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Sammanfattning 

 

Examensarbete i företagsekonomi, Södertörns högskola, Kandidatuppsats HT 2013 

Författare: Caroline Helgerum och Emeli Uhrdin 

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak 

Titel: Bostadsrättsföreningar - relevanta nyckeltal och poster vid en ekonomisk utvärdering av en 

bostadsrättsförenings ekonomi 

Bakgrund och problem: Tankesättet i en bostadsrättsförening, vars syfte inte är att gå med vinst, 

skiljer sig starkt från vinstdrivande verksamhet. I tidskriften Balans diskuteras att 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar bör utformas så att lekmän ska kunna förstå status och 

ställning i verksamheten. Att köpa en lägenhet kan vara en av de största investeringarna man gör i 

livet och föreningens ekonomi kan ha påverkan på det framtida värdet av investeringen. Nyckeltal 

kan vara en bra granskningsmetod. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka nyckeltal, poster och information från 

årsredovisningen som kan vara relevanta vid utvärdering av en bostadsrättsförenings ekonomi. 

Vidare vill vi undersöka vilka av dessa nyckeltal och poster som har högst relevans enligt 

professionen fastighetsvärderare. Vi vill undersöka om det går att rangordna ekonomin i olika 

bostadsrättsföreningar med hjälp av nyckeltalen vi får fram. 

Metod: Vi har använt oss av en metodkombination där vi använder oss av både kvalitativ och 

kvantitativ data. Fem intervjuer med två olika yrkesgrupper har genomförts, en enkätundersökning 

har besvarats av fastighetsvärderare samt att vi genomfört en test på de mest relevanta nyckeltal 

som framkommit. 

Resultat och analys: De mest relevanta poster, nyckeltal samt information från årsredovisningen som 

framkom i enkätundersökningen med fastighetsvärderarna var långfristiga skulder, fastighetens 

framtida större renoveringsbehov, årsavgift/kvm, belåning/kvm, drift- och underhålls kostnad/kvm, 

driftskostnader.  

Slutsats: Vi anser att vi fått fram en del relevanta nyckeltal och poster från litteratur och intervjuer 

vilka vi sedan kunde använda i vår enkätundersökning. Tyvärr var svarsfrekvensen relativt låg på 

enkätundersökningen vilket leder till svårigheter att dra några större generella slutsatser. Utifrån vårt 

arbete drar vi slutsatsen att det inte är helt enkelt att rangordna ekonomin i olika 

bostadsrättsföreningar baserat på vårt test, framförallt med tanke på att ingen förening har exakt 

samma förutsättningar och är identisk med en annan.  

Nyckelord: Nyckeltal, Bostadsrättsförening, Årsredovisning, Ekonomi 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan något vinstsyfte vars mening är att 

upplåta, i föreningens hus, lägenheter med bostadsrätt. Den första bostadsrättslagen kom 

till år 1930. Idag finns det cirka 26 000 registrerade bostadsrättsföreningar i Sverige. 1 

Bostadsrättsföreningen styrs demokratiskt av föreningens medlemmar. En förtroendevald 

styrelse som består av ledamöter och suppleanter fattar beslut om föreningen. 

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening och den hålls 

en gång per år. Föreningsstämman väljer revisor som ska kontrollera att styrelsen sköter sitt 

arbete. Styrelsen och föreningsstämman måste följa likhetsprincipen vilket innebär att alla 

medlemmar ska behandlas lika.2 Normalt ansvarar föreningen för det yttre underhållet 

(mark och hus) och bostadsrättshavaren ansvarar för det inre underhållet av sin lägenhet. De 

grundläggande bestämmelserna för en bostadsrättsförening finns i Bostadsrättslagen (BRL). I 

lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen, EFL) finns bestämmelser angående 

exempelvis styrelsen och föreningsstämman.3 Vid köp av en bostadsrätt är det rent juridiskt 

ingen fysisk lägenhet som köps utan endast rätten att utnyttja en viss bostad. Det är 

föreningens medlemmar som tillsammans äger fastigheten och lägenheterna.  

Varför ska en bostadsrättsförening ha en årsredovisning? Genom att läsa en 

bostadsrättsförenings årsredovisning kan man bilda sig en uppfattning om föreningens 

ekonomi, men hur sanningsenlig är denna? Siffrorna i en bostadsrättsförening får inte vara 

fabricerade, de granskas noggrant av revisorer. Frågan är om man utifrån endast 

årsredovisningen kan få en rättvis bild av föreningens ekonomiska situation. 

Förvaltningsberättelsen som ingår i årsredovisningen är mycket intressant och delger 

information om föreningen. Däremot kan förvaltningsberättelsen hålla en väldigt ojämn 

kvalité. Många bostadsrättsföreningar specificerar samtliga klara, pågående och kommande 

renoveringar medan andra föreningar i princip utelämnar det helt. 

                                                           
1Lundén B, Bokelund Svensson U, (2011) ”Bostadsrätt ekonomi, skatt, och juridik för föreningen och medlemmarna” Mölnlycke, Björn 
Lundén Information AB  
2 Uggla Ingrid, Grönlund Jörgen, Gunne Cecilia, (2010), Bo i bostadsrätt, Stockholm, Norstedts Juridik AB. 
3 Lundén B, Bokelund Svensson U,( 2011) ”Bostadsrätt ekonomi, skatt, och juridik för föreningen och medlemmarna” Mölnlycke, Björn 
Lundén Information AB 
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Årsredovisningen är den enda handling som visar på hur ekonomin ser ut i föreningen. Den 

ekonomiska ställningen och föreningens framtida förändringar kommer att påverka 

årsavgiften, därför bör balans- och resultaträkning studeras noggrant av intressenter. 

Föreninges ekonomi har blivit en faktor som analyseras allt mer. 4 

Att köpa en lägenhet kan vara en av de största investeringarna man gör i livet och 

föreningens ekonomi kan ha påverkan på det framtida värdet av investeringen.  

Det är stor skillnad på hur värdering av en bostadsrättsförening går till jämfört med 

värderingen av exempelvis ett aktiebolag. Tankesättet i en bostadsrättsförening, vars syfte 

inte är att gå med vinst skiljer sig starkt åt aktiebolag och annan vinstdrivande verksamhet.  

Det kan vara svårt för enskilda personer att bilda sig en uppfattning över hur ekonomin ser 

ut i och med att det är svårt att bedöma olika poster i en bostadsrättsförenings 

årsredovisning som bland annat har med avskrivningsplaner och underhållsplaner att göra.  

Anders Callert som är auktoriserad revisor på Helsingborgs Ekonomi & Revision AB skriver att 

bostadsrättsföreningars årsredovisning bör utformas så att lekmän ska kunna förstå status 

och ställning i föreningars verksamhet. Historiskt sett har marknadsvärdet för bostadsrätter 

fluktuerat. I syfte att mildra prisfluktuationer har bättre information krävts och ny 

normgivning kring redovisning av underhåll och underhållsfond har sedan några år tillbaka 

tagits fram. Callert menar dock att avskrivningsproblematiken inte beaktades när denna 

norm togs fram. Föreningens medlemmar ska täcka upp självkostnaden för tidsperioden av 

byggnadens livscykel, detta är en grundprincip. Avskrivningar är inte nukostnadsbaserade 

vilket är ett problem. Om en komponent renoveras till ursprungligt skick är det inte 

redovisningstekniskt möjligt att återföra avskrivningar. Det är inte lätt för en lekman att 

utläsa från en bostadsrättsförenings årsredovisning om de följer självkostnadsprincipen. 

Callert anser att avskrivningar av byggnader i en bostadsrättsförening bör minimeras för att 

undvika detta tolkningsproblem. Enligt Callert bör den del av byggnaden som inte täcks i 

posten avsättning till yttre fond skrivas av.5 

Anders Callert skriver även att köparna till bostadsrätter befinner sig i en ogynnsam finansiell 

risksituation. Av samtliga parter som är inblandad i ett bostadsrättsköp, till exempel 

                                                           
4 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2005) ”Fastighetsvärdering, grundläggande teori och praktisk värdering” 
5 Debatt: Lekmän ska kunna förstå! (2011). Balans. nr 2. 
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köparen, säljaren, fastighetsmäklaren och banken är det egentligen endast köparen som vill 

hålla priset nere. Callert skriver vidare att han anser att det skulle vara bra med en ökad 

tillsyn av bostadsrättsföreningar. Det är svårt för en revisor som ska bedöma en förenings 

styrelse om årsavgiften de fastslagit är korrekt i och med att det är svårt att i poster som 

avskrivningsplaner och underhållsplaner ta ställning till om de i sin tur är korrekta. Callert 

menar att underhållsavsättning bör bedömas av en teknisk expert.6 

Nyckeltal är en bra granskningsmetod menar Jan Ekeman som är auktoriserad revisor på 

Ernst & Young kontor i Täby. Nyckeltal kan vara mycket upplysande, exempelvis 

kvadratmeterpris på finansiering, underhåll och drift. Nyckeltal är även bra information till 

medlemmarna då nyckeltal av de flesta anses enklare att förstå i jämförelse med balans- och 

resultaträkningen. Ekeman anser också att nyckeltalen är bra att använda som så kallade 

måltal.7   

Att använda nyckeltal kan vara ett bra sätt att skaffa sig en snabb överblick över företag, 

föreningar eller andra typer av verksamheters ekonomi där mängden data är stor och 

svåröverskådlig. Eftersom bostadsrättsföreningar är en ekonomisk förening kan det vara 

intressant att titta på nyckeltal även i dessa. När det kommer till användandet av nyckeltal i 

bostadsrättsföreningar är det viktigt att inte fokusera på enskilda nyckeltal utan det krävs att 

andra aspekter beaktas vid utvärderingen. Om en förening t.ex. har en relativt låg 

belåning/kvm är information om kommande och även hur stora renoveringar som 

fastigheten är i behov av den närmaste tiden intressanta. Den informationen kan vara 

avgörande och leda till att åsikten om ett nyckeltals värde ändras till det motsatta. Till 

exempel om en förening har en låg siffra på nyckeltalet belåning/kvm kan det inte av ren 

automatik räknas som positivt. Risken finns att föreningen är i stort behov av renoveringar 

vilket kräver kapital, vilket i sin tur troligtvis leder till att nya lån måste tas. Låt säga att 

föreningen inte har en årsavgift som är anpassad till de ökade kostnaderna som det nya 

lånet medför. Då kan föreningen bil tvungen att höja årsavgiften. Så i slutändan, om man 

endast sett till det låga tal som belåning/kvm gav hade det kunnat vara missvisande. 

Bostadsrättsföreningen skulle då kunnat framstå som bättre än vad den egentligen är. 

 

                                                           
6Debatt: Bra med ökad tillsyn av bostadsrättsföreningar. (2012). Balans. nr 2. 
7 Revisor i bostadsrättsförening- Auktoriserad revisor i stor förening. (2002) Balans. nr 6-7.  
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Att använda nyckeltal till att jämföra föreningar kan vara svårt då bland annat det 

geografiska läget på fastigheten kan vara en stor avgörande faktor för acceptansen kring 

värdet av nyckeltalet. Ett sämre värde på ett nyckeltal kan vara mer accepterat om 

fastigheten ligger beläget i ett attraktivt område jämfört med ett mindre attraktivt område.  

På grund av att nyckeltal kan räknas ut på olika sätt, är det viktigt att vid jämförelser 

säkerställa att nyckletalen räknats ut på det mest rättvisa sättet och framför allt att man 

räknat ut det på samma vis. Soliditet är ett bra exempel på nyckeltal som kräver en viss 

eftertanke. Räknas soliditeten på det bokförda värdet kan jämförelser bli mycket 

missvisande. Jämförs en ny bostadsrättsförening med en gammal är det naturligt att det 

bokförda värdet för fastigheten är mycket lägre hos den gamla bostadsrättsföreningen. 

Därmed kan det vara bättre att räkna på en justerad soliditet, för att göra jämförelsen mer 

rättvis. Ovanstående visar på att det är ett komplext ämne och därmed intressant att 

studera närmare. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka nyckeltal, poster och information från 

årsredovisningen som kan vara relevanta vid utvärdering av en bostadsrättsförenings 

ekonomi. Vidare vill vi undersöka vilka av dessa nyckeltal och poster som har högst relevans 

enligt professionen fastighetsvärderare. Vi vill undersöka om det går att rangordna 

ekonomin i olika bostadsrättsföreningar med hjälp av nyckeltalen vi får fram. 

1.3 Avgränsning 

 Uppsatsen är skriven utifrån en bostadsrättsköpares perspektiv.  
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2. Metod  

I denna uppsats har vi använt oss av en metodkombination där vi använder oss av både 

kvalitativ data i form av ord, skrivna eller talade och kvantitativ data i form av siffror.8 Den 

kvalitativa datan i vår studie kommer från intervjuer som vi genomfört med olika 

yrkesgrupper. Intervjudata bör bekräftas av andra informationskällor så som litteratur och 

andra intervjuer. Detta kallas för triangulering, mer specifikt betyder det att man ser saker 

utifrån fler än ett perspektiv och inhämtar data från dessa.9   

2.1 Tillvägagångssätt  

Vårt syfte är uppdelat i tre olika steg, i det första vill vi undersöka vilka nyckeltal, poster och 

information från årsredovisningen som kan vara relevanta för att värdera en 

bostadsrättsförenings ekonomi. Det gör vi bland annat genom att genomföra fem intervjuer 

med två olika yrkesgrupper. Vi har under arbetets gång läst litteratur som behandlar 

bostadsrättsföreningar, redovisning, fastighetsvärdering, nyckeltal och metod. Internet har 

också varit en informationskälla där vi tagit del av artiklar inriktade mot redovisning i 

bostadsrättsföreningar samt artiklar som behandlar problematiken kring olika poster i 

redovisningen. Detta har gjorts för att öka vår kunskap och förståelse inom området och för 

att ta reda på användbara nyckeltal, poster och information. 

I steg två vill vi se om några av de faktorer som vi fått fram i första steget har högre relevans 

än andra enligt professionen fastighetsvärderare. Detta har vi gjort genom att utföra en 

enkätundersökning.  

I steg tre genomförde vi en egen studie genom att testa de nyckeltal som 

fastighetsvärderarna värderade högst.  Vi har intervjuat en ekonom som arbetar på HSB och 

han har hjälpt oss att ta fram tre bostadsrättsföreningar med olika ekonomiska 

förutsättningar, en bra, medelbra och en dålig.  

  

                                                           
8 Denscombe, Martyn, (2009) ”Forskningshandboken, För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna” Lund, 
Studentlitteratur AB 
9 Ibid  
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2.1.1 Förstudie 

Vi har i det första steget genomfört fem intervjuer med två olika yrkesgrupper. De första 

intervjuerna genomfördes med två olika fastighetsmäklare från Svensk Fastighetsförmedling 

och Svenska Mäklarhuset, båda belägna i Jakobsbergs centrum. Vi valde därefter att 

genomföra intervjuer med tre ekonomer, den första informanten arbetar på HSB den andra 

arbetar på Handelsbanken och den tredje arbetar på SEB. Informanten som arbetar på HSB 

har som arbetsuppgift att fungera som en del i en redovisningsbyrå. Han sköter den löpande 

bokföringen, upprättar årsredovisning och fungerar som ett allmänt stöd för styrelsen i 

ekonomiska frågor. Ekonomen på Handelsbanken och ekonomen på SEB arbetar med 

kreditgivning till bostadsrättsföreningar. Vi har valt dessa informanter för att skapa oss en 

bild av problematiska poster och eventuellt inhämta användbara nyckeltal som kan 

användas för att utvärdera en bostadsrättsförenings ekonomi. Vi genomförde dessa 

intervjuer i det inledande skedet av arbetet. Vi valde dessa yrkesgrupper för att kunna ta del 

av deras kunskaper om området och för att få ta del av deras olika synvinklar.  

Mäklarintervjuerna varade i cirka 30 minuter och genomfördes genom en strukturerad 

intervju. Det innebär att frågorna i förtid är fastställda och ställs i en bestämd ordningsföljd. 

Informanterna får inga svarsalternativ utan frågorna är öppna, vilket ger informanterna 

möjlighet att själva tolka frågan. Den här typen av intervjumetod gör att man får en mer 

standardiserad form. 10 Det underlättade vid sammanställningen för oss att skriva ihop 

informanternas svar på frågorna. Vi valde att redovisa de två intervjuerna som en, då svaren 

var samstämmiga, så att läsaren inte får en uppfattning av upprepning i läsningen. Vi valde 

att spela in intervjuerna för att kunna fokusera på samtalet oss emellan och inte samtidigt 

behöva skriva ner svaren. Inspelning av en intervju kan i vissa fall vara en nackdel då 

informanten kan känna sig besvärad och hämmad. Däremot har studier visat att i de flesta 

fall klingar den känslan av. Inspelning är positivt då man kan spela upp inspelningen flera 

gånger, gå tillbaka om man tycker något var oklart och så vidare. Detta gör att 

dokumentationen av intervjun blir mer exakt.11  

Vi valde att intervjua en ekonom på HSB för att han har mångårig erfarenhet inom 

redovisning av bostadsrättsföreningar och dess ekonomi. Som studiebakgrund har han en 

                                                           
10 Tufte, Per Arne, Johannessen, Asbjørn, (2003) ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” Malmö, Liber  
11 Denscombe, Martyn, (2009) ”Forskningshandboken, För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna” Lund, 
Studentlitteratur AB 
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ekonomiutbildning med inriktning mot redovisning. Vi genomförde intervjun med hjälp av en 

ostrukturerad intervju. Det innebär att vi i förväg hade sammanställt ett antal frågor, 

ordningsföljden var dock inte fastställd. Denna typ av intervju kan ge informanten en mindre 

formell känsla kring intervjun och därmed kunna prata lättare och mer fritt.12 Intervjun 

genomfördes under två timmar på HSB Norra Stor-Stockholms kontor i Jakobsberg. Även 

denna intervju spelades in för att vi skulle kunna fokusera på helt på vårt samtal.   

Intervjun med ekonomen på Handelsbanken ägde rum i Huddinge centrum och varade i cirka 

30 minuter. Informanten hade inför mötet fått tio strukturerade frågor för att kunna 

förbereda genomtänkta svar.  

Intervjun med ekonomen från SEB ägde rum på deras huvudkontor på Sergels Torg. Den 

varade i cirka 40 minuter. Det började med att informanten berättade lite allmänt om sitt 

arbete och sedan ställde vi tio frågor som vi bestämt i förtid.  

Samtliga intervjuer har givit oss en inblick i vilka nyckeltal, som anses vara av störst vikt av 

personer anställda inom professioner, som använder dessa nyckeltal i deras dagliga arbete. 

Vi har även fått fram förslag på nyckeltal och viktiga faktorer genom litteratur som har med 

bostadsrättsföreningar och fastighetsvärdering att göra. Olika vetenskapliga- och mindre 

vetenskapliga artiklar, berörande detta ämne, har också gett oss ett uppslag på förslag till 

nyckeltal som används vid utvärdering.   

  

                                                           
12 Tufte, Per Arne, Johannessen, Asbjørn , (2003)  ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” Malmö, Liber  



8 
 

2.1.2 Enkätundersökning 

I steg två skickade vi ut en enkät via e-post till 130 fastighetsvärderare, varav 25 svarade. 

Detta för att få deras professionella bedömning av de framtagna nyckeltal, poster och 

information från årsredovisningen som de anser vara viktiga att beakta i utvärderingen av en 

bostadsrättsförenings ekonomi. Detta genomfördes genom en enkätstudie. Vi skapade 

enkäten i Google Documents för att få en enkel och lättläst struktur. Då svarsfrekvensen 

vanligtvis är låg vid enkätundersökningar valde vi att skicka ut enkäten till 130 auktoriserade 

fastighetsvärderare som vi fick kontakt med genom ASPECT’s hemsida. ASPECT är en svensk 

yrkesförening av lantmätare och andra samhällsbyggare och de auktoriserar 

fastighetsvärderare. Studien genomfördes under en 14 dagars period. Efter sju dagar valde vi 

att gå ut med en påminnelse till de som inte svarat. Tre fördelar med ett webbaserat 

enkätformulär är att det inger ett seriöst intryck och det är lätt för informanten att svara på 

enkäten vilket kan leda till att man får in fler svar. Den tredje fördelen är att svaren kan läsas 

in i kalkylprogram direkt vilket bidrar till en ökad exakthet.13  

2.1.3 Test av utvalda nyckeltal  

De nyckeltal som fastighetsvärderarna värderade högst testades i tre bostadsrättsföreningar 

vars ekonomiska ställning sedan tidigare var fastställd för att se om nyckeltalen visade på 

likvärdigt resultat.  

De tre aktuella bostadsrättsföreningarna valdes ut i samråd med vår kontaktperson på HSB. 

Han tog fram årsredovisningar för år 2011 från bostadsrättsföreningar som han ansåg hade 

olika ekonomiska förutsättningar, brf. A som ansågs ha en bra ekonomi, brf. B som ansågs ha 

en medelbra ekonomi och brf. C som ansågs ha en dålig ekonomi. Dessa tre 

bostadsrättsföreningar har vår kontakt bra kännedom om då han sköter deras löpande 

bokföring, upprättar årsredovisning samt fungerar som ett ekonomiskt stöd åt styrelsen. 

Vi valde sedan ut de nyckeltal som fått ett medelvärde över fem i enkätundersökningen. 

Detta därför att ett värde över fem kan anses som mer betydande eftersom en skala från ett 

till sju används där ett är oviktigt och sju viktigt. Några nyckeltal valdes att inte tas med i 

testen även fast de hade ett värde över fem. Nedan följer dessa nyckeltal och en motivering 

till varför de utelämnades: 

                                                           
13 Denscombe, Martyn, (2009) ”Forskningshandboken, För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna” Lund, 
Studentlitteratur AB 
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 Planerat yttre underhåll/kvm, denna post är svår att jämföra då det skiljer sig hur 

mycket bostadsrättsföreningarna redovisar i förvaltningsberättelsen och dessutom är 

inte beloppen exakta. Av de bostadsrättsföreningar som vi valt att ha med i vår test 

är brf. A en relativt ny förening och har därför inte några planerade yttre underhåll. 

Brf. B är en förening från 60-talet och har valt att mycket specifikt redovisa de 

planerade yttre underhåller i förvaltningsberättelsen medan brf. C valt att helt 

utelämna information om detta. Vi vet dock att Brf. C står inför stora kommande 

renoveringar då vår informant på HSB berättat om föreningens situation. En 

bostadsrättsförenings underhållsplan, där fastighetens planerade underhåll planeras 

mer exakt, ligger utanför vår avgränsning som är årsredovisningen. Vi tycker dock att 

det kan vara viktigt att ha planerat yttre underhåll i åtanke när nyckeltalen i vårt test 

beaktas. 

 Kvm uthyrningslokaler/(kvm bostadsyta + kvm uthyrningslokaler). Detta nyckeltal 

valde vi att inte ta med i testen på grund av att endast en förening hade 

uthyrningslokaler.  

Nyckeltalen rangordnades med siffran 1, 2 eller 3 beroende på hur pass bra värden 

nyckeltalen fick i respektive förening. Siffran 1 fick den förening som hade bäst värde, siffran 

2 fick den förening som följde därpå och siffran 3 fick den förening som fick sämst värde på 

det aktuella nyckeltalet. När vi hade gjort på detta sätt med alla nyckeltal var det möjligt att 

utläsa vilken förening som hade fått flest 1:or, 2:or respektive 3:or. Därefter kunde vi se om 

det fanns något samband mellan föreningen som fått flest 1:or och den förening som vår 

kontakt på HSB angett som den föreningen med bäst ekonomi.  

2.1.4 Reabilitet och validitet  

I studien har vi försökt att införskaffa så relevant information som möjligt genom att anpassa 

frågeformulären till informanterna med det syftet i åtanke. Informanterna är dessutom 

utvalda efter att ha mångårig erfarenhet med dessa frågor. För att minska risken att få allt 

för snedvridna och subjektiva svar från informanter, har vi försökt att välja olika erfarna 

personer från olika yrkesgrupper, för att få en så heterogen grupp som möjligt. En viss risk 

kvarstår dock att viss vinkling av svaren sker, då antalet intervjuade personer är relativt få.  
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Fastighetsvärderare har fått rangordna olika poster, nyckeltal och information från 

årsredovisningen i ett syfte att bl.a. höja validiteten i studien. Vår studie kan anses ha en 

relativt god reliabilitet då vi fått fram ett antal faktorer som fastighetsvärderarna har varit 

relativt eniga om och som vi sedan testat i ett eget test.  

2.2 Metoddiskussion  

Vi fick en lägre svarsfrekvens än vad vi väntat oss på vår enkät, endast 25 av 130 

fastighetsvärderare svarade, detta kan bero på flera orsaker. En orsak är att vi skickade ut 

enkäten under semestertider. Vi har fått en hel del autosvarsmail som meddelat oss att 

många var på semester. Vi har också fått autosvarsmail om att en del bytt arbete eller har 

varit mammalediga. En del informanter har inte velat svara på enkäten på grund av att de 

inte arbetar med att värdera bostadsrättsföreningar utan med värdering av andra typer av 

objekt. Det är också generellt sätt vanligt med en låg svarsfrekvens vid enkätundersökningar. 

I efterhand tror vi att det hade varit bättre att inte erbjuda ett neutralt svaralternativ. 

Genom att exkludera ett neutralt svarsalternativ tvingas informanterna att ta ställning i varje 

fråga. På detta sätt tror vi att vi skulle fått ut mer av studien.  

Eftersom att intervjuerna spelades in är det naturligt att en viss påverkan kan ha skett av 

informanternas svar. Det var inte märkbart att de hämmades vid ljudupptagningen, men 

självklart finns en risk att vissa kan ha uttryckt en mer officiell uppfattning och undvikit de 

mer subjektiva uppfattningarna om det diskuterande ämnet, vilket kunde ha varit intressant 

för vår studie. 

Påminnelsen som gick ut efter en vecka resulterade i ytterligare svar.  

Tyvärr kunde två av nyckeltalen som fick ett medelvärde över fem i enkätundersökningen 

inte vara med i vårt test på grund av att de inte var möjliga att tillämpas eller jämföras av 

olika anledningar. Testet var i övrigt intressant och enkelt att genomföra.  
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3. Teoretisk referensram 
 

3.2 Redovisning  

3.2.1 Kort om redovisningens historia 

Det vi i idag kallar redovisning har sitt ursprung i bokföringen. Dubbel bokföring utvecklades i 

Italien någon gång omkring år 1300-1500, en viktig faktor var att det arabiska systemet med 

siffror slog ut det gamla romerska systemet med bokstäver som representation för tal. Det 

dröjde dock ända till 1600-talet innan rapporter innehöll balansräkning samt begrepp så som 

vinst och förlust. Under 1800-talet uppstod idén om att det totala värdet på företaget 

utgjordes av startkapitalet samt den totala vinsten eller förlusten. Lagstiftning rörande 

företag och hur redovisning ska ske för dessa infördes år 1845 i England och drev ytterligare 

på utvecklingen av en standardiserad redovisning och bokföring. Detta kan ses som en effekt 

av det moderna sättet av ägande av företag, där aktieägaren nödvändigtvis inte har en direkt 

bestämmande roll i bolaget. En standardiserad redovisning och bokföring behövdes därför 

för att ägaren/ägarna skulle få en rättvis och korrekt bild av den finansiella statusen i 

bolaget. I början på 1900-talet började idén om redovisningsteori som ett vetenskapligt 

ämne formas och därav uppkom ett behov av ett ordentligt ramverk för redovisning.  

En av de tidiga pionjärerna var DR Scott som i sitt arbete ”The basis for Accounting 

Principles” stipulerade följande principer, i hierarkisk ordning, rörande utvecklingen av ett 

ramverk för redovisningsteori: 

1. Orientation Postulate. Innebär att utvecklingen av redovisningen är baserad på den 

omgivning den befinner sig. 

2. The Pervasive Principle of Justice. Grundtanken vid utvecklingen och formuleringen 

av redovisningsteori ska vara att alla brukare ska behandlas lika. 

3. The Principle of Truth and Fairness. Innebär att information som presenteras ska vara 

en korrekt avbildning av verkligheten, objektiv och opartisk.  

4. The Principles of Adaptability and Consistency. Den fjärde nivån innehåller två 

motsägande påstående som måste balanseras. Dels måste redovisningsteorin följa 

utvecklingen i samhället, men den måste också vara konsekvent och inte följa 

tillfälliga nycker och krav från marknaden. 
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I sina tidigare arbeten föreslog Scott att utvecklingen av redovisningsteori inte handlade om 

en strävan mot ett statiskt mål, istället är utvecklingen ett led i att ständigt anpassa sig till en 

föränderlig omvärld.14 

3.2.2 Redovisning i bostadsrättsföreningar 

Det är reglerat i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen att ekonomiska verksamheter ska 

redovisa externt. Externredovisningskravet för svenska företag kom efter Kreugerkraschen i 

början av 1930-talet. 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och är därmed skyldiga att upprätta 

årsredovisning varje år och den ska bestå av en förvaltningsberättelse, resultaträkning och 

balansräkning. Bostadsrättsföreningars årsredovisningar är offentliga.15 Intressenter till en  

bostadsrättsförenings årsredovisning är revisorerna, medlemmarna, blivande medlemmar 

och långivare. Revisorerna ska granska styrelsens arbete för medlemmarnas räkning. 

Medlemmarna bör studera årsredovisningen och skaffa sig en uppfattning om de på 

föreningsstämman kan ge styrelsen ansvarsfrihet. Blivande medlemmar bör intressera sig för 

hur ekonomin ser ut för att få en uppfattning om det ekonomiska läget i föreningen. 

Långivare ska kunna se hur kreditvärdigheten ser ut för att kunna bevilja lån till investeringar 

i fastigheten. 

I Sverige och i en del andra länder finns ett starkt samband mellan redovisning och 

beskattning. Företagets resultat beskattas men det är först efter att vissa korregeringar har 

gjorts. För skattemyndigheten är alltså den externa redovisningen nödvändig. 16  

3.2.2.1 Förvaltningsberättelse 

I en bostadsrättsförenings förvaltningsberättelse beskrivs de händelser som anses viktiga 

från det år som gått. Den innehåller information som inte redovisas i balansräkning, 

resultaträkning eller noterna men som är viktiga vid bedömningen av föreningens resultat 

                                                           
14 Schroeder, Richard G, Clark, Myrtle W, Jack M, (2011) “inancial accounting theory and analysis” 10th edition, John Wiley & Sons, INC. 
15 Bolagsverket- Ekonomiskförening://www.bolagsverket.se/ff/foreningsformer/ekonomisk (Hämtad: 2012-04-16) 
16 Gröjer Jan-Erik, (2002), ”Grundläggande redovisningsteori”, Lund, Studentlitteratur AB 
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och ställning. Även vissa andra lagstadgade uppgifter ska lämnas så som styrelsens förslag till 

resultatdisposition.17  

3.2.2.2 Negativt resultat  

Det behöver inte vara negativt om en förening visar negativt resultat, till och med flera år i 

rad. Däremot beror det såklart på varför resultatet är negativt och underskottet kan ofta 

bero på bokföringsmässiga skäl. Som exempel kan en bostadsrättsförning ha fått in pengar 

från en försäljning av en hyreslägenhet. Pengarna de får in från försäljningen använder de till 

att reparera fastigheten. Bokföringsregler gör att de pengar man får in och kostnaden för 

underhållet inte möts i redovisningen. Intäkten som försäljningen ger bokförs inte som en 

intäkt utan istället som kapitaltillskott eller som en insats. Kostnaden för reparationen 

bokförs som en kostnad och det kan leda till ett kraftigt underskott i resultaträkningen, även 

fast reparationen finansierats av kontanta medel.18     

3.2.2.3 Likviditet och soliditet 

Betalningsförmågan i en förening mäts med måttet likviditet. Man räknar ut föreningens 

likviditet genom att ta kvoten mellan omsättningstillgångarna och kortfristiga skulder. Det är 

vanligt förekommande att föreningar strävar efter att ha en likviditet som motsvarar 25 

procent av omsättningen. Den långfristiga överlevnadsförmågan i en förening mäts med 

måttet soliditet. Tyvärr är inte detta mått anpassat efter bostadsrättsföreningar. I 

balansräkningen redovisas skulder till sitt värkliga värde medan tillgångarna minus kassa 

redovisas till det bokförda värdet av fastigheten. Detta värde är oftast mycket lägre än det 

verkliga värdet vilket leder till att om man räknar soliditet på dessa siffror blir det 

missvisande. En bostadsrättsförening har därför ofta en högre soliditet än vad som går att 

utläsa från balansräkningen. Det är positivt för en förening att ha en hög soliditet då det är 

lättare att få lån beviljat, detta för att till exempel kunna genomföra renoveringar och 

underhåll. Det finns föreningar där fastigheten är väldigt högt belånad, detta leder ofta till 

höga årsavgifter och en låg soliditet. En lösning på detta problem kan tillexempel vara att 

medlemmarna skjuter till med kapital vilket då kan användas till att amortera av mer på 

                                                           
17 Bolagsverket- http:www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/arsredovisninggsguiden/bostadsrättsförening 
18 Isacson, Per, (2006) ”Bostadsrättsboken, Allt du behöver veta för att köpa, sälja, äga och bo med bostadsrätt”, Stockholm, Svenska 
förlaget 
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lånen vilket i sin tur kan leda till sänkta avgifter. Om man gör på detta sätt ökar 

medlemmarnas privata lån men dessa är avdragsgilla med 30 procent skattelättnad.19   

3.2.3 Målet med redovisning? 

Målet med att tillhandahålla räkenskapsinformation är att förse investerare med relevant och 

tillförlitlig information så att de kan göra välgrundade investeringsbeslut. Enskilda investerare gör 

följande investeringsbeslut.  

- Köpa: en potentiell investerare beslutar sig för att köpa en viss säkerhet baserat på tillgänglig 

information. 

- Nyttja: En faktisk investerare bestämmer sig för att behålla en viss säkerhet baserat på 

tillgänglig information. 

- Sälja: En faktisk investerare beslutar sig för att avyttra en viss säkerhet baserat på tillgänglig 

information. 

Studier som försöker bedöma en individs förmåga att använda/ta in och hantera information går 

under den engelska benämningen ”human information processing” (HIP). Frågan som behandlas i 

denna forskning är bl.a. hur individer använder tillgänglig information. Genom att få svar på den 

frågan kan HIP-forskning användas till att förstå hur investerare i allmänhet fattar beslut. Generellt så 

har HIP-forskning visat att individer har en mycket begränsad förmåga att bearbeta stora mängder 

information. Den slutsatsen har tre viktiga konsekvenser. 

1. Individens uppfattning av information är relativt selektiv. Eftersom individer har en 

begränsad förmåga att uppfatta och förstå delar av sin omgivning, leder individens 

förhoppningar och hur de förväntar sig att uppfatta en viss situation, att i stor utsträckning 

inverka på vad de faktiskt uppfattar.  

2. Eftersom individer fattar beslut baserat på en liten del av den totala tillgängliga 

informationen har de inte kapacitet att göra optimala beslut.  

3. Då individerna har svårt att integrera större mängder information i sitt sammanhang, bryts 

informationen istället ner och analyseras i en sekventiell ordning. 

Individer selekterar alltså information och informationsbehandlingen sker stegvis. En individs 

informationsbehandling har en begränsad kapacitet som ofta ignoreras.  Den senaste trenden är att 

”Financial Accounting Standards Board” (FASB)och ”Securities and Exchange Commission” (SEC) 

kräver utlämnande av mer och mer information av företagen. Om de preliminära slutsatserna i HIP 

                                                           
19 Isacson, Per, (2006) ”Bostadsrättsboken, Allt du behöver veta för att köpa, sälja, äga och bo med bostadsrätt”, Stockholm, Svenska 
förlaget 
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forskningen är korrekta, kan dessa extra upplysningar ha en motsatt effekt till vad som är avsett. 

Anledingen till att FASB och SEC kräver utlämnande av mer information är för att individer ska kunna 

ta välgrundade beslut om företaget. Samtidigt kan det vara så att de årliga rapporterna redan 

innehåller mer information än vad individer lämpligen kan ta till sig på ett effektivt sätt. 

Utveckling av redovisningsteori kommer inte att lösa samtliga behov som användare av 

redovisningsinformation har. Även teorier som förutsäger marknadsreaktioner av 

redovisningsinformation måste utvecklas för att förstå hur användarna reagerar på 

redovisningsdata.20 

3.1 Avgiftens betydelse 
Generellt sätt är en lägenhet med en låg månadsavgift mer eftertraktad än en lägenhet med 

hög avgift förutsatt att lägenhetens läge, storlek etc. är likvärdiga. Det är nästan alltid fler 

personer på en visning av en lägenhet med låg avgift, budgivningen brukar också gå högre än 

vid en budgivning av en lägenhet med högre avgift. Att bara titta på avgifterna kan innebära 

en risk, det kan därför vara väldigt viktigt att prata med en insatt styrelsemedlem om 

föreningens framtida planer. Några faktorer som kan komma att påverka avgiften i 

framtiden är om fastigheten inom snar framtid behöver renoveras, styrelsen har tagit ut för 

låga avgifter för att marknadsvärdet på fastigheten ska hållas uppe, fastigheten får ett högre 

taxeringsvärde eller att föreningen tappar en eller flera lokalhyresgäster. Avgiften kan också 

förändras i motsatt riktning om föreningen sålt en bostadsrätt som tidigare har varit 

hyresrätt. Då kanske föreningen väljer att sänka avgiften en tid framöver.21   

3.1.1 Uthyrning av lokaler  

Att hyra ut lokaler i en bostadsrättsföreningars fastighet är positivt då intäkterna till 

föreningen ökar. Om en stor del av föreningens inkomster kommer från hyresintäkter kan 

det vara en bra idé som bostadsrättsspekulant att kolla upp företagen som hyr lokaler. Det 

kan slå hårt mot föreningens ekonomi om ett företag exempelvis skulle gå i konkurs och 

föreningen står med en tom hyreslokal.22 

                                                           
20

 Richarg G. Schroeder, Myrtle W. Clark, Jack M. Cathey. (Eighth Edition). “Financial accounting theory and analysis”. 
21

 Isacson P, (2006), ”Bostadsrättsboken” Stockholm, Svenska förlaget 
22

 Isacson P, (2006), ”Bostadsrättsboken” Stockholm, Svenska förlaget 
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3.4 God redovisningssed 

Förenklat är god redovisningssed att utöver lagar, ska också rekommendationer och 

allmänna råd av normgivande organ följas. God redovisningssed behöver inte vara 

detsamma för samtliga företagskategorier. Det kan skilja sig beroende på om det gäller ett 

stort eller mindre företag. "God redovisningssed" är en term som används och ska följas i 

bokförings- och årsredovisningslagen.23 

I tidningen Balans skrivs att bostadsrättsorganisationen Bostadsrätterna Sverige uppmanar 

bostadsrättsföreningars styrelser att inte göra avskrivningar på byggnader. Detta kan leda till 

problem eftersom detta strider mot lagen och även mot god redovisningssed. De senaste 

hundra åren har det varit vedertaget att en byggnad har en begränsad nyttjandeperiod. I 

årsredovisningslagen står att den historiska anskaffningsutgiften för byggnaden ska skrivas 

av under de perioder som tillgången nyttjas. Avskrivningen får inte påverkas av att 

marknadsvärdet på byggnaden stiger. Årsavgiften som en bostadsrättsinnehavare betalar 

baseras på redovisning där avskrivningar har en central betydelse för avgiftsnivån. Om 

avskrivningar inte görs betyder det att den första generationen bostadsrättsinnehavare inte 

betalar för slitaget på byggnadskomponenterna. Detta medför att kostnaden läggs på 

framtiden med kraftigt höjda avgifter som följd när större underhåll och komponentbyten 

ska genomföras. God redovisningssed innebär att kostnaden ska redovisas i den period den 

förbrukas.24 

3.5 Försiktighetsprincipen  

Försiktighetsprincipen innebär att värderingen av redovisningsposter görs så att resultatet 

inte överskattas, det är bättre om posterna i så fall underskattas. En strikt tillämpning av 

denna princip innebär ofta att resultatet blir lägre än det verkliga resultatet. Genom denna 

princip har medvetet ett fel införts i redovisningen. Om ”felet” skulle vara lika stort i alla 

företag skulle det inte spela sådan stor roll men så är det inte i verkligheten. Anledningen till 

att denna princip införts är att det är mer problematiskt när resultat överskattas jämfört 

med när det underskattas.25   

                                                           
23 http://www.btn.se/fragor-bokfaring.aspx, hämtad (2013-11-29) 
24 Debatt: Redovisningstrick kan stå bostadsrättsinnehavare dyrt, (2011) Balans, nr 12 
25 Gröjer Jan-Erik, (2002) ”Grundläggande redovisningsteori”, Studentlitteratur, Lund 

http://www.btn.se/fragor-bokfaring.aspx
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3.6 Likhetsprincipen  

En grundläggande princip i en bostadsrättsförening är likhetsprincipen. Denna princip 

innebär att styrelsen och stämman har en skyldighet att behandla alla lika.  Styrelsen får inte 

fatta beslut som ger för- eller nackdel till en medlem gentemot en annan medlem. Fördelen 

behöver inte vara ekonomisk, det kan vara en fördel av ett annat slag. Orättvisan måste vara 

betydande för att den ska bryta mot likhetsprincipen. Att en viss grupp i föreningsstämman 

inte fått sin vilja igenom innebär inte att man brutit mot likhetsprincipen.26 

3.7 Självkostnadsprincipen 

En bostadsrättsförening har inte som syfte att gå med vinst. Föreningens främsta syfte är att 

främja de boendes ekonomiska intresse. Årsavgifterna i en bostadsrättsförening ska 

bestämmas utifrån en självkostnads princip. Detta betyder att årsavgifterna ska täcka 

utgifterna som föreningen har, om det inte är så att föreningen har intäkter i form av till 

exempel ränte- och hyresintäkter. I detta fall hjälper också dess intäkter till att täcka 

utgifterna och årsavgifterna kan bli lägre. En bostadsrättsförening som är rik och har låga 

ränteutgifter kan ha låga årsavgifter och detsamma gäller för en förening som har stora 

inkomster från uthyrningslokaler. Men i dessa fall ska man vara aktsam så att inte 

hyresgästen kommer på obestånd och lokalen sedan kan vara svår att hyra ut till andra 

hyresgäster. Detta kan i sådant fall slå negativt på föreningens ekonomi.27 

3.8 Nyckeltal 

Nyckeltal är ett relationstal och denna siffra som nyckeltalet utgör visar på en relation 

mellan flera andra värden. Genom att visa detta förhållande omvandlas data till ny viktig 

information. Nyckeltal bidrar till att på ett mer överskådligt sätt beskriva de ekonomiska 

förhållandena. Beräkningen av nyckeltal kan antingen göras utifrån den interna eller den externta 

redovisningen. Det vanligaste är att företagen och andra intressenter gör beräkningarna 

utifrån företagets externa redovisning. Detta underlättar jämförelsen mellan företag 

eftersom den externa redovisningen är offentlig. När nyckeltal används, vare sig det är 

internt eller externt för analys av andra företag är det viktigt att informationen baseras på 

                                                           
26 Lundén B, Bokelund Svensson U, (2011) ”Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningar och medlemmar” Mölnlycke, Björn Lundén 
Information AB 
27 Lundén B, Bokelund Svensson U, (2011) ”Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningar och medlemmar” Mölnlycke, Björn Lundén 
Information AB 
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enhetliga definitioner, en klar terminologi och en tillförlitlig redovisning. Om beräkning av 

nyckeltal görs på redovisning som är av låg kvalité blir inte analysen och svaren användbar.  

Nyckeltal kan delas upp i två grupper, grundnyckeltal och tilläggsnyckeltal. Grundnyckeltal är 

de nyckeltal som kan beräknas direkt från den externa årsredovisningen. Tanken är att 

grundnyckeltalen ska kunna användas av alla företag oavsett bransch, storlek eller 

verksamhet. Tilläggsnyckeltalen ger en mer fördjupad information från företagen.  

Vid nyckeltalsanalyser är det viktigt att vara noggrann vid urvalet och att inte arbeta med för 

många nyckeltal. Antalet nyckeltal är en fråga från fall till fall men bör inte vara mer än fem 

till åtta stycken i den normala analysen.28 

Nyckeltal används för att förenkla den stora mängd data som finns inom en organisation.  

Det finns tre olika grundläggande funktioner som nyckeltal har.  

 Kontroll. Dessa nyckeltal gör det möjligt för chefer och medarbetare att utvärdera 

prestationer och kontrollera de resurser de har ansvar över. 

 Kommunikation. Nyckeltal som mäter prestation används inte bara internt för att 

mäta chefer och medarbetares prestation utan de används även externt av 

aktieägare för andra ändamål.  

 Förbättring. Genom att identifiera ett gap mellan ett förväntat nyckeltal och det 

faktiska resultatet av nyckeltalet kan leda till förbättring. Informationen kan ge en idé 

om vilka interventioner eller förbättringar, som är nödvändiga. De kan även användas 

för att utvärdera hur väl ens åtgärder fallit ut över tid.29  

Beroende på hur verkligheten uppfattas, så kan man försöka förenkla den med hjälp av 

nyckeltal. En viktig detalj som man måste ha i beaktning är att nyckeltal skiljer sig från 

verkligheten. Ett nyckeltal representerar inte den komplexa verklighet som finns i en 

organisation. En fördel med nyckeltal är att de kan uppmärksamma avvikande värden som 

kan leda till vidare granskning. En nackdel med nyckeltal är att de kan användas som 

beslutsunderlag vilket inte är optimalt då nyckeltal är förenklingar som skiljer sig från 

verkligheten. Nyckeltal används ofta som uppfångare eller varnare. Nyckeltal går alltid att 

kritisera, det är inte säkert att ett nyckeltal bygger på korrekt värderade värden etc. 

                                                           
28 Nordstedts Juridik AB, (2010), BAS Nyckeltal – för bättre analys och effektivare ekonomistyrning  
29 Fiorenzo Franceschini, Maurizio Galetto, Domenico Maisano, (2007),” Management by Measurement, Designing Key Indicators and 
Performance Measurement Systems”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg  
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Samtidigt kan kritiken leda till att nya frågor skapas vilka kan vara intressanta att resonera 

kring. Ideal för nyckeltal är bland annat att de ska vara enkla att förstå och tolkas, svåra att 

manipulera, lätta att ta fram och jämföra. Om ett nyckeltal visar ett förändrat/oförändrat 

värde så krävs det att man analyserar verkligheten bakom nyckeltalet för att förstå den 

bakomliggande orsaken.30  

Tre principiella problem med nyckeltal.  

 Delar kontra helhet. Nyckeltal är en förenkling av verkligheten och det är lätt att 

nyanser går förlorade. Genom att arbeta med flera nyckeltal som beskriver fler 

aspekter kan man minimera detta problem en del.  

 Det andra problemet är att man får för mycket information vilket kan leda till att 

beslutsfattandet kan bli sämre. Då händer det ofta att man försöker förenkla genom 

att ta bort eller lägga ihop information och då är man tillbaka på ruta ett.  

 Det tredje problemet handlar om fixering, det vill säga om nyckeltalets beräkning har 

förändrats något kan individen ha svårt att ta hänsyn till det vid sin bedömning. Till 

exempel om ett företag byter räntabilitetsmått från räntabilitet på sysselsatt kapital 

till räntabilitet på totalt kapital bör båda nyckeltalen beräknas under en 

övergångsfas.31  

3.9 Fastighetsvärdering 

Det finns olika grundmodeller som används vid fastighetsvärdering och dessa är indelade i 

olika typer. De vanligaste är ortprismetoder som bygger på direkta jämförelseköp, 

avkastningskalkylbaserade metoder som kan vara diskonteringsmetoder samt 

produktionskostnadsmetoder. Vilken typ av metod som väljs bestäms oftast utifrån vilken 

data som finns tillgänglig och vad som är syftet med värderingen.  

Det finns ett antal relaterade faktorer, så kallade värdepåverkande faktorer, som har 

påverkan på ett värde. Värdet = f (      ,   ,    ,…,   )  

Där    , i=1 till n, representerar olika faktorer så som läge, storlek, ålder, hyror och så vidare.  

De värdepåverkande faktorerna kan grovt delas in i tre grupper; 

                                                           
30 Catasus Bino, Gröjer Jan-Erik, Högberg Olle, Johren Anders, (2001), ”Boken om nyckeltal”, Edsbruk, Akademitryck AB 
31 Catasus Bino, Gröjer Jan-Erik, Högberg Olle, Johren Anders, (2001), ”Boken om nyckeltal”, Edsbruk, Akademitryck AB. 



20 
 

- Direkt fastighetsknutna faktorer av teknisk, juridisk och ekonomisk art 

Till exempel läge, omgivning, byggnadens storlek, ålder, skick, hyror och 

driftskostnader. 

- Marknadsanknutna faktorer 

Utbud och efterfrågan på fastighetsmarknader. 

- Omvärldsanknutna faktorer av samhällsekonomisk eller politisk art 

Hur konjunktur utvecklas, inflation, arbetsmarknad, bostads- och skattepolitik, 

räntenivåer och så vidare. 32 

3.9.1 Arbetsgång för värdering av bostadsrätter 

Arbetsgången vid värdering av bostadsrätter inleds med inledande arbete. Det innebär att 

syftet med värderingen klargörs, är det till exempel så att värderingen görs på grund av att 

en överlåtelse ska ske eller är det för belåning av fastigheten? Vilket värde är det som 

efterfrågas, är det till exempel avkastningsvärdet eller det vanligaste, marknadsvärdet?  

Datainsamling är nästkommande steg. Här bör många handlingar studeras såsom tidigare 

överlåtelsehandlingar, stadgar, senaste årsredovisningen, utdrag ur lägenhetsförteckningen, 

protokoll från senaste föreningsstämma och eventuellt den ekonomiska planen om det är en 

relativt nybildad förening. Uppgifter som skall dokumenteras är bland annat 

bostadsrättsföreningens namn, area, årsavgift, byggår/ombyggnadsår och fastighetens 

värdeår enligt fastighetstaxeringen, planerade ombyggnader/renoveringar, 

renoveringsbehov lägenhet/byggnad.  

Prispåverkande faktorer som styr prisbildningen är självklart utbud och efterfrågan. Läget 

har stor inverkan på priset, det vill säga om fastigheten är belägen i ett attraktivt område 

eller i ett mindre attraktivt område. Kommunikationsmöjligheter såsom spårvagn, tåg, 

tunnelbana eller buss spelar också mycket in på priset i storstadsområden. Lägenhetsstorlek 

är en viktig faktor som tillsammans med standard och ålder har stor inverkan. En faktor som 

börjat analyserats allt mer är föreningens ekonomi då denna har stor inverkan på 

medlemmarnas årsavgift.  

                                                           
32 Persson, Erik, (2003), ”Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, Fastighetsnomenklatur” Stockholm, Fastighetsnytt Förlags AB 
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Besiktning av bostadsrätter är sedan ett nästkommande steg i värderingsarbetet. 

Lägenhetens planlösning, samtliga rum med avseende på ytskikt på golv, väggar och tak. 

Underhållsbehov samt renoveringar ska noteras. Extra viktiga utrymmen att besiktiga är 

sanitets- och köksutrymmen. De gemensamma utrymmena såsom tvättstuga och 

förrådsutrymmen besiktigas också tillsammans med omgivningsfaktorer. 

Därefter görs val av värderingsmetod. Ortprismodellen är vanlig förekommande men vid 

värdering av bostadsrätter (jämfört med fastigheter) blir den problematisk då dessa 

överlåtelser inte är officiella. Däremot förs det ändå register över sålda bostadsrätter, 

exempelvis för HSB ett register för sina sålda bostadsrätter och mäklare brukar också ha 

egna upplagda register. Vid jämförelseanalyser måste man vara kritisk och försiktig till 

materialet, så man kan säkra sig om att det är ”rena köp”. En vanlig förekommande 

normering så att man ska kunna jämföra olika bostadsrätter med varandra är priset i 

förhållande till storleken.  

Värdebedömning görs bland annat på miljöstörningar som påverkar boendet, skador och 

brister.33 

  

                                                           
33 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2005) ”Fastighetsvärdering, grundläggande teori och praktisk värdering” 
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3.10 Teoridiskussion 

Om och hur man ska göra avskrivningar är ett omdiskuterat ämne och åsikterna går isär. 

Enligt Årsredovisningslagen och God redovisningssed ska avskrivningar göras under den 

period som tillgången förbrukas. Annars finns en risk att resultatet överskattas vilket kan ge 

en missvisande bild av bostadsrättsföreningens ekonomi. Görs inte avskrivningar riskerar 

bostadsrättsinnehavare att betala för slitage som andra bostadsrättsinnehavare orsakat och 

detta strider mot God redovisningssed.   

Självkostnadsprincipen är en grundprincip i en bostadsrättsförening och därmed mycket 

viktig. Däremot förstår vi att det är svårt att fastställa en korrekt avgift utifrån föreningens 

kostnader och desto svårare för en utomstående att bilda sig en uppfattning. Då tänker vi 

framförallt på avskrivningar då det är en kostnad fast som inte leder till något utflöde av 

pengar.  

Att en bostadsrättsförenings styrelse använder nyckeltal som hjälpmedel när de fattar olika 

beslut tror vi är vanligt förekommande. I många årsredovisningar34 som vi gått igenom kan 

man se att nyckeltal ofta redovisas. Vi tror att det är ett bra sätt för en styrelse att ge sina 

intressenter en enklare uppfattning om bostadsrättsföreningens situation och jämföra mot 

föregående år. Om man däremot ska jämföra olika föreningar med varandra bör man inte 

fokusera på ett specifikt nyckeltal då det kan skilja sig mycket beroende på fastighetens ålder 

och läge med mera.  

De tre grundläggande funktioner nyckeltal har, som vi nämnt ovan är kontroll, 

kommunikation och förbättring. Om vi applicerar det i en bostadsrättsförening kan det ses 

som att styrelsen i föreningen använder nyckeltal för att kontrollera att de är på väg mot de 

ekonomiskt uppsatta målen, som exempelvis skulle kunna vara att minska sin lånegrad. 

Genom att kommunisera med nyckeltalen internt kan styrelsen enkelt vid årsstämman visa 

att lånegraden faktiskt har minskat från föregående år. Externt kan långivare och kommande 

bostadsrättsinnehavare få en överblick över hur det ser ut. Nyckeltal kan även användas för 

att uppnå en förbättring. T.ex. styrelsen i en förening sätter upp ett visst mål och budgeterar 

därefter att vid årets slut ha en lägre lånegrad i föreningen. Vid årets slut ser man att 

lånegraden har sjunkit men inte så pass mycket som önskat. Detta utvärderas då och det 

                                                           
34 Årsredovisningar HSB, (2011), Bostadsrättsföreningar Järfälla kommun. 
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visar sig att föreningens obundna räntor steg mer än förväntat under ett antal månader och 

därmed har inte föreningen kunnat amortera som önskat. Styrelsen får utvärdera om de ska 

binda lånen för att kunna budgetera med exakta räntekostnader nästkommande år eller på 

något sätt minska andra kostnader i föreningen. Att attackera från det andra hållet och öka 

det egna kapitalet, alltså öka avgiften för medlemmarna kanske också är ett alternativ.  

Nyckeltal som har till syfte att kontrollera är intressanta i vår uppsats då vi vill jämföra 

nyckeltal som är hämtade från olika föreningars årsredovisningar, för att kunna se om något 

värde sticker ut eller kan anses som alarmerande. 

 När en fastighetsvärderare värderar en bostadsrättsförening görs en helhetsbedömning av 

bostadsrätten då det finns många värdepåverkande faktorer som beaktas vid värderingen. 

Utifrån syftet med vår uppsats tar vi enbart hänsyn till de direkta fastighetsanknutna 

faktorerna såsom bl.a. ekonomin, ålder och storlek. Andra faktorer såsom läge vilket många 

anser som en viktig faktor tas inte med i vår studie då det inte har med årsredovisningen att 

göra. I och med att fastighetsvärderare tar hänsyn till mycket mer än bara föreningens 

ekonomi kan det mycket väl vara så att en förening med sämre ekonomi ändå kan bli högre 

värderad på grund av bättre läge, närhet till bra kommunikation såsom tåg och tunnelbana 

med mera. I kap 3.9.1 står att en vanlig förekommande normering, så att man ska kunna 

jämföra olika bostadsrätter med varandra, är priset i förhållande till storleken. Det säger sig 

självt att en liten och dyr bostadsrätt måste ha någorlunda bra läge, 

kommunikationsmöjligheter, bra skick etc. Medan en stor och billig bostadsrätt antagligen 

har sämre genomsnittligt värde på dessa faktorer. Men för att kunna förstå vilka av alla 

dessa möjliga nyckeltal som påverkar värdet mest sinsemellan, då t.ex. läget kan vara bra 

men skicket sämre, måste man ha mer information än bara pris i förhållande till storleken. 

Värdet i att använda detta mått gäller således framför allt när man jämför bostadsrätter som 

ligger i proximitet till varandra. 

HIP (Human Information Processing) forskning anser vi är väldigt intressant. Det känns 

naturligt att ju mer information som redovisas desto bättre beslut bör kunna fattas. Att en 

individs förmåga att ta till sig information inte är så bra och kan ge motsatt effekt är 

anmärkningsvärt anser vi.  
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4. Resultat och analys 

4.1 Förstudie 

4.1.1 Intervju från Svenska Mäklarhuset och Svensk Fastighetsförmedling 

Informanterna anser att den första signalen på att en förening har god ekonomi är låga 

avgifter. Om den låga avgiften beror på att inget underhåll eller renoveringar i fastigheten 

gjorts är ekonomin troligen inte så bra som den verkar. Avgiften kan därmed komma att 

höjas i och med framtida renoveringskostnader. Om föreningen har en låg avgift trots att 

kostsamma renoveringar och underhåll genomförts kan man dra slutsatsen att det är en 

förening med god ekonomi. För att skapa sig en uppfattning över hur ekonomin ser ut bör 

man även kontrollera hur höga lån föreningen har i förhållande till tillgångarnas verkliga 

värde. Det är viktigt att utrymme finns för att låna pengar till framtida renoveringar. Om 

fastigheten är belånad till hela fastighetsvärdet finns inget fortsatt belåningsutrymme vilket 

försvårar möjligheten till renoveringar. I detta fall måste ägarna i bostadsrättsföreningen 

skjuta till med eget kapital för att finansiera renoveringen. Således ses låga avgifter samt om 

föreningen har gjort renoveringar eller underhåll i regel som en bra förening. Fastigheten 

taxeras upp efter hur prisutvecklingen på marknaden är och detta görs var fjärde år. När en 

bostadsrättsförening har en förvaltare såsom HSB, anser informanterna att det bidrar till en 

större säkerhet då det finns yrkeskunniga som sköter förvaltandet. HSB tar till exempel hand 

om hur mycket pengar som skall sättas av för framtida renoveringar och hur intervallen för 

renoveringar ska ligga. I en liten förening är kontrollen inte alls lika stor anser informanterna. 

Det finns inga garantier för att en bostadsrättsförening som har en förvaltare, som HSB 

skulle vara en säkrare investering men det brukar oftast vara det menar informanterna  

En del föreningar skriver om framtida renoveringar i deras förvaltningsberättelse och då kan 

årsredovisningarna vara till hjälp för att ta reda på hur föreningens ekonomi ser ut. Samtidigt 

finns det föreningar som väljer att inte nämna sådan information i årsredovisningen. 

Framtida renoveringar är något man bör undersöka genom att t.ex. kontakta föreningens 

styrelse. Det kan vara bra att ställa framtida renoveringar i relation till årsavgiften så att man 

kan bilda sig en uppfattning om ifall årsavgiften ligger alldeles för lågt. 

Informanterna tycker sig ha sett att ju dyrare en lägenhet är desto mer intresserade är 

kunderna av att ta del av årsredovisningen. Äldre köpare verkar vara mer intresserade av 

årsredovisningen jämfört med de yngre. Informanterna anser att kunderna lägger ner för lite 
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tid eller ingen tid alls på att ta reda på bostadsrättsföreningens ekonomi. Informanten från 

Svensk Fastighetsförmedling anser att kunderna i mycket större utsträckning borde skapa sig 

en uppfattning om hur ekonomin i föreningen ser ut. Ekonomin är otroligt viktigt eftersom 

den säkerställer värdet på fastigheten framöver. Informanterna nämner ett skräckexempel 

då en kund köpt en bostadsrätt för en miljon kronor och ett år senare var den endast värd en 

halv miljon kronor, på grund av att ekonomin hade varit dålig i föreningen. Informanten på 

Svenska Mäklarhuset nämner också ett exempel på en bostadsrättsförening i Kallhäll där 

avgiften höjts med 40 procent på grund av att föreningen hade en dålig ekonomi. Kunden 

har en undersökningsplikt och det borde tas på större allvar. Mäklaren har en skyldighet att 

informera om sådant som de känner till men inte om sådant som troligtvis kommer att 

inträffa i framtiden. 

4.1.2 Intervju med ekonom vid HSB Norra Stor-Stockholm 

Informanten kopplar försäljningspriset för en bostadsrätt till föreningens årsavgift och 

menar att avgiften har stor inverkan på priset. Mäklare marknadsför oftast föreningar med 

låga avgifter som bra föreningar. Låga avgifter är bra men det förutsätter att fastigheten är 

väl underhållen annars kan avgiften väntas höjas kraftigt i framtiden. Informanten 

poängterar att en låg avgift inte alltid innebär att en förening har en god ekonomi vilket 

många tycks tro. Låga avgifter och inget underhåll på fastigheten resulterar i att inget värde 

kommer finnas kvar i fastigheten. Under 1980-talet var marknadsräntorna stundtals väldigt 

höga vilket speglade försäljningspriserna, som då var relativt låga för de då nybildade 

fastigheterna. Detta leder i sin tur till att föreningarna vid första försäljningen inte fick in det 

kapital som bör ha bekostat den större delen av föreningens lån. Föreningen riskerade då att 

över lång tid framöver leva kvar med hög belåning.   

Soliditet är ett exempel på nyckeltal som informanten inte tycker är bra att använda i en 

bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening kan ha en god ekonomi med en soliditet på till 

exempel 10 procent medan en förening med en soliditet på 80 procent kanske inte alls ser 

lika bra ut. Föreningen med en soliditet på 80 procent kommer kanske låna upp till 100 

miljoner kronor inom ett par år och då kommer antagligen avgifterna att höjas vilket inte ses 

som positivt för bostadsrättsinnehavarna. Informanten anser att det är svårt att definiera 

vad en god ekonomi i en förening är men påpekar att fastigheten bör vara väl underhållen. 

Nyckeltal ger en bättre bild om de appliceras på en nybyggd bostadsrättsförening med ny 
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fastighet där de stora underhållen troligtvis ligger långt fram i tiden. Ekonomin i en 

bostadsrättsförening skiljer sig mycket mot till exempel ett aktiebolag, då en 

bostadsrättsförening inte är en vinstdrivande organisation. Informanten betonar att man i 

en förening ska försöka ha så pass jämna avgiftshöjningar som möjligt. Om en förening inte 

höjt avgifterna på till exempel 15 år bör en varningsklocka ringa. Stammarna i fastigheten 

kommer behöva bytas och det är en stor kostnad. Dessa kostnader kommer leda till 

räntekostnader som påverkar kassaflödet och om man har ett kassaflöde som nätt och jämt 

går ihop betyder det att ett påslag på årsavgiften kommer vara oundviklig.  

Underhållsplanen ska spegla underhållsbehovet de kommande 20-30 åren beroende på hur 

lång planen är. Rekommenderat är att den är minst 20 år och med hjälp av den kan man 

planera det tekniska och med det även ekonomin. Ur planen räknar man ut den årliga 

avsättningen till den yttre fonden. I stadgarna står det om man måste göra avsättningar till 

den yttre fonden. I HSB Norra Stor-Stockholms stadgar finns krav på avsättning till den yttre 

fonden. Informanten anser att avsättning till den yttre fonden ska baseras på 

underhållsplanen. Om föreningen har en underhållsplan för de kommande 20 åren så 

summeras allt planerat underhåll och divideras med 20 år och då får man en jämn årlig 

avsättning. Denna siffra kommer att förändras varje gång som planen revideras. Anledningen 

till att man gör på det här sättet är för att rättvisa avgifter ska kunna sättas. Grundtanken i 

en bostadsrättsförening är att sista raden i resultaträkningen ska gå plus minus noll och då 

bör man även tagit hänsyn till eventuella fondavsättningar. Det vill säga, har man en 

fondavsättning på 200 000 kronor bör man få ett positivt resultat på 200 000 kronor, annars 

äter man upp det balanserade resultat. Styrelsemedlemmar brukar ha skilda åsikter om 

detta då en del vill ha en så låg avgift som möjligt. Höjer man inte avgifterna i tid kommer 

föreningen vara tvungen att höja betydligt mer när det väl är dags. Det innebär att de som 

bott i fastigheten en längre tid men som nu flyttat inte varit med att betala sin del av 

förbrukningen av fastigheten.  

Informanten anser att den viktigaste informationen i årsredovisningen är åldern på 

föreningen, vilka underhåll som har gjort och kommer att göras. Är det en förening från till 

exempel 1960-talet och som har gjort de stora underhållen såsom stambyten, 

fasadrenovering, fönsterbyten med mera kan man kanske förvänta sig att det inte kommer 

några stora utgifter de närmaste 20-30 åren. Då kan man anta att årsavgifterna inte kommer 
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förändra sig nämnvärt. Detta förutsätter att marknadsräntorna är relativt stabila, för om 

marknadsräntan går upp måste avgifterna höjas i förhållande till föreningens belåningsgrad. 

Renoveringar som genomförts och kommer att genomföras bör stå i förvaltningsberättelsen, 

fast det är inget krav. Däremot om det är en post i balansräkningen till exempel pågående 

byggnationer måste det förtydligas i årsredovisningen vad det är man gör. Om det inte står i 

förvaltningsberättelsen kan man alltid ringa till styrelsens ordförande eller den tekniska 

förvaltaren och fråga. 

Ett nyckeltal som används är årsavgiften utslaget på kvadratmeter, nya föreningar ligger på 

runt 650-800 kronor per kvadratmeter. Äldre föreningar som är byggda på sluter av 1960-

talet som inte börjat med några större underhåll ligger på runt 550 kronor per kvadratmeter. 

Om en bostadsrättsförening i en stockholmsförort har en årsavgift/kvadratmeter som 

överstiger 1 000 kr börjar det bli oattraktivt att bo där.  När de är klara med sina större 

underhåll kan de vara uppe på samma avgiftsnivåer som en ny förening. I resultaträkningen 

är det enligt informanten intressant att se hur stor del av de totala kostnaderna som är 

driftskostnader och hur stor del är räntekostnader. Driftskostnaderna förväntas öka i takt 

med inflation och indexuppräkning. Till driftskostnader räknas förvaltningskostnader, 

kostnad för el och vatten med mera.  

Stammarna i fastigheten håller cirka 50 år, sedan är det dags att byta. Om stambytet görs för 

sent kommer föreningen ha betalat många onödiga små reparationer som man sedan måste 

bryta upp, så när ett stambyte ska göras är en avvägning i tiden.  

En högt belånad fastighet behöver inte vara någon nackdel förutsatt att fastigheten är 

ordentligt underhållen. Däremot om fastigheten är högt belånad och i behov av renoveringar 

kan man få stora problem då det kan vara svårt att få fler lån. De boende kan därmed bli 

tvungna att skjuta till med eget kapital. Men om fastigheten är högt belånad och stora 

underhåll har genomförts så är det högst normalt, då kommer föreningen troligen inte vara i 

behov av att ta upp några större lån de närmaste årtiondena. Ett vanligt nyckeltal som 

används är belåning per kvadratmeter. 

En god soliditet behöver inte vara bra av ren automatik, allt går hand i hand med 

underhållet. Om nya lån tas upp för att finansiera underhåll minskar soliditeten. Skulder och 

tillgångarnas värde ökar men det egna kapitalet ökar inte. På detta sätt behöver inte den 
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låga soliditeten vara dålig då det kanske kommer att dröja 40-50 år innan nya lån tas upp och 

en stor del av lånen är amorterade om föreningen amorterar som de ska. En hög soliditet 

behöver inte heller vara bra om fastigheten är dåligt underhållen. Det är alltså fullt normalt 

att ha en låg soliditet när stora underhåll har genomförts. 

Många föreningar vill koppla amorteringstiden till avskrivningstiden. Man vill betala av 

skulden på lika lång tid som investeringen kostar föreningen. Kostnaden för en investering 

delas upp på livslängden för investeringen. Till exempel har stambytet en livslängd på 50 år 

så vill vissa amortera av på 50 år. Informanten anser att det är en sanning med modifikation, 

han anser att man ska amortera av med allt likvidöverskott. Detta därför att det stärker de 

enskilda medlemmarnas förmögenhet, det är en dålig affär att ha pengar på banken 

samtidigt som man betalar dyra räntor, pengar på banken ger ingen hög avkastning. Men om 

man har stora kommande renoveringar i framtiden anser informanten att man kan ha 

pengar på banken för att till exempel betala konsultarvoden under tiden med mera. Han 

anser att det bästa sättet för en förening att spara pengar är att amortera och har man rätt 

avgiftsnivåer ger det utrymme för amortering. Rätt avgiftsnivåer tar hänsyn till den yttre 

fonden, avsättning till den yttre fonden är inte likviditetspåverkande. Gör föreningen ett 

positivt resultat som täcker avsättningen går man plus i kassan. 

Det kan vara svårt för en bostadssökande att förstå årsredovisningen, speciellt i de fall då 

personen inte har någon djupare ekonomisk kunskap. Informanten menar att det även kan 

vara svårt för ekonomer att förstå principen i en bostadsrättsförenings ekonomi. Det är en 

speciell typ av redovisning och det är viktigt för att kunna förstå den ekonomiska statusen 

och koppla årsredovisningen till det utförda- samt framtida underhållet på fastigheten. 

Om en ny förening tillämpar en progressiv avskrivningsplan på 100 år och delar årets 

avskrivning på de totala tillgångarna får man fram i procent vad de skriver av med och det 

värdet blir lågt. Det är inte mycket i fastigheten som kommer hålla i 100 år utan det är i 

princip endast stommen som kommer stå kvar. Det finns olika uppfattningar om hur stor del 

av stommen som utgörs av produktionskostnader. Fasader, fönster, tak och stammar 

kommer bytas ut, en del både en och två gånger på 100 år. Avskrivningsplanen speglar inte 

förbrukningen i fastigheten vilket är ett problem. Informantens uppfattning är att man 

skjuter problemen framför sig, framtida medlemmar kommer att få betala för dagens 
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medlemmar vilket inte är rättvist. Samtidigt kan det vara svårt att motivera en avgiftshöjning 

om föreningen är lågt belånad. 

Bostadsrättsföreningar är på väg in i ett nytt regelverk, K3. Där kommer det enligt 

revisorerna som HSB Norra Stor-Stockholm samarbetar med (Borevision) troligtvis bli 

huvudregel på att man ska använda sig av raka avskrivningsplaner samt att använda sig av 

komponentavskrivning. Detta kommer leda till högre avskrivningar. HSB följer SABOS 

rekommendationer vad gäller avskrivningstider. SABOS är egentligen riktat mer mot 

hyresrätter, men deras rekommendationer speglar själva förbrukningen väldigt bra. 

4.1.3 Intervju med bankman på Handelsbanken 

Vid en värdering av en bostadsrättsförenings ekonomi tittar banktjänstemannen på det 

mesta från årsredovisningen. Skuldsidan är väldigt viktig men även underhållssidan, detta för 

att kunna bedöma framtida lån som kommer behövas tas för att finansiera framtida 

renoveringar så som till exempel stambyten med mera. Man tittar också väldigt mycket på 

tillgång kontra skuld, de kortfristiga skulderna ska matchas med de intäkter som främst 

kommer från årsavgifterna. Något som är viktigt när man tittar på ett vinstdrivande bolag är 

om bolaget går med vinst eller förlust, det är inte lika intressant när det kommer till en 

analys av en bostadsrättsförenings ekonomi.  

Banken gör inga egna kontroller på om årsredovisningen är riktigt gjord eftersom de inte har 

någon möjlighet till det. Men om föreningen är kund hos dem så kan en kontroll genomföras 

genom bland annat avstämning av konton och matchning mot intäkterna. En väldigt enkelt 

sammansatt årsredovisning kan vara ett tecken på att det inte är en så kompetent styrelse 

och att föreningen kan ha dåligt med pengar. Då kan banken välja att inte ta dem som 

kunder.  

Det är väldigt vanligt att föreningar går med förlust och då vill man veta att det finns 

övervärden kvar i huset så att det kan utnyttjas i framtiden. När de värderar huset gör de en 

prognos på om de i värsta fall hamnar med fastigheten i sina ägor. Det troligaste är att de 

säljer fastigheten som en hyresfastighet. Att en bostadsrättsförening går i konkurs är väldigt 

ovanligt men det händer. Belåningsgraden är ett väldigt viktigt nyckeltal som banken 

använder sig av vid värderingen av bostadsrättsföreningen. Hamnar föreningen på en 
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belåningsgrad över 65 procent är de mer noggranna med att titta på hur föreningens 

ekonomi faktiskt ser ut.  

Från förvaltningsberättelsen kan man utläsa om det till exempel är någon som sköter 

bokföringen åt bostadsrättsföreningen vilket oftast ses som en fördel. Om föreningen sköter 

bokföringen själv kanske banken blir tvungen att titta mer noggrant på posterna. I 

förvaltningsberättelsen kan man också se om föreningen till exempel genomfört stambyten 

eller lagt om taken vilket är viktig information. Det är inte alltid informanten läser 

förvaltningsberättelsen, tycker han att föreningen ser ”grön” ut händer det att informanten 

hoppar över det.  

4.1.4 Intervju med bankman på SEB 

En viktig aspekt som banken beaktar inför att de beviljar ett lån är läget, det påverkar 

marknadsvärdet mycket. En annan aspekt är hur hög belånad föreningen är och detta ställs 

mot marknadsvärdet. Banken tittar på flödet, ganska ofta har föreningar en bra säkerhet i 

fastigheten men banken vill inte ta in en förening som inte har ett betalflöde som går ihop. 

Det kan leda till att banken efter sex månader måste sälja fastigheten på exekutiv auktion 

och därför är det viktigt för banken att det flödesmässigt ser bra ut i bostadsrättsföreningen.  

Intäkterna i en bostadsrättsförening består av avgifter som medlemmarna i 

bostadsrättsföreningen betalar samt eventuella hyresintäkter. Dessa ska klara av 

föreningens drift och lån men det är ganska många föreningar som har ett negativt 

betalflöde och det kan vara en medveten strategi, men då vill banken att föreningens 

avgiftsnivå ska vara betydligt lägre än hyresnivån skulle vara om det drevs som en 

hyresfastighet. Detta för att det ska finnas möjlighet för föreningen att när pengarna i kassan 

tar slut, höja avgiften. Sedan kan det vara så att föreningen har en stark kassa och då kanske 

man klarar av ett negativt betalflöde under några år. Informanten menar alltså att det inte är 

stopp bara för att en förening har ett negativt betalflöde utan då kollar banken istället på 

kassan och ser över om det finns potential att höja avgiftsnivån.  

En låg avgiftsnivå kännetecknas bland annat av att bostadsrättsföreningen har en god 

ekonomi och potential att höja avgiften om det skulle inträffa något. En lågt belånad 

förening är också kännetecknande av en god ekonomi då höga lån tar mycket på kassan 

vilket leder till att banken vill att man ska amortera mer. Dessa två bitar, låg avgift och låg 
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belåningsgrad är viktiga men sen är även en kompetent styrelse av vikt. Att en styrelse är 

kompetent är dock svårt att avgöra menar informanten, men man brukar få en känsla av 

styrelsens engagemang och kompetens vid förlängning av lån exempelvis. Har 

bostadsrättsföreningen en förvaltare vet banken att de får professionell hjälp vilket är 

mycket positivt.  

Man brukar säga att marknadsvärdet ska ligga cirka 30 procent över taxeringsvärdet men det 

är inte alltid det gör det.  

Vid bedömning av en bostadsrättsförenings ekonomi är förvaltningsberättelsen viktig och 

den säger väldigt mycket. Desto mer utförlig förvaltningsberättelsen är ju mindre behöver 

man ringa och prata med styrelseledamöterna för att få information.  

Poster som är extra viktiga att se över i en förenings årsredovisning är givetvis resultatet och 

kassan. Det är också extra viktigt att se över om bostadsrättsföreningen har mer kostnader 

än de schablonmässigt anses ska ha. 

4.2 Analys av förstudie 

Utifrån vilka intressen och incitament de olika yrkesgrupperna som vi intervjuat har i 

bostadsrättsföreningar, tycker vi oss se att deras syn på vad som är relevant och inte varierar 

för att utvärdera en bostadsrättsförenings ekonomi. 

Fastighetsmäklarna, vars huvudintresse är att förmedla en affär till högsta möjliga pris 

mellan en bostadsrättsinnehavare och köpare, saknar med stor sannolikhet intresse i den 

aktuella bostadsrättsföreningens långsiktiga ekonomiska stabilitet anser vi. Således är det 

inte förvånande att denna yrkesgrupp har lagt stor vikt vid bostadsrättsföreningens årsavgift, 

eftersom detta har en direkt och stark inverkan på marknadspriset av bostadsrätten. I 

teoridelen tas det upp att en bostadsrättsförenings avgift har stor inverkan på såväl antalet 

spekulanter, som försäljningspriset av en bostadsrätt. Emellertid påpekas också att 

årsavgiften i bostadsrättsföreningen är en god indikator av finansiell stabilitet om den 

jämförs och analyseras tillsammans med andra faktorer som till exempel belåningsgrad, 

fastighetens skick och kommande underhåll av fastigheten. Mäklarna påpekande att 

undersökningsplikt av bostadsrättsföreningens ekonomi föreligger hos köparen och inte hos 
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dem vilket kan ses styrka att de vid en försäljning inte lägger lika stor vikt vid hur den 

långsiktig ekonomiska situationen kommer att se ut. 

I bakgrund och problemformulering, nämns att en fastighetsmäklare har som intresse att få 

ut högsta möjliga försäljningspris. Detta innebär att det kan finnas en risk att 

fastighetsmäklaren bistår köparen med en alltför positiv bild av ekonomin i 

bostadsrättsföreningen, det vill säga fastighetsmäklare som yrkesgrupp saknar i regel 

incitament för att göra en, ur köparens perspektiv, objektiv analys av ekonomin i 

bostadsrättsföreningen.  

HSB informanten, vars yrkesroll är redovisningsekonom, arbetar på HSB med den löpande 

bokföringen och med att upprätta årsredovisningar till HSB anslutna bostadsrättsföreningar. 

HSB är en kooperativ förening och saknar därmed vinstintresse, detta innebär att 

respondentens perspektiv med all sannolikhet är långsiktigt. Respondentens intressen bör 

vara samstämmiga med styrelsens och bostadsrättsinnehavarnas i den aktuella föreningen, 

det vill säga att skapa långsiktig finansiell stabilitet i bostadsrättsföreningen. Respondenten 

anser att det är viktigt med ett långsiktigt perspektiv för att undvika plötsliga och eller 

kraftiga avgiftshöjningar på grund av oförutsedda händelser eller avsaknad av en ordentlig 

underhållsplan. Betydelsen av att årsavgiften korrekt speglar och tar hänsyn till framtida 

kostnader av underhåll och reparationer lyfts fram av respondenten. Liknande resonemang, 

om än i annan form kom även upp till ytan i intervjun med fastighetsmäklarna. Att 

årsavgifter ska bestämmas utifrån självkostnadsprincipen stödjs i teorin. Ytterligare poster 

och nyckeltal som lyftes fram av HSB informanten under intervjun var årsavgift/kvm, 

belåning/kvm, driftkostnader och räntekostnader. Att dessa poster och nyckeltal belyses av 

HSB informanten beror förmodligen på att de är viktiga och relevanta för befintliga 

bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsföreningen, när det gäller analys av 

belåningsutrymme och löpande utgifter. Årsavgift/kvm har en direkt påverkan på 

bostadsrättsinnehavarnas privatekonomi och tillsammans med belåning/kvm kan de tänkas 

vara en enkel indikator på möjligt belåningsutrymme i fastigheten. Räntekostnader och 

driftskostnader påverkar också årsavgiften och därmed en indirekt påverkan på 

belåningsutrymmet. HSB informanten belyser också att det är svårt att definiera vad en god 

ekonomi i en förening är.    



33 
 

De intervjuade banktjänstemännen arbetar med kreditgivning till bostadsrättsföreningar, 

deras uppgift är därmed att analysera bostadsrättsföreningens långsiktiga och kortsiktiga 

betalningsförmåga. Vi finner det troligt att i likhet med fastighetsmäklarna föreligger här 

också en risk för intressekonflikt som riskerar att rubba objektiviteten i analysen av 

bostadsrättsföreningens ekonomi. Detta ska dock ses i ljuset av att banken riskerar 

betydande kreditförluster vid felaktiga analyser. Banktjänstemännen lyfter fram 

belåningsutrymme som en viktig faktor vid beviljandet av kredit. Belåningsutrymmet är ett 

tecken på den långsiktiga betalningsförmågan hos bostadsrättsföreningen, det vill säga finns 

det utrymme att i framtiden finansiera större renoveringar och underhåll? Vid en 

kreditansökan studeras också den kortsiktiga betalningsförmågan, det vill säga årsavgiftens 

storlek i förhållande till löpande driftskostnader och räntekostnader (kassaflödesanalys). Om 

kassaflödesanalysen visar på ett negativt kassaflöde görs en närmare kontroll av årsavgiften 

för att säkerställa att det finns utrymme för höjningar den dag kassan är tom. Det styrks i 

teorin att ett negativt kassaflöde inte behöver vara dåligt men att orsaken till det bör 

klargöras. Det är intressant att banktjänstemännens åsikter om förvaltningsberättelsen 

skiljer sig. Den ena informantet läste inte alltid förvaltningsberättelsen medan den andra 

tyckte den var väldigt viktig. I teoridelen så tas det upp att förvaltningsberättelsen är viktig 

vid bedömning av föreningens ekonomi. Förvaltningsberättelsen tar upp viktig information 

som inte tas upp i balans- eller resultaträkningen men som kan anses som viktig. En 

anledning till att banktjänstemännen kan ha skilda åsikter angående förvaltningsberättelsen 

kan vara på grund av att den håller en ojämn kvalité vilket vi har erfarit genom denna studie.  
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4.3 Enkätundersökning 

Värderingsskalan går från ett till sju, där ett är oviktigt och sju är viktigt. 

 

Figur 1. Förvaltningsberättelse. 

13 fastighetsvärderare svarade med ett värde på fem eller högre. Det var endast fem 

fastighetsvärderare som ansåg att denna post var mindre viktig. 

  - Medelvärde: 4,64 

 - Median: 5 

 

 

 

Figur 2. Tillgångar. 

Tillgångar anser 23 fastighetsvärderare vara en viktig post att titta på vid analysen av en 

bostadsrättsförenings ekonomi. Majoriteten har svarat med ett värde från fem och sju. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7

In
fo

rm
an

te
r 

Värderingsskala 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7

In
fo

rm
an

te
r 

Värderingsskala 



35 
 

 -Medelvärde: 5,40 

 - Median: 6 

 

Figur 3. Fond för yttre underhåll. 

15 fastighetsvärderare har svarat med värdet fem eller högre. Detta betyder att majoriteten 

av fastighetsvärderarna tycker att detta är en viktig post att beakta.  

  - Medelvärde: 4,52 

   - Median: 5 

 

 

Figur 4. Likvida medel. 

Likvida medel anses som en relevant post, majoriteten av svaren har ett värde på fem eller 

högre. Endast tre fastighetsvärderare anser att denna post är mindre viktig.  
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  - Medelvärde: 4,96 

  - Median: 5 

 

Figur 5. Kortfristiga skulder. 

På kortfristiga lån har åtta fastighetsvärderare svarat med värdet fyra. Majoriteten av svaren 

har värdet fem eller högre.  

  - Medelvärde: 4,60 

  - Median: 5 

 

 

Figur 6. Långfristiga skulder. 

Långfristiga skulder har ett av det högsta medelvärdet och flest antal fastighetsvärderare 

som angett värdet sju. Det betyder att fastighetsvärderarna anser att denna post är den 

viktigaste att beakta vid utvärdering av en bostadsrättsförenings ekonomi.  
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  - Medelvärde: 6,48 

  - Median: 7 

 

 

Figur 7. Avskrivningar. 

När det kommer till avskrivningar har 21 fastighetsvärderade svarat inom intervallet två till 

fem. Detta är bland det lägsta medelvärdet som har framkommit i undersökningen.  

  - Medelvärde: 3,64 

  - Median: 4 

 

 

Figur 8. Amortering. 

12 fastighetsvärderare har angett värdet fyra, annars är svaren relativt splittrade. 
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 - Medelvärde: 3,92 

 - Median: 4 

 

 

Figur 9. Räntekostnader. 

20 fastighetsvärderare är överens om att denna post är viktig. Det är fem 

fastighetsvärderare som svarat med värdet fyra och resterande har svarat med värdet fem 

eller högre. 

- Medelvärde: 5,64 

- Median: 6 

 

Figur 10. Driftskostnader. 

Driftskostnader är en viktig post enligt fastighetsvärderarna, endast tre personer har svarat 

med fyra eller lägre. Resterande har svarat med fem eller högre. 
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- Medelvärde: 5,88   

- Median: 6 

 

Figur 11. Årets resultat. 

Majoriteten av fastighetsvärderarna har svarat med en fyra eller högre. Denna post anses 

betydande vid värdering av en bostadsrättsförenings ekonomi.  

- Medelvärde: 4,56 

- Median: 5 

 

Figur 12. Kassaflödet. 

Enligt de flesta fastighetsvärderarna är kassaflödet viktigt att titta på vid en värdering. 17 

värderare har svarat med värdet 5 eller högre vilket tyder på att de anser att kassaflödet är 

viktigt.  

- Medelvärde: 5,44 
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- Median: 6 

 

Figur 13. Fastighetens framtida större renoveringsbehov 

När det kommer till fastighetens framtida renoveringsbehov är nästan alla 

fastighetsvärderare överens. Det är endast två fastighetsvärderare som svarat med värdet 

fyra och fem. 23 fastighetsvärderare har svarat med en sexa eller sjua vilket resulterar i ett 

av det högsta medelvärdet i undersökningen.  

- Medelvärde: 6,48 

- Median: 7 

 

Figur 14. Fastighetens ålder. 

Fastighetens ålder tycker majoriteten är viktigt. Fem fastighetsvärderare har svarat med en 

tvåa eller trea medans 20 värderare har angett ett högre värde.   

- Medelvärde: 4,96 
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- Median: 5 

 

Figur 15. Årsavgift/kvm. 

När det kommer till årsavgift/kvm har en majoritet på 23 fastighetsvärderare angett ett 

värde på fem eller högre vilket betyder att de anser att detta nyckeltal är viktigt. 21 

fastighetsvärderare svarade med värdet sex eller sju, detta nyckeltal fick också högsta 

möjliga median. 

- Medelvärde: 6,32 

- Median: 7 

 

Figur 16. Driftsnetto. 

Driftnetto resulterade i splittrade svarsalternativ, flest svarade med en femma.  

- Medelvärde: 4,8 

- Median: 5 
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Figur 17. Drift- och underhållskostnader/kvm. 

På drift- och underhållskostnader/kvm svarade samtliga med en fyra eller högre. 10 

fastighetsvärderare svarade med värdet sju. Detta betyder att fastighetsvärderaran anser att 

detta är ett viktigt nyckeltal.  

- Medelvärde: 6 

- Median: 6 

 

Figur 18. Planerat yttre underhåll/ kvm. 

Majoriteten svarade med värdet fyra eller högre, 19 fastighetsvärderare svarade med värdet 

fem till sju. 

- Medelvärde: 5,36 

- Median: 6 
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Figur 19. Räntekostnader/kvm. 

Räntekostnader/kvm anses som viktigt att ta hänsyn till. 18 fastighetsvärderare svarade med 

värdet fem eller högre, vilket resulterade i ett högt medianvärde. 

- Medelvärde: 5,24 

- Median: 6 

 

Figur 20. Belåning/kvm. 

Även detta nyckeltal anses som viktigt med ett av det högsta medianvärdet och ett högt 

medelvärde. 21 fastighetsvärderare svarade med värdet sex eller sju.  

- Medelvärde: 6,08 

- Median: 6 
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Figur 21. Soliditet. 

16 fastighetsvärderare svarade med ett värde från fem till sju. Nio stycken svarade med 

värdet fyra eller lägre. 

- Medelvärde: 4,8 

- Median: 5 

 

Figur 22. Likviditet. 

18 fastighetsvärderare svarade med ett värde från fem till sju, resterande sju stycken 

svarade med ett värde på två till fyra. 

- Medelvärde: 5,32 

- Median: 6 
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Figur 23. Kvm uthyrningslokaler/(kvm bostadsyta+ kvm uthyrningslokaler). 

När det kommer till detta nyckeltalet anser majoriteten att det är viktigt, samtliga 

fastighetsvärderare förutom en svarar med ett värde på fyra till sju. 

- Medelvärde: 5,44 

- Median: 5 

Utför du/ni några justeringar vid beräkning av nyckeltal? Om så är fallet, vilka justeringar 

görs och varför gör du/ni dem? 

 6 respondenter svarade inte på frågan. 

 8 respondenter svarade nej på frågan. 

 Resterande fastighetsvärderare svarade: 

- Analys av drift- och underhållskostnaderna och en rimlighetsbedömning mot 

avsättning till underhållsfond. Jämförelse mellan avgifter och normal 

hyresnivå på orten. 

- Renodla månadsavgifterna avseende bostadsytor så inte TV-avgifter, 

parkeringar, extra källarförråd med mera kommer med och snedfördelar 

jämförelsen. Då kan man jämföra med motsvarande hyresrätt på orten och 

beräkna ett teoretiskt värde på bostadsrätten. 

- Jag analyserar endast föreningar som i huvudsak bara äger småhus inför ett 

friköp av husen och sedan en frivillig likvidation av föreningen. 

- Soliditeten beräknas med en korrigering för det verkliga marknadsvärdet på 

fastigheten vilket ger en betydligt bättre bild av den egentliga soliditeten. 
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- Jag analyserar insats kr/kvm kontra lån kr/kvm. Det är viktigt om det är en 

ombildad eller nybyggd men även viktigt att se hur en äldre förening har sin 

fördelning. 

- Vid beräkning av solditet brukar vi justera tillgångssidan avseende 

föreningens fastighetsinnehav med antingen taxeringsvärdet eller ett 

uppskattat marknadsvärde istället för att använda det redovisningsmässiga 

värdet som kan återfinnas i årsredovisningen. 

- Underliggande marknadsvärde. 

- Belåning i förhållande till marknadsvärde är viktig. Årsavgift/kvm i förhållande 

till bruksvärdehyra på orten är viktig, särskilt om brf-värdena är låga för då 

finns alltid risken att brf-havare säger upp sig på tre månader och flyttar och 

då är föreningen på ett sluttande plan med minskande antal betalande 

medlemmar! Förvaltningsberättelserna varierar väldigt mycket i kvalité. 

Data om underhållsplan och kommande underhållsbehov ser man sällan 

uppgift om. 

- Om en komponent i ett nyckeltal inte kan bestämmas renodlat för aktuell 

förening måste justering ske. Area mätt i kvm är ofta förekommande och är 

ofta inte relevant för hela huset som area. 

- Soliditet med justerat eget kapital. (EK+(txv-AT)) / (TK+(txv-AT) eller 

Soliditet med beräknat marknadsvärde (EK+(mv-AT) / (TK+(txv-AT). 

Anser du/ni att det finns viktiga poster, nyckeltal eller annan viktig information, som vi 

missat att ta med i denna enkät och som är viktiga att ta hänsyn till vid en analys av en 

bostadsrättsförenings ekonomi? 

 3 respondenter svarade inte på frågan. 

 12 respondenter varade nej på frågan. 

 Resterande fastighetsvärderare svarade: 

- Fastighetsskatt, typkod + äganderätt vs tomträtt 

- Stadgarna/årsredovisningen avseende tillhörighet till någon av de stora 

förvaltningarna typ HSB, Riksbyggen då detta fördyrar förvaltningen och 

minskar frihetsgraden i föreningen.  
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- Jag analyserar endast föreningar som i huvudsak bara äger småhus inför ett 

friköp av husen och sedan en frivillig likvidation av föreningen. 

- Uppdelning av kostnader på olika poster. Vilken marknad föreningen befinner 

sig på, genomsnittlig lägenhetsstorlek, antal bostäder och ombildningsår. 

- Marknadsposition, d.v.s. läge. 

- Hyra kr/kvm för lokaler som hyrs ut. Hyra kr/kvm för lägenheter som hyrs ut. 

Andel lägenheter som hyrs ut. 

- Att beräkna marknadsvärdet är rätt viktigt i och med att marknadsvärdet är 

det som föreningarna tar nya lån mot. Den bedömda hyresnivån i fastigheten 

(lägenheter och lokaler) är viktigt om föreningen är nära att vara oäkta. 

- Andel kvarvarande hyresrätter som föreningen kan sälja i framtiden. Stor 

potential i nyombildade föreningar. Äkta eller oäkta förening. 
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4.3.1 Sammanfattning av enkätundersökning 
 

 

Figur 24. Poster. 
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Figur 25. Nyckeltal. 

 

4.4 Analys av enkätundersökning 

4.4.1 Poster som fastighetsvärderarna anser som viktiga 

Nedanstående sex poster har ett medelvärde på fem eller högre i enkätundersökningen.  

 Långfristiga skulder (6,48) 

 Fastighetens framtida större renoveringsbehov (6,48) 
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 Driftkostnader (5,88)  

 Räntekostnader (5,64) 

 Kassaflödet (5,44) 

 Tillgångar (5,40) 

Långfristiga skulder är den post som fastighetsvärderarna ansåg var en av de viktigaste vid 

utvärdering av en bostadsrättsförenings ekonomi. Vi tolkar det som att långfristiga skulder är 

betydelsefullt att beakta. Långfristiga skulder tillsammans med fastighetens marknadsvärde 

ger ett svar på hur stort belåningsutrymmet är i fastigheten. Belåningsutrymmet är i sin tur 

intressant att jämföra mot fastighetens framtida renoverings och underhållskostnader 

eftersom det avslöjar om och hur framtida underhåll och renoveringar kan eller bör 

finansieras. Saknas det möjlighet att via lån finansiera en större renovering eller underhåll 

kan det enligt HSB informanten bli aktuellt med ett kapitaltillskott från 

bostadsrättsinnehavarna. Oftast har en bostadsrättsförening med nybyggda fastigheter en 

hög belåning, vid ett sådant fall är det bra att ha i åtanke att underhållskostnaderna kommer 

långt fram i tiden och att belåningsutrymme inte är så viktigt för tillfället. HSB informanten 

anser att när denna nya förening i framtiden behöver låna upp mer pengar bör föreningen 

under tiden ha amorterat på lånet så att nytt belåningsutrymme då finns. Att de boende ska 

betala för slitaget som de själva åsamkar under tiden som de bor i fastigheten stöds i 

självkostnadsprincipen. Detta skulle kunna vara några av anledningarna till varför denna post 

fick högt värde i enkätundersökningen.  

Vi har noterat att informationen som ges kring fastighetens framtida större 

renoveringsbehov kan skilja sig mellan olika bostadsrättsföreningars årsredovisningar, vissa 

årsredovisningar innehåller mer utförlig information medan andra föreningar kan utelämna 

informationen helt. Vi anser att informationen kan ge en bild av i vilket skick fastigheten är i 

men på samma sätt som långfristiga skulder är posten beroende av andra fakta för att kunna 

tolkas korrekt. Till exempel om medel finns avsatta till större renoveringar eller hur stort 

belåningsutrymmet är. Fastighetens framtida större renoveringsbehov fick lika högt 

medelvärde i enkätundersökningen som långfristiga skulder. Detta var även det högsta 

uppmätta medelvärdet i enkätundersökningen. Vi tolkar det resultatet som att fastighetens 

framtida renoveringsbehov är viktigt att beakta.  
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Vi har kommit fram till att driftkostnad bör sättas i proportion till fastighetens storlek, så att 

man exempelvis kan se om värmekostnaderna är proportionerliga till storleken på 

fastigheten. Storleken på årsavgiften avgörs till stor del av driftskostnader och 

räntekostnader enligt litteratur vi läst, därmed blir dessa poster förmodligen intressanta att 

beakta. Driftskostnaderna är oftast en stor kostnad för en bostadsrättsförenings ekonomi 

och vi tolkar att detta troligtvis är en stor anledning till att denna post fått en hög 

rangordning i enkätundersökningen. 

Som vi nämnt ovan kan även räntekostnader ha en stor inverkan på årsavgiften, vilket skulle 

kunna förklara att de fick ett högt medelvärde i enkätundersökningen. Vi tolkar det höga 

medelvärdet som att det är en relevant post att beakta i en bostadsrättsförenings 

årsredovisning.  

Kassaflödesanalys fick i enkätundersökningen ett medelvärde på över fem, vi tolkar det som 

att en kassaflödesanalys kan vara av intresse att upprätta. 

Tillgångar fick ett värde strax över fem, anledningen till att det inte värderades högre kan 

tänkas bero på att posten består av fastighetens bokförda värde och inte fastighetens 

marknadsvärde.  

4.4.2 Poster som fastighersvärderarna anser som mindre viktiga 

Nedanstående åtta poster har ett medelvärde under fem i enkätundersökningen.  

 Likvida medel (4,96) 

 Fastighetens ålder (4,98) 

 Förvaltningsberättelsen (4,64) 

 Kortfristiga skulder (4,60) 

 Årets resultat (4,56) 

 Fond för yttre underhåll (4,52) 

 Amorteringar (3,92) 

 Avskrivningar (3,64) 

Likvida medel och fastighetens ålder gränsar till ett medelvärde på fem. Fastighetens ålder 

är i likhet med flera andra nyckeltal och poster endast intressant när den kombineras och 

jämförs med andra poster. Till exempel kan fastighetens ålder vara intressant vid 
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uppskattning av fastighetens framtida renoveringsbehov. Likvida medel kan vara intressant 

eftersom det är en indikator på bostadsrättsföreningens kortsiktiga betalningsförmåga. Vi 

tolkar medelvärdet för fastighetens ålder och likvida medel som att de inte är ointressanta 

men att det inte är den informationen man först ser över.  

En informant ansåg att bostadsrättsföreningars förvaltningsberättelse ofta håller en ojämn 

nivå, vilket även vi noterat, detta kan vara en anledning till att den fått ett relativt lågt 

medelvärde. Enligt teorin anses förvaltningsberättelsen som viktig då den tar upp 

information som inte anges i varken balans- eller resultat räkningen.  

Kortfristiga skulder är utifrån enkätundersökningen inte en post som anses som viktig. Vi 

resonerar kring att de långfristiga skulderna är mer intressanta att kontrollera då dessa 

kommer att påverka föreningen ett antal år framåt i tiden.  

Posten årets resultat har i enkätundersökningen fått ett medelvärde på 4,56 vilket ligger 

relativt i mitten av vår skala oviktigt och viktigt. En bostadsrättsförening är inte en 

vinstdrivande organisation och därför är vi inte förvånade över att denna post fick ett 

medelvärde på 4,56 i enkätundersökningen. Det är viktigt att årsavgifterna och eventuella 

hyresintäkter ska klara av föreningens kostnader, detta stöds i självkostnadsprincipen. I 

litteraturen vi studerat så som ”Allt du behöver veta för att köpa, sälja, äga och bo med 

bostadsrätt” står det att om resultatet i en bostadsrättsförenings årsredovisning är negativt, 

bör orsaken till det klargöras. Det skulle kunna vara en anledning till att posten årets resultat 

hamnade lite närmare viktigt än oviktigt i enkätundersökningen.  

Fond för yttre underhåll fick i vår enkätstudie ett relativt neutralt värde. Vi anser att en 

möjlig förklaring till att denna post fick ett lågt/neutralt värde i enkätundersökningen skulle 

kunna vara att det inte är obligatoriskt för bostadsrättsföreningar att göra avsättningar till 

yttre fond. Detta skulle kunna vara en förklaring till att denna post inte ansågs som viktig. 

Fond för yttre underhåll är tänkt att följa underhållsplanen, mer intressant är då att titta på 

underhållsplanen och bedöma rimligheten i denna.  

Amorteringar värderades näst lägst av fastighetsvärderarna och kan därmed anses vara av 

mindre vikt vid värdering av en bostadsrättsförenings ekonomi.  
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Avskrivningar var den post som värderades lägst av de utvalda postera i 

enkätundersökningen. Avskrivningar i en bostadsrättsförening görs bland annat på 

byggnaden och är därför ofta densamma i en förening från år till år om inte exempelvis 

om/tillbyggnader har gjorts. Vi anser ändå det intressant att avskrivningar fick lägst relevans 

då vi utifrån artiklar fått uppfattningen att det anses relevant.  De boende ska enligt 

självkostnadsprincipen, som vi tagit upp i teorin, täcka upp självkostnaden för tidsperioden 

så att denna kostnad inte belastar nästa bostadsrättsinnehavare. 

 

4.4.3 Nyckeltal som fastighetsvärderarna anser som viktiga 

Nedanstående sju nyckeltal har ett medelvärde på fem eller högre i enkätundersökningen.  

 Årsavgift/kvm (6,32)  

 Belåning/kvm (6,08) 

 Drift- och underhållskostnad/kvm (6,00) 

 Kvm uthyrningslokaler/(kvm bostadsyta + kvm uthyrningslokaler) (5,44) 

 Planerat yttre underhåll/kvm (5,36) 

 Likviditet (5,32) 

 Räntekostnader/kvm (5,24) 

Årsavgift/kvm fick högst värde av samtliga nyckeltal utav fastighetsvärderarna och är enligt 

litteratur som vi studerat ett vanligt förekommande nyckeltal för en köpare att studera vid 

ett bostadsrättsköp. I teorikapitlet står att föreningens ekonomi har stor inverkan på 

årsavgiften. Om det sker stora förändringar i föreningens ekonomi som t.ex. nyupptagna lån 

med större räntekostnader som följd, kan årsavgiften komma att höjas. Vi tolkar det som att 

fastighetens framtida renoveringsbehov och det allmänna ekonomiska läget i föreningen bör 

analyseras innan några slutsatser kan dras av storleken på årsavgiften. Det poängteras även i 

den litteratur vi studerat så som ”Bostadsrättsboken” att det kan innebära en risk att enbart 

studera årsavgiften och att det är viktigt att ta reda på föreningens framtida planer. För att 

detta nyckeltal ska vara stabilt bör fastigheten vara väl underhållen eller att god planering 

för kommande underhåll finns. Enligt våra informanter har nyckeltalet olika gränsvärden 

beroende på det geografiska läget som lägenheten har. Ju mer attraktivt det geografiska 

läget är desto högre årsavgift/kvm är accepterat. Vi tolkar detta nyckeltal som viktigt att 
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beakta vid värdering av en bostadsrättsförenings ekonomi, men att det dock är viktigt att 

studera kringliggande faktorer så som fastighetens skick med mera.  

 

I samtliga intervjuer framgår att belåning är mycket viktigt att beakta. Informanterna 

framhåller att det är viktigt att skapa sig en uppfattning om att föreningen faktiskt kan ta 

upp nya lån om renoveringsbehov finns med mera. Fastighetsvärderarna värderade 

nyckletalet belåning/kvm till det näst högsta bland nyckeltalen. Denna samstämhet tyder på 

att det är ett viktigt nyckeltal att beakta. När belåning/kvm används kan en rättvisare 

jämförelse göras mellan föreningar som är olika stora.     

 

Drift- och underhållskostnader tas upp i flera av intervjuerna som viktigt att beakta, bland 

annat för att intäkterna från årsavgifterna ska klara av att täcka dessa kostnader, vilket är 

tanken med självkostnadsprincipen som tas upp i teorin. Fastighetsvärderarna värderade 

drift- och underhållskostnader/kvm till det tredje viktigaste nyckeltalet. Därmed tolkar vi att 

det är ett viktigt nyckeltal vid utvärdering av en bostadsrättsförenings ekonomi.  

 

Vi resonarar att en anledning till att nyckeltalet kvm uthyrningslokaler/(kvm bostadsyta + 

kvm uthyrningslokaler) ansågs som relevant skulle kunna vara att uthyrning av lokaler ger 

intäkter till föreningen vilket oftast är positivt. Intäkter från uthyrningslokaler kan användas 

för att sänka årsavgiften. Om så görs är det viktigt att ha i åtanke att den lägre årsavgiften är 

direkt kopplad till intäkten från uthyrningslokalen. Det innebär att om hyresgästen eller 

hyresgästerna försvinner så måste det kompenseras med en högre årsavgift, detta styrks i 

teorin. Om detta nyckeltal visar ett högt värde kan det betyda att bostadsrättsföreningen är 

beroende av hyresintäkterna. Det kan därför vid bostadsköp vara en bra idé att kontrollera 

eventuella hyresgäster för att skapa sig en bild av hur pass stabila hyresgästerna är 

 

Informanterna i intervjuerna ansåg att det planerade yttre underhållet är viktigt vilket också 

styrktes av fastighetsvärderarnas svar i enkätundersökningen. Vi resonerar kring att en 

möjlig anledning till att detta nyckeltal anses som relevant skulle kunna vara att yttre 

underhåll kan ha stor inverkan på ekonomin. Yttre underhåll är kapitalkrävande vilket leder 

till att lån ofta måste tas för att finansiera underhållet.  
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Likviditet är framräknad som omsättningstillgångar/kortfristiga skulder och fick i 

enkätundersökningen ett medelvärde på 5.32 på den sjugradiga skalan. Då en 

bostadsrättsförening har stabila intäkter och det är ovanligt att föreningen inte kan betala 

sina kortfristiga skulder, resonerar vi kring att detta nyckeltal eventuellt skulle kunna vara 

något överflödigt. Trots detta resonemang tolkar vi resultatet från enkätundersökningen 

som att detta nyckeltal är relevant vid en värdering av en bostadsrättsförenings ekonomi. 

 

Utifrån intervjuerna fås uppfattningen om att det är intressant att ta reda på hur stor del av 

de totala kostnaderna som är räntekostnader, förutom det läggs ingen större vikt vid att 

diskutera räntekostnader. Utifrån enkätundersökningen kan vi se att posten räntekostnader 

har fått ett högre värde och kan anses som viktigare än nyckeltalet räntekostnader/kvm.  

4.4.4  Nyckeltal som fastighetsvärderarna anser som mindre viktiga 

Nedanstående två nyckeltal har ett medelvärde under fem i enkätundersökningen. 

 Driftsnetto (4,80) 

 Soliditet (4,80) 

Driftsnetto och soliditet är två nyckeltal som anses som mindre viktiga då de fått ett 

medelvärde under fem. Vi resonerar kring att orsaken till det låga medelvärdet kan bero på 

att det går att räkna ut dessa nyckeltal på olika sätt och därmed kan det vara svårt att 

jämföra exempelvis driftnetto i två olika föreningar. Om soliditet räknas på det bokförda 

värdet kan jämförelsen mellan olika bostadsrättsföreningar bli missvisande, framförallt om 

föreningarnas fastigheter som jämförs är byggda vid olika årtionden, de stöds i litteratur vi 

studerat så som ”Bostadsrättsboken, Allt du behöver veta för att köpa, sälja, äga och bo med 

bostadsrätt”. Detta resonemang kan även vara en anledning till att soliditet fick ett lågt 

värde i enkätundersökningen.   
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4.3 Test av nyckeltal 

Nedan följer information om de tre olika bostadsrättsföreningarna som vår HSB informant 

hjälpt oss att ta fram och som vi valt att utföra vår test på. Denna information ges för att 

man ska få en allmän bild av hur bostadsrättsföreningarna ser ut.  

Tabell 1. Bostadsrättsförening A. 

Föreningens ekonomi Bra 

Byggår 2009 

Läge Sollentuna 

Antal lägenheter 59 stycken 

Bostadsarea 4 443 kvadratmeter 

Taxeringsvärde 63 400 000 kronor 

Långfristiga skulder 25 957 875 kronor 

Driftkostnad 1 461 067 kronor 

Räntekostnad 1 213 912 kronor 

Planerat yttre underhåll* - 
* Brf A är en så pass ny förening och därmed ligger de planerade yttre underhållen långt fram i tiden. 

 
 

Tabell 2. Bostadsrättsförening B. 

Föreningens ekonomi Medelbra 

Byggår 1968 

Läge Järfälla 

Antal lägenheter 184 stycken 

Bostadsarea 14 942 kvadratmeter 

Taxeringsvärde 130 011 000 kronor 

Långfristiga skulder 1 660 000 kronor 

Driftkostnad 7 554 297 kronor 

Räntekostnad 157 757 kronor 

Planerat yttre underhåll 100 000 000 kronor 
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Tabell 3. Bostadsrättsförening C. 

Föreningens ekonomi Dålig 

Byggår 1985 

Läge Upplands Väsby 

Antal lägenheter 50 stycken 

Bostadsarea 3 846 kvadratmeter 

Taxeringsvärde 38 813 000 kronor 

Långfristiga skulder 30 993 304 kronor 

Driftkostnad 1 921 396 kronor 

Räntekostnad 1 258 366 kronor 

Planerat yttre underhåll* ? 
* Brf C informerar inte om några planerade renoveringar eller underhåll, fast vi vet genom vår kontakt på HSB att stora 
underhålls-/renoveringsbehov finns. 

4.3.1 Utförande av test 

Tabell 4. Utförande av test 

Nyckeltal  Brf. A Brf. B Brf. C  

Årsavgift/kvm  665 595 903 

Belåning/kvm  5 878 111 7968 

Drift- och underhållskostnader/kvm 329 506 500 

Räntekostnader/kvm 273 11 327 

Likviditet 2,6 1,75 1,29 

 
Nedan följer den tabell där vi rangordnat de utvalda nyckeltalen i bostadsrättsföreningarna.  

1=bäst, 2=mellan, 3=sämst.  

Tabell 5. Rangordning av nyckeltal.  

Nyckeltal  Brf. A  Brf. B Brf. C 

Årsavgift/kvm  2 1 3 

Belåning/kvm  2 1 3 

Drift- och underhållskostnader/ kvm 1 3 2 

Räntekostnader/kvm 2 1 3 

Likviditet 1 2 3 

Summa 8 8 14 
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4.4 Analys av test av nyckeltal 
I tabell 5, rangordning av nyckeltal, kan tydligt ses att Brf. C fick sämst värden på samtliga 

nyckeltal förutom ett och kan därför enligt testet rangordnas som den förening som hade 

sämst ekonomi. Det nyckeltal som Brf. C inte fick sämst värde på var drift- och 

underhållskostnader/kvm. Det var Brf. B som fick det sämsta värde på detta nyckeltal, det 

kan bero på att Brf. B är den förening som är överlägset äldst och då kanske inte har lika bra 

isolering och värmesystem som de andra bostadsrättsföreningarna. 

Vidare kan i tabell 5 rangordning av nyckeltal ses att Brf. A och Brf. B kom på delad första 

plats vilket betyder att de enligt testet har en likvärdig ekonomi. Anledningen till att Brf. B 

fick ett lägre värde på nyckeltalen belåning/kvm och räntekostnad/kvm är troligtvis på grund 

av att Brf. A äger en väldigt ny fastighet, vilket naturligt resulterar i högre lån. Brf. B är en 

äldre förening som har haft god tid på sig att amortera på sina lån. Brf. B har planerat att 

låna upp cirka 100 000 000 kronor inom en snar framtid vilket kommer att förändra 

nyckeltalen så att Brf. A kommer att få samtliga ettor förutom möjligtvis årsavgift/kvm.  

 

När detta test genomfördes uppdagades det en del jämförelseproblem. 

Bostadsrättsföreningarna i testet äger fastigheter som är byggda vid olika årtionden vilket 

leder till att dessa har olika förutsättningar. Föreningarna befinner sig i olika cykler när det 

kommer till bland annat lån och underhåll/renoveringar.  Detta är stora poster som snabbt 

kan komma att förändra ekonomin i föreningen om inte ekonomisk planering för detta finns. 

Vi har noterat att kvalitén på förvaltningsberättelsen skiljer sig en del åt mellan olika 

föreningar. Vissa föreningar redovisar mer och andra mindre om vad som ska renoveras och 

underhållas i framtiden. Eftersom innehållet i förvaltningsberättelsen kan komma att 

påverka nyckeltalen kan en viss jämförelseproblematik uppstå.  

 

Vi anser att om man köper en bostadsrätt så har man troligen planer på att bo där ett antal 

år i framtiden och då bör man även beakta kommande stora renoveringar som resulterar i 

att bostadsrättsföreningen upptar nya lån. Upptag av nya lån kan som sagt komma att 

påverka ekonomin i föreningen då räntekostnaderna ökar vilket även kan påverka 

årsavgifterna. Vi anser att man bör ha i beaktning att bostadsrättsföreningar väljer att 

redovisa olika mycket information i förvaltningsberättelsen.  
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Det kan också vara problematiskt att jämföra en bostadsrättsförening som har hyresintäkter 

med en som inte har det. Föreningen som har hyresintäkter kanske kan ha en lägre årsavgift, 

vilket leder till att nyckeltalet årsavgift/kvm påverkas positivt. Vad händer om hyresgästen 

går i konkurs och föreningen får svårt att hyra ut lokalen?  Detta visar på att det finns många 

bakomliggande faktorer som påverkar nyckeltalen.  

 

Nyckeltalen som används i vår test är de nyckeltal som fastighetsvärderarna ansåg som 

viktigast. I teoridelen tas det upp att det är viktigt att vara noggrann vid urvalet av nyckeltal 

som används i en analys och att antalet nyckeltal som används bör ligga runt fem till åtta 

stycken. I vår test använde vi oss av fem stycken nyckeltal vilket är inom den ramen.  

 

Som vi nämnt i teoridelen är det viktigt att påpeka att nyckeltal är en förenkling av 

verkligheten och verkligheten är inte alltid så lätt att beskriva. Därför kan det anses viktigt 

att inte fixera sig vid nyckletal utan att försöka se till ett bredare perspektiv. 

 

Vi anser att testet kan ge en viss synvinkel men att noggrannare analys och utvärdering bör 

göras för att få en rättvis bild. I teoridelen tas det upp att det inte är optimalt att använda 

nyckeltal som beslutsunderlag. Däremot kan nyckeltal vara till hjälp för att uppmärksamma 

tänkbara riskområden, om ett tal är extra utmärkande kan det eventuellt kräva extra 

granskning. 
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5 Slutsats 

Vårt syfte var uppdelat i tre olika steg förstudie, enkätundersökning och test av nyckeltal. I 

förundersökningen ville vi undersöka vilka nyckeltal, poster och information från 

årsredovisningen som kan vara relevanta vid utvärdering av en bostadsrättsförenings 

ekonomi. Vi anser att vi fått fram en del relevanta nyckeltal och poster från litteratur och 

intervjuer vilka vi sedan kunde använda i vår enkätundersökning. Däremot har det varit svårt 

att hitta tidigare forskning och teorier som rör bostadsrättsföreningars ekonomi. 

I enkätundersökningen ville vi undersöka vilka av de framtagna nyckeltalen och posterna 

som hade högst relevans enligt professionen fastighetsvärderare. De fem poster som fick 

högst värde var; långfristiga skulder, fastighetens framtida större renoveringsbehov, 

driftkostnader, räntekostnader och kassaflödet. De fem nyckeltal som fick högst värde var; 

årsavgift/kvm, belåning/kvm, drift- och underhållskostnader/kvm, kvm 

uthyrningslokaler/(kvm bostadsyta+kvm uthyrningslokaler) och  planerat yttre 

underhåll/kvm.  

Enkätundersökningens svarsfrekvensen var relativt låg vilket leder till svårigheter att dra 

några större generella slutsatser. Vår uppfattning är att det finns en överhängande risk för 

svarsbias, det vill säga att de personer som valt att svara på enkäten tenderar att svara på ett 

specifikt vis. Att relativt många svarsbortfall skett på grund av mer slumpmässiga orsaker så 

som semester och annan ledighet kan dock till viss del motverka denna eventuella bias. Man 

kan även fundera på ifall en annan utformning av enkäten kunde ha ökat svarsfrekvensen. 

Eventuellt hade en enkät i mailet varit att föredra framför en länk till en, för respondenterna, 

okänd hemsida. Vi bör poängtera att studiedesignen har en brist i att den bygger på de 

tillfrågades subjektiva bedömning av nyckeltalens korrelation med en bostadsrättsförenings 

ekonomi. Då de tillfrågade personerna har en god yrkeserfarenhet inom området, avspeglar 

förhoppningsvis deras bedömningar av nyckeltalens relevans, och därav även enkätstudiens 

utfall, den ”sanna” korrelationen någorlunda. Vi anser dock att enkäten är användbar för att 

ge en någorlunda bild av vilka nyckeltal och poster som är intressanta vid en utvärdering av 

en bostadsrättsförenings ekonomi. 
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 I tredje steget, test av nyckeltal, genomförde vi ett test där de nyckeltal som fick högst 

relevans i enkätundersökningen användes, för att se om det gick att rangordna ekonomin i 

olika bostadsrättsföreningar med hjälp av de framtagna nyckeltalen. 

I detta test kunde vi se ett samband mellan de valda bostadsrättsföreningarnas ekonomiska 

förutsättningar och de svaren som vi fick fram. Nyckeltal är dock en förenkling av 

verkligheten och ska inte användas som beslutsunderlag. Det finns problematik med att 

jämföra olika föreningar med varandra på grund av att ingen förening är en annan lik, de har 

olika förutsättningar som gör att jämförelsen försvåras. Nyckeltal kan snabbt förändras på 

grund av olika faktorer så som ökade lån eller minskade intäkter. Det är bra att beakta 

planerat yttre underhåll när man genomför testen av nyckeltal, om det är utifrån en köpares 

synvinkel, då denne troligen planerar att bo där en tid framöver.  

Det hade även varit önskvärt med ett större urval respondenter i enkätundersökningen. Vi 

anser att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån testet på grund av ovan 

nämnda orsaker. 

Utifrån arbetet med vår uppsats talar det mesta för att det finns mer eller mindre viktiga 

nyckeltal att beakta när man ska utvärdera en bostadsrättsförenings ekonomi. Vi anser att 

de nyckeltal vi fått fram efter förstudien och enkätundersökningen är relevanta. Det finns 

alltid en risk att viktiga detaljuppgifter för ett specifikt objekt inte tas i beaktande när endast 

ett urval av nyckeltal används vid bedömning. Nyckeltal kan dock vara ett viktigt verktyg för 

den professionella bedömaren och den mer amatörmässige för att få en överblick av en 

förenings ekonomi. Det är viktigt att poängtera att testen vi utfört i vår studie inte kan 

användas som enskilt beslutsunderlag för bedömning av en bostadsrättsförenings ekonomi 

då nyckeltal är en förenkling av verkligheten. 

5.1 Förslag till fortsatta studier 

Det skulle vara intressant att göra om testet som vi genomförde i den avslutande delen med 

ett större urval bostadsrättsföreningar. Det förutsätter däremot att en fastighetsvärderare 

har möjlighet att utvärdera samtliga bostadsrättsföreningars ekonomi och att det därefter 

görs en jämförande test där fastighetsvärderarens utvärdering och nyckeltalens resultat 

jämförs.  Att inkludera verkliga värden och även underhållsplanen i undersökningen och inte 

avgränsa sig till årsredovisningen skulle vara intressant. Underhållsplanen känns relevant att 
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ta med i bedömningen då den beskriver vad, när och till vilken uppskattad kostnad som 

underhållen tros kosta. Att öppna upp för nyckeltal som belåningsgrad och planerat yttre 

underhåll/kvm att ha med i testen skulle resultera i en bättre utvärdering av 

bostadsrättsföreningens ekonomi tror vi.  

En studiedesign som mer objektivt hade kunnat värdera nyckeltalens relevans hade till 

exempel kunnat vara att man retrospektivt analyserat hur de olika nyckeltalen rent 

statistiskt kunnat förutsäga en bostadsrättsförenings ekonomiska utveckling. Detta hade 

dock krävt insamling och analys av stor datamängd för att få tillräckligt statistiskt underlag. 

Enkätstudien vi valde att göra hade ett något lättare utförande. 

Det har varit svårt att hitta litteratur och tidigare forskning inom området som vi valde. Det 

underlättar om man väljer ett område där bra litteratur och tidigare forskning finns. Väljer 

man dock att skriva om ett ämne med relativt lite forskning tror vi att det är viktigt med ett 

välfungerande och välskrivet syfte redan från början och inte arbeta och förändra det allt för 

mycket under uppsatsens gång. 
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Bilaga 

Frågor till intervju med ekonomerna på SEB och Handelsbanken 

1. Hur går värderingen av en bostadsrättsförening till? Vad tar ni hänsyn till? 

2. Vad anser du kännetecknar en god ekonomi i en förening? 

3. Anser du att det finns några svårvärderade poster i en förenings årsredovisning? 

4. Granskas äktheten i årsredovisningens poster? 

5. Är förvaltningsberättelsen viktig att ta hänsyn till vid bedömning av en bostadsrättsförenings 

ekonomi? 

6. Finns det poster som är extra viktiga att se över? 

7. Vilka faktorer är viktiga för banken att se över i en bostadsrättsförenings ekonomi inför 

bedömningen av om en förening ska få uppta ett nytt lån? 

8. Använder sig banken av några nyckeltal vid bedömning av en bostadsrättsförenings ekonomi 

och i så fall vilka? 

Frågor till intervju med fastighetsmäklare och HSB ekonom 

Vad anser du kännetecknar en god ekonomi i en förening? 

Viktiga poster? 

Speciella nyckeltal? 

Finns det något speciellt gränsvärde?  

Finns det bestämmelser för vad som måste stå i förvaltningsberättelsen? T.ex. om man har planerat 

en framtida renovering? 

Vad är de största skillnaderna mellan förvaltande genom HSB eller privat? 

Hur värderas fastigheten?  

Avskrivningsplaner?  

Hur ofta omvärderas fastigheten? 

Görs alltid avsättningar?  

 

  



 

Enkätstudie 
 

Hej, 

Vi studerar vår sista termin på Södertörns högskola och skriver vår kandidatuppsats inom 
redovisning. Vi vill ta reda på vilka poster och information från årsredovisningen samt 
nyckeltal som används vid utvärdering av en bostadsrättsförenings ekonomi. Vi skulle vilja ha 
din hjälp och profession med att värdesätta i vilken utsträckning dessa används på en skala 
från 1-7 där 1 är oviktigt och 7 är viktigt. Deltagandet kommer att behandlas anonymt och 
undersökningen kommer att pågå under 14 dagar, så vi ser gärna att du svarar så fort du har 
möjlighet.  

Vi blir väldigt tacksamma om du har möjlighet att avvara cirka 5 minuter för att svara på vår 
enkät. 

Stort tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 
Emeli Uhrdin och Caroline Helgerum  

Följ denna länk för att komma till enkätundersökningen: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFUyYl9H.dWE3bC15bHZ5Z.DdV
U.DRnUkE.6MQ 

Enkät  

 

*Obligatorisk 

 

Din mail-adress:*Medverkan är anonym, mailadressen är endast till för att underlätta sammanställning av 

data.  

 

I vilken utsträckning anser du att man tar hänsyn till följande poster, information samt nyckeltal vid 
utvärdering av en bostadsrättsförenings ekonomi?  

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFUyYl9H.dWE3bC15bHZ5Z.DdV
U.DRnUkE.6MQ 
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Poster och information från årsredovisningen  

Nedan följer poster och information som går att hämta från årsredovisningen  

 

Förvaltningsberättelse* 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

Tillgångar* 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

Fond för yttre underhåll* 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

Likvida medel* 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

Kortfristiga skulder*  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

  



 

Långfristiga skulder* 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

Amortering* 
Årlig amortering 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

Räntekostnader* 
Årliga räntekostnader 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

Avskrivningar* 
Årliga avskrivningar 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

Driftskostnader* 
Årlig driftskostnad 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

 

 

 

Årets resultat* 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

Kassaflödet* 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

Fastighetens framtida yttre underhållsbehov* 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

Fastighetens ålder* 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

Nyckeltal 

Nedan följer nyckeltal 

 

Årsavgift/ kvm* 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

 

 

Driftnetto* 
Hyresintäkt- drift och underhållningskostnader  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 



 

Oviktig 
       

Viktig 

 

Drift- och underhållskostnader/kvm * 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

Planerat yttre underhåll/kvm* 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

Räntekostnad/kvm* 
Årlig räntekostnad/kvm 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

Belåning/kvm* 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

 

 

 

 

Soliditet* 
Kvoten mellan eget kapital och totalt kapital 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 



 

 

Likviditet* 
Kvoten mellan omsättningstillgångar och kortsiktiga skulder  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktig 
       

Viktig 

 

Kvadratmeter uthyrningslokaler/(Kvadratmeter bostadsyta + Kvadratmeter uthyrningslokaler)* 

Andel av fastighetens användningsbara yta som består av uthyrningslokaler  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Oviktigt 
       

Viktigt 

 

Utför du/ni några justeringar vid beräkning av nyckeltal? Om så är fallet, vilka justeringar görs och varför gör 

du/ni dessa?*  

 

Anser du/ni att det finns viktiga poster, nyckeltal eller annan viktig information, som vi missat att ta med i 
denna enkät och som är viktiga att ta hänsyn till vid en utvärdering av en bostadsrättsförenings ekonomi?*

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

Från Google Dokument 

Skicka

http://docs.google.com/


 

 

 


