 

då bostadsrättsföreningars avsättning till den yttre fonden styrs av en underhållsplan som kan 

vara svår att få tillgång till då den inte är offentlig. Årets resultat ansågs inte heller vara 

relevant då en bostadsrättsförening kan gå i underskott utan att det behöver vara negativ.  

Vid undersökning av multipel regressionsanalys utan outliers (extremvärde) visar resultatet 

ett R- Square på 0,29 och justerad R-Square på 0,27. Studien får således en högre 

förklaringsgrad (se bilaga 4). I denna studie räknades 7 föreningar som outliers och dessa fick 

studien fram genom att använda sig av analysprogrammet STATA och dess kommando. 

Analys programmet beräknade fram värden på alla föreningar och de föreningar som hade ett 

värde under -2 och över 2 beräknades som extremvärden. Dessa bostadsrättsföreningar hade 

ett sparande som skilde sig extremt från de andra föreningarna. Utifrån deras årsredovisning 

gick det att konstatera att majoriteten inte hade ett sparande. Gemensamt för dessa föreningar 

är att de har väldigt låga skulder och avskrivningar, jämfört med de andra 

bostadsrättsföreningar i studien. Studien kunde endast finna två extremvärden med högt 

sparande och till skillnad från de extremvärdena med lågt sparande hade dessa väldigt höga 

skulder och avskrivningar jämfört med de andra bostadsrättsföreningar i studien. Vid 

observation av extremvärden kunde inte studien finna något tydligt samband mellan årsavgift 

och de andra variablerna, men det som var intressant är att ett av de extremvärdena med högt 

sparande hade extremt högt årsavgift. 

Justerat R -Square  R- Square 

0,2397 0,2591 
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5.3.2 Anova (Analysis of variance) 

I en regressionsanalys presenteras ett Anova värde. Detta värde används för att beskriva 

signifikansen för modellen i helhet. F värdet i Anova beskriver hur variansen mellan 

variablerna förhåller sig, där symmetrisk varians delas med felvariansen. Utöver F-värdet 

beskriver Anova df som även kallas för degrees of freedom och summan av kvadrat. Df visar 

den totala observationen subtraherat med ett. I tabellen presenteras även antal oberoende 

variabler under rubriken regression och df. Summan av kvadrat visar summan av alla 

skillnader från det totala medelvärdet för alla observationer i kvadrat. 

Tabell 7. Anova 

 Summan av kvadrat df Medel i kvadrat F Sig 

Regression  600 723, 986 4 150 180,996 13,37 0,000 

Residual  171 8090, 83 153 1 1229, 3518   

Total  2 318 814,81 157 1 4769,5211   

 

Tabell 7 visar resultatet från Anova där F-värdet för modellen är 13,37 och den totala 

signifikansen för samtliga variabler är på 0,000. Detta innebär att modellen i helhet har en 

hög signifikans. Tabell visar även att studiens har total 158 antal observation och totala df är 

därav 157. Regressionens df är 4 eftersom studien har använt sig av 4 oberoende variabler. 
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6. Analys  

I detta kapitlet analyseras empirin tillsammans med studiens teoretiska referensram 

samt studiens problemformulering och syfte. Kapitlet är uppbyggt utifrån studiens 

två forskningsfrågor: Hur mycket sparar bostadsrättsföreningar för framtida 

underhållsåtgärder? Hur påverkas bostadsrättsföreningars sparande för framtida 

underhållsåtgärder av faktorerna skuldsättning, årsavgift, avskrivning och ålder? 

6.1 Bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder 

Studien ämnar undersöka bostadsrättsföreningars faktiska sparande för framtida 

underhållsåtgärder. En bostadsrättsförening har kostnader för drift, kapital och slitage. De 

förstnämnda uppstår löpande och är sällan ett problem. Kostnaden för slitage skiljer sig dock 

från drift och kapital kostnad, då detta inte syns förrän exempelvis tak eller fasader byts ut 

och stambyten sker (Swedbank, 2016). En bostadsrättsförening behöver räkna med alla 

åtgärder som löpande underhåll och kostnaderna för att ersätta det som slitits ut. Dessa måste 

bekostas av medlemmar i föreningen genom en månadsavgift (SOU 2017:31). En förening 

behöver därför sätta en årsavgift som täcker avskrivningarna och avsättningar för att bygga 

upp ett sparande som kan används för att finansiera underhållsbehovet. Ett sparande innebär 

att en förening bygger upp en kassa/bank eller amorterar av sina lån (Klockervold, 2016). 

 

Studiens resultat av sparande för framtida underhållsåtgärder är indelade i tre gränsvärden: 

sparande över 215 kronor per kvm, sparande mellan 150–215 kronor per kvm och ett 

sparande under 150 kronor per kvm. Resultatet visar att 50 procent av bostadsrättsföreningar i 

studien har ett sparande över 215 kronor per kvm. Detta innebär att 50 procent av 

bostadsrättsföreningarna sparar tillräckligt med medel för att kunna finansiera framtida 

underhållsåtgärder. Dessa föreningar sparar i form av amortering eller i en kassa/ bank. 

Föreningarna kan då använda den sparade summan i kassan eller ta upp ett lån (till 

ursprungliga nivån då föreningen amorterar) vid investeringsåtgärder (Klockervold, 2016). 

Detta innebär att föreningarna inte behöver öka årsavgifterna drastiskt vid framtida 

investeringsåtgärder. Studiens resultat skiljer sig dock från Swedbank och Sparbankernas 

(2016) undersökning som visar att endast 15% av bostadsrättsföreningarna hade tillräckligt 

med sparande för framtida underhållsåtgärder. En möjlig förklaring till detta är att deras 

undersökning är utfört på bostadsrättsföreningar i Sverige, medan studiens undersökning är 

utfört på bostadsrättsföreningar i Stockholm. 
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En annan förklaring till den väsentliga skillnaden är att studien har använt sig av HSB:s 

gränsvärden och beräkning av nyckeltalet sparande för framtida underhåll. HSB fick fram 

detta år 2018 vid undersökning av 450 bostadsrättsföreningars sparande (HSB, 2018). Om 

studien hade använt sig av samma gränsvärden som Swedbank och Sparbankerna använde 

skulle studiens resultat för de som sparar tillräckligt se annorlunda ut. Swedbank och 

Sparbankernas gränsvärde för bostadsrättsföreningar som sparar tillräckligt är föreningar som 

sparar över 250 kronor per kvm. HSB:s gränsvärde för de föreningar som sparar tillräckligt är 

däremot ett sparande över 215 kronor per kvm.   

 

Anthony (1980) påstår att hur väl ett företag förmår att underhålla sitt kapital är relevant 

oavsett organisationsform. Detta beror på att det är viktigt för alla verksamheter att kunna 

bära sina kostnader och klarar av att underhålla kapital för en långsiktig överlevnad 

(Anthony,1980). I en bostadsrättsförening läggs stor vikt på föreningens likviditet, det vill 

säga föreningens förmåga att betala utgifter under året samt sparande för framtida 

underhållsåtgärder (Stattin & Svernlöv, 2014). Studiens resultat visar att 25 procent har ett 

sparande mellan 150–215 kronor per kvm och 25 procent har ett sparande som understiger 

150 kronor per kvm. Konsekvensen av att bostadsrättsföreningar sparar för lite innebär att de 

ställs inför två alternativ: antingen att kräva kapitaltillskott av medlemmar eller låna pengar 

av banken. Ett lån ökar föreningens skuldsättning och kapitalkostnader, vilket innebär högre 

årsavgifter för medlemmarna (Swedbank, 2016). En sådan kraftig höjning i årsavgift skulle 

vara en obehaglig överraskning för bostadsrättshavare (Victorin, 2003). Swedbank och 

Sparbankerna (2016) och HSB (2018) rekommenderar att föreningar som har ett sparande 

under 150 kronor per kvm bör se över sitt sparande och fundera över en eventuell höjning av 

årsavgiften. 

En möjlig förklaring till att bostadsrättsföreningar sparar för lite är på grund av dess 

avskrivningar. I en bostadsrättsförening görs avskrivning av föreningens byggnader och 

avsättningar för att skapa utrymme för sparande för framtida underhåll (SOU 2017:31). 

Tanken med avskrivningarna är att fördela byggnadens förbrukningskostnader över den 

bedömda nyttjandetiden allt eftersom byggnaden slits (Blomqvist et al. 2015). Föreningars 

avskrivning på byggnader bör vid korrekt redovisning motsvara dess slitagekostnader. En 

bostadsrättsförening ska därför spara i förhållande till dess slitagekostnader (Swedbank, 

2016). Schroeder och Clark (1998) hävdar att ett av de första motiven till varför avskrivning 

gjordes i redovisning var för bibehållande av kapital. Vidare hävdar författarna att genom 
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avskrivning kan företag behålla och ansamla ekonomiska medel för att kunna investera vid 

behov (Schroeder & Clark, 1998). Boucekkine och Ruiz-Tamarit (2003) hävdar dock att 

avskrivningen många gånger kan vara fel och vilseledande då den oftast anses vara konstant 

när den vanligtvis variera över tid på grund av inflation. Deegan och Unerman (2011) stärker 

även detta och menar att anskaffningsvärdebaserad redovisning tenderar att fokusera på att 

bibehålla det finansiella kapitalet intakt och förutsätter att köpkraften hos valutan är konstant 

över tid. I perioder med stigande priser innebär detta att vinsten överskattas (Deegan & 

Unerman, 2011). Andra forskare som Jianu, Jianu och Țurlea (2017) påstår att det nödvändigt 

att använda sig av fysisk kapitalbibehållande vid fastställande av företagets vinst. Detta beror 

på att det mäter företagets verkliga vinst även i en ekonomisk miljö som kännetecknas av 

stadiga prisökningar. En bostadsrättsförening skiljer sig dock från en vinstdrivande 

verksamhet då det inte finns någon vinstutdelning utan de följer självkostnadsprincipen. I 

bostadsrättsföreningar påverkar anskaffningsvärdebaserade redovisning istället föreningarnas 

sparande. Detta då i gamla bostadsrättsföreningar där anskaffningsvärdet är låg, avskrivs 

byggnaderna lägre än nödvändigt och konsekvensen av detta blir att sparandet blir lägre än 

behovet av sparande (Deurell & Rana, 2017). Bar-Yosef och Lustgarten (1994) menar att det 

ekonomiska värdet av tillgångar som värderas utifrån nuvärdet är mer korrekt att använda än 

anskaffningsvärde. I en bostadsrättsförening skulle detta innebära att avskrivningarna 

redovisas i verkligt värde och resultera till att sparandet beräknas i verkligt värde. 

6.2 Faktorer som påverkar bostadsrättsföreningar sparande 

Studiens empiriska undersökning av bostadsrättsföreningar visar att skuldsättning per /kvm, 

avskrivning per /kvm, årsavgift per /kvm och ålder har en påverkan på 

bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder. Ålder och avskrivning 

visade dock inget statiskt säkerställt samband med den beroende variabeln sparandet eftersom 

p-värdet på variabeln var större än 5 procent.  

6.2.1 Ålder 

Regressionsanalysen i tabell 5 visar att det råder ett negativ samband mellan ålder och 

sparande för framtida underhållsåtgärder. Regressionsanalysen visar ett koefficientvärde för 

ålder på -0,013 och en signifikans på 0,96. Detta innebär att ingen signifikans existerar 

eftersom p-värdet överstiger 5 procent signifikansnivån och H1 måste förkastas. En 

förklaring till studiens resultat är bland annat penningvärdeförändring. Nordlund (2010) 

hävdar i sin artikel “Avskrivningstider för byggnader “att en tillgång inte kommer ha samma 
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värde idag som den hade under 1960-talet på grund av inflationen. Detta på grund av att 

allokeringssynsättet inte tar hänsyn till en penningvärdeförändring, och därför kommer det 

historiska kapitalbeloppet matchas mot framtida intäkter i ett helt annat penningvärde 

(Nordlund, 2010). Deurell och Rana (2017) hävdar dessutom att äldre föreningar kommer att 

spara mindre än nödvändigt på grund av inflation. Detta då nybyggda hus med högt 

anskaffningsvärde har högre avskrivning än behovet av sparande, medan äldre föreningar har 

lågt anskaffningsvärde och därmed lägre avskrivningar. Det ovanstående argumentet 

förklarar således studiens resultat som menar att äldre förening sparar mindre än nybyggda 

hus. 

6.2.2 Skuldsättning per kvm 

Den andra variabeln påvisar att det råder ett positivt samband mellan sparande och 

skuldsättning med en koefficient på 0,014 och en signifikans på 0,000. Detta innebär att 

resultatet kan statistisk säkerställas då värdet understiger 0,05 och H0 förkastas. Ett 

signifikant samband mellan skuldsättning och sparande för framtida underhållsåtgärder tyder 

i detta fall på att föreningens skuldsättning har en påverkan på sparande. Studiens resultat kan 

bland annat förklaras av Klockervold (2016) påstående om att amortering kan ses som ett 

slags sparande. När en högt skuldsatt förening amorterar ner på sitt lån räknas det som 

sparande. Detta då en skuldsatt förening som amorterar på sitt lån kan ta upp ett nytt lån (till 

ursprunglig nivå eftersom de amorterar) vid investeringsbehov. Serrasqueiro och Nunes 

(2008) studie skiljer sig dock från studiens resultat, då den visar att en hög skuldsättningsnivå 

påverkar en organisations prestation negativt eftersom det innefattar att de har en högre risk 

och är känsliga för eventuella ränteökningar. Då en bostadsrättsförenings skuld är 

medlemmarnas gemensamma skuld påverkar en hög skuldsättning istället medlemmarnas 

ekonomi. Genom att amortera eller spara minskar risken för ökade lånekostnader vid nya 

upptagna lån eller eventuella räntehöjningar, som annars hade kunnat slå på årsavgiften 

(Allabrf, u.å). Hellekant och Hedelius (2018) stärker även detta argument och menar att en 

högt skuldsatt förening som inte har sparande eller amorterar ner sitt lån, kan stöta på stora 

problem när det är dags att låna upp för nya renoveringar (Hellekant & Hedelius, 2018).  
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6.2.3 Årsavgift per kvm  

Den tredje variabeln som studien har undersökt påvisar att det råder ett positivt samband 

mellan sparande och årsavgift. Regressionsanalysen visar ett koefficientvärde på 0,18 och en 

signifikans på 0,000, vilket understiger signifikansnivån på 5 procent. Detta innebär att 

studien kan dra en statistisk slutsats och H0 förkastas. Ett signifikant samband mellan 

årsavgift och sparande för framtida underhållsåtgärder innebär att föreningens årsavgift har 

en positiv påverkan på sparande. I en bostadsrättsförening är årsavgiften en viktig 

inkomstkälla för att kunna täcka de löpande utgifterna och spara för framtida 

underhållsåtgärder (SOU 2017:31). Ju högre årsavgift styrelsen sätter, desto mer medel 

kommer föreningen att ha för att kunna göra stora reparationer. Styrelsen får dock inte ta allt 

för höga årsavgifter så att nuvarande bostadsrättshavare belastas och framtida 

bostadsrättshavare gynnas genom låga årsavgifter (Lundén, 2017). Asimakopoulos, Samitas 

och Papadogonas (2009) betonar att höga intäkter innebär tillväxt för organisationer. En 

bostadsrättsförening är en icke vinstdrivande organisation och skiljer sig därför från 

vinstdrivande organisationer. Det är inte meningen att en bostadsrättsförening ska gå med 

vinst utan dess huvudsyfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen (SOU 

2017:31).  

6.2.4 Avskrivning per kvm 

Regressionsanalysen i tabell 5 visar att det råder ett negativt samband mellan avskrivning och 

sparande för framtida underhållsåtgärder. Resultatet visar ett koefficientvärde på -0,08 och en 

signifikans på 0,38, vilket överstiger signifikansnivån på 5 procent. Detta innebär att studien 

inte kan dra en statistisk slutsats och H0 accepteras. En förklaring till studiens resultat är att 

avskrivningen inte motsvarar slitagekostnaderna. Enligt Swedbank och Sparbankerna (2016) 

ska avskrivning motsvara bostadsrättsföreningars slitagekostnader, vilket innebär att 

föreningar bör spara i förhållande till dess avskrivning. Detta då avskrivningar ger möjlighet 

till att bevara och ansamla ekonomiska medel i verksamheten för att kunna investera vid 

behov (Schroeder & Clark, 1998). Ett problem är dock att många bostadsrättsföreningar 

skriver av byggnader med alldeles för låg procentsats vilket inte stämmer överens med 

resursförbrukningen eller slitagkostnaderna. De föreningar som sparar i förhållande till dess 

avskrivningar kommer därför att spara för lite på grund av att avskrivningarna inte motsvarar 

den verkliga resursförbrukningen (Nordlund & Lundqvist, 2010). Utöver detta menar 

Boucekkine och Ruiz-Tamarit (2003) att avskrivningen många gånger kan vara fel och 
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vilseledande då den oftast anses vara konstant när den vanligtvis variera över tid på grund av 

inflation. I Bar-Yosef och Lustgartens (1994) undersökning om vilken betydelse 

prisförändringen har vid värdering av tillgångar visar resultatet att nuvärdet är i de allra flesta 

fall mer korrekt att använda sig av än anskaffningsvärdet (Bar-Yosef & Lustgarten, 1994). 

Föreningar som använder sig av anskaffningsvärde baserad redovisning kommer att redovisa 

lägre avskrivningskostnader än det faktiska värdet. Avskrivning kommer därför påverka 

sparandet negativ eftersom avskrivningen inte tar hänsyn till inflationen. Detta påverkar i sin 

tur föreningens sparande på grund av att avskrivningen blir lägre än behovet av sparandet 

(Deurell & Rana, 2017). 
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7. Slutsats  

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som studien har kommit fram till utifrån 

resultatet och analysen. Nedan presenteras de slutsatser som är kopplade till 

uppsatsens två forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en diskussion samt förslag 

till vidare forskning. 

• Hur mycket sparar bostadsrättsföreningar för framtida underhållsåtgärder? 

Studien har kommit fram till att 50 procent av bostadsrättsföreningarna sparar över 215 

kronor per kvm, det vill säga sparar tillräckligt med medel för att kunna finansiera framtida 

underhållsåtgärder. Studiens resultat skiljer sig dock från Swedbank och Sparbankernas 

(2016) undersökning som visar att endast 15 procent av de bostadsrättsföreningar som deltog 

i undersökningen hade tillräckligt med sparande för framtida underhållsåtgärder. Detta 

innebär att dessa bostadsrättsföreningar sparar i form av amortering eller i en kassa/ bank och 

kan då använda den sparade summan i kassa eller ta upp ett lån (till ursprungliga nivån då 

föreningen amorterar) vid investeringsåtgärder (Klockervold, 2016).  

Studiens resultat visar även att 25 procent sparar mellan 150 - 215 kronor per kvm och att 25 

procent sparar under 150 kronor per kvm. Till skillnad från studiens resultat visar Swedbank 

och Sparbankernas (2016) undersökning att 56 procent sparar för lite (under 150 kronor per 

kvm) och att 29 procent sparar mellan 150–250 kronor per kvm. En förklaring till att 

bostadsrättsföreningar sparar för lite är på grund av dess avskrivningar. Vid korrekt 

redovisning ska bostadsrättsföreningars avskrivning på byggnader motsvara dess 

slitagekostnader, och sparandet ska motsvara slitagekostnaderna (Swedbank, 2016). 

Avskrivningen kan dock vara fel då den oftast anses vara konstant när den vanligtvis variera 

över tid (Boucekkine och Ruiz-Tamarit, 2003). Detta beror på att anskaffningsvärdebaserad 

redovisning tenderar att fokusera på att bibehålla det finansiella kapitalet intakt och i perioder 

med stigande priser innebär detta att vinsten överskattas (Deegan & Unerman, 2011). Enligt 

Jianu, Jianu och Țurlea (2017) är det nödvändigt att använda sig av fysisk kapitalbibehållning 

eftersom de mäter företagets verkliga vinst under perioder med stigande priser. En 

bostadsrättsförening är dock inte en vinstdrivande verksamhet och anskaffningsvärdebaserad 

redovisning påverkar istället bostadsrättsföreningarnas sparande. Detta då i gamla 

bostadsrättsföreningar där anskaffningsvärdet är lågt, avskrivs byggnaderna lägre än 
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nödvändigt och leder till att sparandet blir lägre än behovet av sparande (Deurell & Rana, 

2017).  

Konsekvensen av att bostadsrättsföreningar sparar för lite innebär att de ställs inför två 

alternativ: antingen att kräva kapitaltillskott av medlemmar eller låna pengar av banken. Ett 

lån ökar föreningens skuldsättning och kapitalkostnader, vilket innebär högre årsavgifter för 

medlemmarna. De bostadsrättsföreningar som har ett sparande under 150 kronor per kvm 

rekommenderas att se över sitt sparande samt fundera över en eventuell höjning av 

årsavgiften (Swedbank, 2016). 

• Hur påverkas bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder av 

faktorerna skuldsättning, årsavgift, avskrivning och ålder? 

Studien visar att det råder ett positivt samband mellan årsavgift och sparande för framtida 

underhållsåtgärder. Detta innebär att ju högre årsavgift styrelsen sätter, desto mer medel 

kommer föreningen att ha för att kunna göra stora reparationer. Årsavgiften är därför en 

viktig inkomstkälla för att bostadsrättsföreningar ska kunna spara för framtida 

underhållsåtgärder (SOU 2017:31). Bostadsrättsföreningars skuldsättning påvisar även en 

positiv påverkan på sparandet. Resultatet kan förklaras av Klockervolds (2016) påstående om 

att amortering av lån kan ses som ett slags sparande. Han menar att när en högt skuldsatt 

förening amorterar på sitt lån räknas det som ett sparande. Genom att amortera eller spara 

minskar därmed risken för ökade lånekostnader vid nya upptagna lån eller eventuella 

räntehöjningar, som annars hade kunnat slå på årsavgiften (Allabrf, u.å). Studiens resultat 

skiljer dock sig från Serrasqueiro och Nunes (2008) resultat som visar att en hög nivå på 

skuldsättning påverkar en organisations prestation negativt eftersom det innefattar att de har 

en högre risk och är känsliga för eventuella ränteökningar. Ataullah, Higson och Tippett 

(2007) studie stärker även detta då studien visar att organisationens skuldsättningsgrad är en 

viktig indikator på risker i samband med framtida investeringar. Slutligen hittades inget 

signifikant samband mellan studiens variabler avskrivning och sparande samt åldern på 

bostadsrättsförening och sparandet. 
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7.1 Besvarande av studiens hypoteser 

Utifrån resultatet och analysen kan studiens uppställda hypoteser besvaras och presenteras 

nedan i figur 13 (studiens kvarvarande hypoteser). Nollhypotesen kan endast förkastas för 

variablerna skuldsättning och årsavgift. Avskrivning och åldern påvisade inget samband med 

en sparande för framtida underhållsåtgärder och därmed förkastas inte nollhypotesen för 

dessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Avslutande diskussion  

Denna studies bidrag riktar sig mot framtida bostadsrättsköpare, medlemmar i 

bostadsrättsföreningen, föreningens styrelse och även andra intressenter. Med hjälp av 

studiens resultat kan dessa få en uppfattning om bostadsrättsföreningars sparande för framtida 

underhållsåtgärder samt vilka av studiens valda faktorer som påverkar sparandet. Studien ger 

även förståelse för vilka faktorer som är relevanta att ta hänsyn till vid olika ekonomiska 

beslut.  

Avslutningsvis diskuteras studiens resultat för att belysa och skildra resultatet utifrån ett 

vidare perspektiv. Detta för att möjliggöra en diskussion rörande bostadsrättsföreningars 

sparande för framtida underhållsåtgärder och de faktorer som påverkar sparande. Studien har 

dock endast studerat årsredovisningar för räkenskapsår 2017, vilket resulterar i att vi endast 

får en överblick över hur sparandet för framtida underhållsåtgärder ser ut inom de undersökta 

bostadsrättsföreningarna. I uppsatsen har olika tolkningar och tänkbara förklaringar till 

studiens resultat gjorts utifrån litteratur, artiklar och teorier. Däremot har det varit svårt att 

H0 = Ålder har inget samband med sparande för framtida underhållsåtgärder 

H0 = Avskrivning har inget samband med sparande för framtida underhållsåtgärder  

H1= Årsavgift har ett samband med sparande för framtida underhållsåtgärder 

HH1= Skuldsättning har ett samband med sparande för framtida underhållsåtgärder 

1= Årsavgift har ett samband med sparande för framtida underhållsåtgärder 

H1= Skuldsättning har ett samband med sparande för framtida underhållsåtgärder 

 
Figur 13. Studiens kvarvarande hypoteser. 
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hitta vetenskapliga artiklar inom området bostadsrättsförening och dess sparande för 

underhållsåtgärder, då bostadsrättsförening är ett svenskt fenomen. Under studiens gång har 

vi därför upptäckt att området är relativt begränsat när det gäller forskning och vetenskaplig 

litteratur. Studien har därmed använt sig av litteratur och artiklar som inte är vetenskapliga, 

men som ändå ansågs vara relevanta för uppbyggandet av studiens teoretiska referensram.   

Studien har kunnat belysa att 50 procent av bostadsrättsföreningar i studien sparar tillräckligt 

för att kunna bemöta framtida underhållsåtgärder. Studien har dock inte undersökt om dessa 

föreningar sparar mer än behovet av sparande för framtida underhållsåtgärder. Om en 

bostadsrättsförening tar allt för höga årsavgifter av nuvarande bostadsrättshavare finns det en 

risk att de med sina höga årsavgifter betalar för framtida åtgärder. Ett alltför stort sparande 

skulle kunna innebära att föreningar samlar på sig ett kapitalöverskott som i sin tur kan leda 

till ekonomiska spekulationer. Studien har även kunnat konstatera att 25 procent av 

föreningar behöver se över sitt sparande och att 25 procent sparar för lite. Konsekvensen av 

att föreningar inte sparar tillräckligt eller för lite, blir att kostnader för slitage skjuts upp för 

framtida medlemmar. Detta innebär att dagens bostadsrättshavare har fått betala för låga 

årsavgifter, vilket resulterar i att de bostadsrättshavare som bor i föreningens hus när 

åtgärderna ska genomföras belastas.   

I Statens offentliga utredningar (2017:31) presenteras ett lösningsförslag som anses vara mer 

lämpat för bostadsrättsföreningar. Lösningsförslaget skulle innebära att både avskrivningar 

och fondavsättningar ersätts med ett obligatoriskt sparande. En fackman för föreningens 

räkning skulle dessutom upprätta en kombinerad underhålls- och ersättnings investeringsplan 

på 30 år. Storleken skulle bero på det framtida investeringsbehovet. Ett sådant förslag skulle 

innebära att alla föreningar behöver spara på liknande sätt och att dagens avsättning och 

avskrivnings problem skulle lösas. Detta skulle även göra det lättare att förstå hur en 

bostadsrättsförening väljer att spara.  

Studien har undersökt fyra faktorer och dess påverkan på sparandet för framtida 

underhållsåtgärder. Utifrån studiens resultat kunde endast två av faktorerna påvisa ett 

statistiskt samband med sparandet. Anmärkningsvärt är dock att avskrivning och ålder inte 

kunnat bevisa något statistiskt samband. Vi förväntade oss att föreningens avskrivning skulle 

ha en påverkan på sparandet, då föreningar bör spara i förhållande till dess förslitning. 

 



56 
 

7.3 Förslag för vidare forskning  

I denna studie har bostadsrättsföreningar och dess ekonomiska situation behandlats i 

förhållande till de förändringar som har skett under de senaste åren. Som tidigare nämnts 

finns det väldigt få befintliga studier inom området och detta kan bero på att 

bostadsrättsföreningar är ett svenskt fenomen men också för att bostadsrättsföreningar som 

studieobjekt kan anses ha blivit förbisett trots den ekonomiska betydelsen. Trots att området 

är outforskat finns det framtida studier inom området att föreslå. Ett grundläggande förslag är 

att undersöka bostadsrättsföreningars sparande i hela Sverige för att se om studiens resultat 

kan generaliseras till en större population. Detta skulle göra det möjligt att förstå hur 

bostadsrättsföreningars sparande ser ut i hela Sverige.  

Swedbank och Sparbanken utförde en undersökning på bostadsrättsföreningars sparande i 

hela Sverige under år 2014 och 2015. I denna studie användes HSB:s beräkning av 

nyckeltalet sparande och dess gränsvärden som de fick fram i sin undersökning år 2018. 

Detta skiljer vår studie från Swedbank och Sparbankernas undersökning och det skulle därför 

vara intressant att undersöka hur sparandet ser ut i hela Sverige med HSB:s gränsvärden. 

Dessutom så genomfördes Swedbank och Sparbankernas undersökning år 2014 och 2015. 

Detta var under samma år som bostadsrättsföreningar som bildades från 1990 och framåt fick 

övergå från progressiv avskrivning till linjära avskrivningar. Därav skulle det vara intressant 

att undersöka hur sparandet ser ut nu i dagsläget då Swedbank och Sparbankernas 

undersökning utfördes samma år som övergången.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Referenslista 
 

Allabrf. (u.å.). Belåning. Hämtad 2019/04/11 

från:  http://support.allabrf.se/betygssystem/belaning    

 

Anthony, R. N. (1980). Making sense of nonbusiness accounting. Harvard business 

review, 58(3), 83-93. 

 

Ataullah, A., Higson, A., & Tippett, M. (2007). The distributional properties of the debt to 

equity ratio: some implications for empirical research. Abacus, 43(2), 111–135. 

  

Asimakopoulos, I., Samitas, A., & Papadogonas, T. (2009). Firm-specific and economy wide 

determinants of firm profitability: Greek evidence using panel data. Managerial 

Finance, 35(11), 930–939. 

 

Bar-Yosef, S., & Lustgarten, S. (1994). Economic depreciation, accounting depreciation, and 

their relation to current cost accounting. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 9(1), 

41-60. 

 

Karlsson, S. (2006). BAS Nyckeltal: för bättre analys och effektivare ekonomistyrning (3:e 

Uppl.). Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

 

Blomqvist, U., Lago, A., Linde, L., Knight, N., & Brännström, D. (2015). Så måste reglerna 

för bostadsrätter förändras. Hämtad 2019/03/11 från: 

https://www.di.se/artiklar/2015/6/16/debatt-sa-maste-reglerna-for-bostadsratter-forandras/  

 

Bokföringsnämnden. (2018). Bostadsrättsföreningar. Hämtad 2019/04/13 från: 

http://bfn.se/sv/redovisningsregler/vad-galler-for/bostadsrattsforeningar  

 

Boucekkine, R., & Ruiz-Tamarit, R. (2003). Capital maintenance and investment: 

complements or substitutes? Journal of Economics, 78(1), 1–28. 

 

Boverket. (2018).  Avsättning till underhåll. Hämtad 2019/03/29 från: 

https://www.boverket.se/sv/ekonomiska-planer/for-yrkesverksamma/ekonomiska-

planer/underhall/avsattning-till-underhall/  

  

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder (3:e uppl.). Stockholm: Liber. 

 

Bryman, A., & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska Forskningsmetoder (3:e uppl.). 

Stockholm: Liber.  

 

Callert, A. (2018). Oklar ansvarsfråga i brf. Hämtad 2019/03/04 från: 

https://www.tidningenbalans.se/debatt/oklar-ansvarsfraga-i-brf/  

 

Capece, G., Cricelli, L., Di Pillo, F., & Levialdi, N. (2010). A cluster analysis study based on 

profitability and financial indicators in the Italian gas retail market. Energy Policy, 38(7), 

3394–3402. 

 

file:///C:/Users/Användaren/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ http:/support.allabrf.se/betygssystem/belaning
https://www.di.se/artiklar/2015/6/16/debatt-sa-maste-reglerna-for-bostadsratter-forandras/
http://bfn.se/sv/redovisningsregler/vad-galler-for/bostadsrattsforeningar
https://www.boverket.se/sv/ekonomiska-planer/for-yrkesverksamma/ekonomiska-planer/underhall/avsattning-till-underhall/
https://www.boverket.se/sv/ekonomiska-planer/for-yrkesverksamma/ekonomiska-planer/underhall/avsattning-till-underhall/
https://www.tidningenbalans.se/debatt/oklar-ansvarsfraga-i-brf/


 
 

Carlson, M. (2004). Att arbeta med företagsanalys (6:e Uppl.). Malmö: Liber AB. 

 

Deegan, C., & Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory. United Kingdom: The 

McGraw-Hill Education. 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna (2:e Uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Deurell, O., & Rana, M. (2017). K2 – förenklingsregler eller förbudsregler? Hämtad 

2019/03/11 från: https://www.tidningenbalans.se/debatt/k2-forenklingsregler-eller-

forbudsregler/    

 

Deurell, O. (2014). Debatten om progressiva avskrivningar missar viktiga fakta. Hämtad 

2019/ 03/10 från: https://www.tidningenbalans.se//wp-content/uploads/2014/08/Debatten-

om-progressiva-avskrivningar-missar-viktiga-fakta1.pdf  

 

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2018). Statistisk verktygslåda - 
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