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Författare:  Redwan Aman 

 

Handledare:  Peter Jönsson 
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avskrivning, bostadsrättsföreningar,  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera 

bostadsrättsföreningarnas avskrivningsmetoder på deras 

byggnader. Jag ska granska deras nuvarande avskrivningsmetoder, 

samt hur föreningarna kommer påverkas ekonomiskt utav 

Bokföringsnämndens förbud mot en progressiv 

avskrivningsmetod.  

 

Metod: Den här studien kommer använda sig utav en kvantitativ 

forskningsmetod där den finansiella rapportens siffror kommer 

användas som underlag. Datan har tagits fram från de valda 

föreningarnas hemsidor.  

 

Teori: Undersökningen har sin grund i teorier kring 

bostadsrättsföreningars val av linjär och progressiva avskrivningar, 

samt avskrivningstider utifrån svenska lagar och normer. 

 

Empiri: Empirin innehåller en granskning av tjugo bostadsrättsföreningars 

årsredovisningar med fastigheter i tre olika geografiska områden i 

Stockholms län med olika byggnadsår.  

 

Slutsatser: Studiens resultat stärker uppfattningen om att byggnader som är 

gjorda efter millenniumskiftet avskrivs progressivt alternativt har 

en väldigt låg linjär avskrivning. De äldre byggnaderna från 

Norsborg och Haninge gör högre avskrivningar. De kommer inte 

påverkas lika starkt som bostadsrättsföreningarna i Hammarby 

Sjöstad utav bokföringsnämndens beslut att förbjuda progressiv 

avskrivning 



Abstract 

 

Essay title:  Depreciation methods for housing cooperatives  
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Subject / Course: Business Administration C, Bachelor Thesis, 15 credits  

Author: Redwan Aman,  

Mentor: Peter Jönsson 

Five keywords: Depreciation, Swedish Accounting Commission, linear depreciation, 

progressive depreciation, housing cooperatives,  

Purpose: The purpose of this paper is to describe and analyze the housing cooperatives 

depreciation methods on their buildings. I will review their current depreciation methods, and 

describe how housing cooperatives will be affected financially by the Swedish Accounting 

Board's prohibition of progressive depreciation.  

Method: This study will use a quantitative research method and the financial report's 

numbers as a basis which we have taken from the examined housing society’s homepages.  

Theory: The study is based on theories of housing cooperatives choice of linear and 

progressive depreciation methods, and the depreciation periods are based on Swedish law and 

standards.  

Research: Empirical research contains a review of twenty housing society’s annual reports 

with properties in three different geographical areas in Stockholm area with variation of 

building year. 

Conclusions: The results of the study strengthens the view that buildings which are built after 

the millennium, depreciates progressive or has a very low linear depreciation. The older 

buildings from an area Norsborg and Haninge has higher depreciation rates. They will not be 

affected as much as the housing cooperatives in Hammarby Sjöstad, by the Swedish 

Accounting Board’s decision to ban progressive depreciation as a method. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Bokföringsnämnden har nyligen förbjudit progressiv avskrivningsmetod som tillämpning för 

bostadsrättsföreningar. Det innebär att en byggnad inte får avskrivas progressivt från och med 

28 april 2014. Ett byte till en linjär eller en degressiv metod kommer att krävas.1 Detta 

kommer att få omfattande konsekvenser på bostadsrättsföreningarnas ekonomiska resultat 

framöver. Nämnden har valt att förbjuda metoden eftersom man ansett att den använts på ett 

felaktigt sätt som de inte hade ämnat.2    

 

Kortfattat försöker avskrivningar förklara och ge oss viktig information angående en tillgångs 

förslitning, attraktionsvärde och marknadspåverkan som sker över en lång period.3 

Det har nyligen väckts frågor kring vad som är en passande avskrivningsmetod för en 

byggnad, hur lång avskrivningstid som är skälig, samt vilken procentsats den ska avskrivas 

med. 

 

Det vanligaste sättet att avskriva en fastighet är med en linjär avskrivning.  

Enligt flera olika studier inom området borde en normal avskrivningstid för flerbostadshus 

vara mellan 40-50 år4, men vissa byggbolag tycker att 100 år är rimligt.5 Om fastigheten är 

värd 100 miljoner har bostadsrättsföreningarna avskrivningskostnader på 1 miljon kr årligen 

under 100 år. Problematiken med avskrivningar löser sig inte fullt ut om 

bostadsrättsföreningar ändrar metod till linjära avskrivningar. Det beror även på vilken 

nyttjandeperiod som tillämpas för en byggnad.  

Nyttjandeperioder på över hundra år och avskrivningar som ligger under 1 procent anses vara 

kontroversiella. Om man t.ex. redovisar en byggnad med en nyttjandeperiod på 200 år och 

därmed en avskrivningssats på 0,5 procent per år, så skulle det vara hälften så dyrt som att 

avskriva byggnaden på 100 år med en procent årligen.   

                                                           
1 Lilja, M. 2014. Information om avskrivningar i bostadsrättsföreningar, Riksbyggen 

 http://www.mynewsdesk.com/se/riksbyggen/news/information-om-avskrivningar-i-bostadsraettsfoereningar-84376 (Hämtad 

2014-05-22) 
2 Bokföringsnämnden (BFN). 2014. Redovisningsregler.   

http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltredovisning.aspx#vag-k2abkons (Hämtad 2014-05-23) 
3 Nordlund, B. (2010). Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor) Rapport/Fastighetsägarna Sverige. s. 7 
4 Ibid. S. 24  
5 Lind H & Bejrum H. (2002) Nya principer för avskrivning. Stockholm: U.F.O.S. och Svenska Kommunförbundet. E-bok. s. 

24-25  

http://www.mynewsdesk.com/se/riksbyggen/news/information-om-avskrivningar-i-bostadsraettsfoereningar-84376
http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltredovisning.aspx#vag-k2abkons
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1.2 Problemformulering 

 

Debatten har tagit ny fart under året då medier som SVD Näringsliv, Dagens Industri och 

andra tidningar skrivit om hur det ligger till i praktiken hos företag angående avskrivningar.     

Orsaken till att diskussionen kring progressiva avskrivningar blossat upp har sin grund i 

verkställandet av det nya K-regelverket från Bokföringsnämnden.6 Dessa trädde i kraft 2014 

och ska tillämpas under detta räkenskapsår. Tillämpningen gäller alla aktiebolag och 

ekonomiska föreningar som bl.a. bostadsrättsföreningar.7 

 

Det som framförallt har lyfts fram och som har orsakat oro hos byggjättar, bostadsmarknaden 

och bland bostadsrättsföreningar är att det uppmärksammats att allt fler företag och föreningar 

tillämpar en progressiv avskrivningsmetod på sina byggnader8. Metoden gör att de stora 

avskrivningskostnaderna skjuts fram på tiden.  

 

Progressiv avskrivning har tillämpats sen millenniumskiftet av framförallt nyproduktioner och 

hyresrättsombildningar till bostadsrätter. En progressiv avskrivning kan mörka föreningens 

resultat. Man gör så att stora avskrivningskostnader skjuts fram på tiden och ofta har 

bostadsrättsägarna ingen aning om att man kan få betydligt höjda månadsavgifter i framtiden. 

Resultaträkningen visar ett bättre resultat i början av byggnadens nyttjandeperiod i och med 

att den progressiva effekten gör att avskrivningarna är låga i början men därefter accelererar.9 

Därför är det som bostadsägare väldigt lätt att bli missvisad om man inte har tillräcklig 

ekonomisk kunskap. 

 

Dessutom menar man att lägre årsavgifter för nyproducerade lägenheter gör att byggbolagen 

kan sälja bostäderna betydligt dyrare vilket både höjer vinsterna i dessa bolag och dessutom 

kan späda på en eventuell bostadskris som kan drabba befolkningen hårt i framtiden.10  

 

                                                           
6 Lennartsson, R. (2014). ”Progressiva avskrivningar – vårens hetaste potatis”. Balans, 3 april. 

http://www.tidningenbalans.se/nyheter/progressiva-avskrivningar-varens-hetaste-potatis/ (Hämtad 2014-05-26) 
7 Bokföringsnämnden (BFN). 2014. K-projekt.   

http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltkprojekt.aspx (Hämtad 2014-10-12)  
8 Hellekant, J. 2014. Röda siffror sätter skräck i bostadsrättsföreningar. SvD Näringsliv, 11 februari 

http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/roda-siffror-satter-skrack-i-br-foreningar_8980302.svd (Hämtad 2014-05-22) 
9 Rimpi, M. 2014. Avgifter i bostadsrätter kan chockhöjas. SvD Näringsliv, 12 februari 

http://www.svd.se/naringsliv/pengar/chockhojning-av-manadsavgifter_8983916.svd?sidan=4 (Hämtad 2014-05-22) 
10 Lindvall, P. 2014. Fastighetsbranschens dolda fel. SvD Näringsliv, 27 mars 

http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/avskrivningarna-ar-branschens-dolda-fel_3393954.svd (Hämtad 2014-05-22) 

http://www.tidningenbalans.se/nyheter/progressiva-avskrivningar-varens-hetaste-potatis/
http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltkprojekt.aspx
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/roda-siffror-satter-skrack-i-br-foreningar_8980302.svd
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/chockhojning-av-manadsavgifter_8983916.svd?sidan=4
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/avskrivningarna-ar-branschens-dolda-fel_3393954.svd
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Verkligheten är att det inte finns något som tyder på att förbrukningen av en byggnad är större 

i framtiden än vad den är nu. Det menar en av KTH:s professorer inom fastighetsekonomi 

Stellan Lundström. Han anser att förbrukningen i praktiken är störst i början och därför borde 

avskrivningen snarare vara degressiv.11 Då avskrivs fastigheten mer i början än på slutet av 

avskrivningstiden. Det bygger på ett pris-/värdeförändringsteoretiskt synsätt där marknaden 

bestämmer priset på avskrivningen.12 

Informationschefen för organisationen Bostadsrätterna anser däremot att det är orättvist att de 

boende redan nu ska betala för framtida kostnader av renoveringar som kommer att ske om 

femtio eller hundra år.13  

 

Bo Nordlund och Pernilla Lundqvist är två redovisningsspecialister från KTH respektive 

Handelshögskolan. De säger att progressiva avskrivningar är en förenklad form av 

inflationsredovisning. Alltså att man matchar högre avskrivningskostnader i framtiden mot 

förväntat högre nominella intäkter. Men eftersom inflationen i Sverige är låg menar Nordlund 

och Lundqvist att den progressiva metoden inte ger en rättvisande bild av verkligheten.14     

Årsredovisningslagen säger att en förening eller ett företags årsredovisning ska ge en 

rättvisande bild av organisationens resultat och finansiella ställning. Frågan är om en 

progressiv avskrivningsmetod ger en rättvisande bild av en byggnads förslitning? 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera bostadsrättsföreningars 

avskrivningsmetoder på deras byggnader. Jag ska granska deras nuvarande 

avskrivningsmetoder, samt hur föreningarna kommer påverkas ekonomiskt utav 

Bokföringsnämndens förbud mot en progressiv avskrivningsmetod.  

 

 

 

                                                           
11 Hellekant, J. 2014. Borättsägare känner sig grundlurade. SvD Näringsliv, 13 februari  

http://www.svd.se/naringsliv/pengar/borattsagare-kanner-sig-grundlurade_8986380.svd (Hämtad 2014-05-22) 
12 Nordlund, B. (2010). Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor) Rapport/Fastighetsägarna Sverige. s. 8 
13 Öjemar, F. 2014. Bochock slår mot tiotusentals. Dagens Industri, 12 mars 

http://www.di.se/artiklar/2014/2/12/bochock-slar-mot-tiotusentals/ (Hämtad 2014-05-22) 
14 Nordlund, B, Lundqvist, P. (2010). ”Byggnadsavskrivningar och svenska redovisningsregler”. Balans, nr 10, s. 3  

http://www.brec.se/Artiklar/Balans%20Byggnadsavskrivning%20NordlundLundqvistNY.pdf (Hämtad 2014-08-14)  

http://www.svd.se/naringsliv/pengar/borattsagare-kanner-sig-grundlurade_8986380.svd
http://www.di.se/artiklar/2014/2/12/bochock-slar-mot-tiotusentals/
http://www.brec.se/Artiklar/Balans%20Byggnadsavskrivning%20NordlundLundqvistNY.pdf


 4 
 

För att besvara detta behöver uppsatsen ge svar på följande frågeställningar: 

 

 Vilka avskrivningsmetoder, avskrivningstider och procentsatser använder 

bostadsrättföreningarna? 

 Hur påverkas bostadsrättsföreningarnas ekonomier om man förändrar 

avskrivningskostnaderna från nuvarande metod till en linjär avskrivningsmetod på en 

och två procent? 

 Vilka bostadsrättsföreningar kommer gå i förlust efter bytet till en linjär metod och hur 

mycket måste deras årsavgifter höjas för att de ska få ett nollresultat? 

 Finns det skillnader mellan nyproduktioner och äldre byggnader från 60-70 talet?  

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Den här studien kommer att avgränsa sig till att undersöka tjugo bostadsrättsföreningars 

årsredovisningar i Stockholms län.  

Undertecknad kommer undersöka tio bostadsrättsföreningar i ett nybyggt område, Hammarby 

Sjöstad som ligger i Stockholms kommun. Dessutom undersöks tio bostadsrättsföreningar 

som ligger i ytterförorterna till Stockholm, fem stycken från Norsborg i Botkyrka kommun 

och ytterligare fem från Haninge kommun som byggts i intervallet 1960-1970.  
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2. Metod 
 

2.1 Metodval 
 

Den här studien kommer använda sig utav en kvantitativ forskningsmetod.  I en kvantitativ 

undersökning är det vanligt att man undersöker relationen mellan två eller fler mätbara 

egenskaper. Genom denna metod får man oftast en mer objektiv bild som baserar sig på teori 

och statistik gentemot en kvalitativ studie.15 Denna studie kommer att använda sig utav den 

finansiella rapportens siffror som underlag som ska tas från de undersökta föreningarna. 

Enligt Bo Nordlund och Stellan Lundström, sakkunniga inom fastighetsredovisning, så finns 

det ett fåtal studier som grundar sig på byggnaders värden över tid i faktiska värden.16 Därför 

vill jag vara med och bidra till att öka och utveckla detta forskningsområde med den här 

studien.  

 

Anledningen till att jämföra byggnader baserat på byggår (efter millenniumskiftet) är för att 

en progressiv avskrivningsmetod är mer motiverad till en nyproduktion. En nyproduktion har 

oftast betydligt högre värde än en äldre byggnad. Därför ger en progressiv metod betydligt 

högre effekt, och blir lönsam för en förening som äger en nyproducerad byggnad som har ett 

högre anskaffningsvärde. Bo Nordlund och Stellan Lundström säger att valet av 

avskrivningsmodell får störst betydelse i en resultaträkning för bostadsrättsföreningar med 

nyproducerade fastigheter i en storstad, eftersom byggnadsvärdet är klart högre i de fallen.17 

Valet att undersöka tio byggnader som är gjorda mellan 1960-1970 har sin grund i faktorn att 

välja byggnader som har passerat halva sin nyttjandeperiod. Jämförelsen mellan relativt 

nyproducerade byggnader och byggnader som passerat halva sin avskrivningstid har potential 

att bli intressant. 

 

2.2 Urval och population 

 

I Sverige finns det drygt 28 000 bostadsrättsföreningar som därmed blir undersökningens 

population.18 Urvalet tas från Stockholms län där det finns 11 059 registrerade 

                                                           
15 Bryman, A. Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2:a uppl. Stockholm: Liber AB. s. 162 
16 Lundström, S. Nordlund, B. 2014. Avskrivningsmetoder. Fastighetsnytt, 29 mars 

http://fastighetsnytt.se/2014/03/avskrivningsmetoder-for-byggnader-i-bostadsrattsforeningar/ (Hämtad 2014-05-25) 
17 Ibid 
18 Hitta Mera AB. 2014. Antal bostadsrättsföreningar i Sverige  

http://fastighetsnytt.se/2014/03/avskrivningsmetoder-for-byggnader-i-bostadsrattsforeningar/
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bostadsrättsföreningar varav 8366 bostadsrättsföreningar är aktiva.19 (En inaktiv 

bostadsrättsförening är antingen under uppbyggnad, vilande, eller är i väntan på att 

ombildas.20) Undertecknad har gjort ett icke-sannolikhetsurval på 20 bostadsrättsföreningar 

som valts ut baserat på byggår och område.  

Skälet till att jag valt 20 bostadsrättsföreningar har sin grund i att jag vill ha en bred, men 

samtidigt inte en alltför kvantitativ uppsättning av bostadsrättsföreningar. Med 20 föreningar 

kan man göra djupa analyser på ett grundligt sätt. Samtidigt ger 10 föreningar per kategori en 

bra representation på det som ska mätas. 

 

2.3 Datainsamling 

 

2.3.1 Primärdata 

 

Information kommer inte att samlas genom primärdata eftersom informationen som 

eftersträvas redan tagits fram av andra och finns som sekundärdata. 

 

2.3.2 Sekundärdata 

 

Fördelen med den här metoden är att den är tidsbesparande då datamaterialet redan är 

framtaget av en annan part.21 

Sekundärdata kommer att hämtas från olika rapporter från Bokföringsnämnden, Förbundet 

Auktoriserade Revisorer (FAR), Redovisningsrådet och IFRS. Data hämtas även från 

organisationer för fastighetsägare kommer så att alla parters syn på problematiken belyses. 

 

Forskningsartiklar kommer att användas i studien, även aktuella artiklar från tidskriften 

Balans där redovisningsexperter diskuterar redovisningsproblem.  

Den kvantitativa undersökningen kommer göras på 20 bostadsrättsföreningar där deras deras 

årsredovisningar används som sekundärdata. Årsredovisningarna tas från 

bostadsrättsföreningarnas egna hemsidor. 

                                                           
http://www.hittabrf.se/faktaaktiva.asp (Hämtad 2014-08-14) 
19 Hitta Mera AB. 2014. Bostadsrättsföreningar i Stockholm 

http://www.hittabrf.se/brfstockholm.asp (Hämtad 2014-08-14)   
20 Hitta Mera AB. 2014. Antal bostadsrättsföreningar i Sverige  

http://www.hittabrf.se/faktaaktiva.asp (Hämtad 2014-08-14) 
21 Bryman, A. Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2:a uppl. Stockholm: Liber AB. s. 322 

http://www.hittabrf.se/faktaaktiva.asp
http://www.hittabrf.se/brfstockholm.asp
http://www.hittabrf.se/faktaaktiva.asp
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En sekundäranalys ska göras baserat på statistik från bostadsrättsföreningarnas 

årsredovisningar. Fördelarna med att ha årsredovisningar är att siffrorna är pålitliga, de 

kommer direkt från bostadsrättsföreningarna vilket gör datan mer pålitlig. Sekundäranalyser 

är vanliga i företagsekonomiska forskningar. Att använda sekundärdata har många fördelar, 

man sparar t.ex. tid och pengar. Sekundärdatan finns tillgänglig på Internet gratis. Dessutom 

är studiens uppsättning data av hög kvalitet, något som Bryman och Bell anser är normala 

inslag i en sekundäranalys.22  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

 

Den här undersökningen baseras på ett induktivt förhållningssätt. Detta eftersom studien 

observerar och bearbetar sekundärdata som det därefter görs slutsatser på. Med induktion 

menas att studiens observationer och forskningsresultat gör man teorier eller generella 

slutsatser utav.23 Enligt Bryman/Bell är det mer vanligt att en kvantitativ forskning är 

deduktiv. Men de påpekar att undantag sker, särskilt med de som gör sekundäranalyser, vilket 

vi även gör. Författarna påpekar att kvantitativa analyser som inte styrs av hypoteser utan 

istället utav analyser av data, är exempel på att en kvantitativ undersökning också kan vara 

tolkande och kreativ.24 

  

Undersökningen kommer granska tjugo bostadsrättsföreningars årsredovisningar med 

fastigheter i olika geografiska områden med olika byggnadsår.  

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som tillämpar årsredovisningslagen och 

bokföringsnämndens allmänna råd. I min undersökning har jag valt att avgränsa studien till de 

svenska redovisningsreglerna.  

 

Studien baseras på tjugo bostadsrättsföreningars årsredovisningar i Stockholms län där 

årsredovisningarna är från 2012. Tio föreningar är från Hammarby Sjöstad i Stockholms 

kommun vars byggnader är gjorda efter millenniumskiftet. Fem stycken är från Botkyrka 

kommun och ytterligare fem från Haninge kommun som alla byggts i intervallet 1960-70. 

 

                                                           
22 Ibid s. 323- 325 
23 Ibid s. 34 
24 Ibid s. 622 
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Detta urval har gjorts eftersom synen på avskrivningar och metod kan vara annorlunda för de 

äldre byggnaderna jämfört med de nyare.25 De progressiva avskrivningarna började användas 

efter millenniumskiftet.26  

 

Det geografiska urvalet har gjorts eftersom det kan finnas skillnader i avskrivningsprocent 

och metod på grund av att fastigheten är belägen i innerstaden eller i områden längre bort från 

stadskärnan. 27 

Studien ska visa vilken avskrivningsprocent föreningarna avskriver sin byggnad med i 

räkenskapsåret 2012 genom tabeller. Föreningarnas nuvarande och framtida 

avskrivningskostnader ska redovisas genom diagram, kalkyler ska visa hur beräkningen skett. 

Detta sker även för att redovisa hur stor andel avskrivningskostnaderna motsvarar av 

bostadsrättsföreningarnas totala kostnader under ett räkenskapsår.  

 

Därefter ska undersökningen visa hur det ser ut när man beräknar avskrivningarna för 30 år 

framåt med en linjär metod där byggnaden avskrivs med 1 procent och 2 procent. Detta för att 

kunna se vilken effekt regeländringen får i praktiken för bostadsrättsföreningarna.  

 

För att binda samman dessa resultat vill jag illustrera hur en enskild bostadsrättsägare kan 

påverkas utav förbudet mot progressiva avskrivningar. 

                                                                                                                                                    

En bostadsrättsförening bedrivs efter självkostnadsprincipen, med det menas att deras intäkter 

ska täcka deras årliga utgifter. Men samtidigt har man som förening inget vinstintresse.28 

Därför kommer undertecknad för föreningarna som går i förlust efter de nyberäknade 

avskrivningskostnaderna att höja årsavgifterna till dess att deras underskott är täckt.  

Detta för att beräkna hur mycket årsavgifterna ska höjas för ett nollresultat.                                                                                                 

Samtidigt ska man veta att årsavgifter i bostadsrättsföreningar i regel inte ökar och sänks varje 

år för att balansera till ett nollresultat. Men detta är ett antagande jag gör för att på ett logiskt 

                                                           
25 Nordlund, B. (2010). Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor) Rapport/Fastighetsägarna Sverige. s. 19, 22 
26 Hellekant, J. 2014. Professor till angrepp mot byggjättarnas kalkyler. SvD Näringsliv, 12 februari. 

http://www.svd.se/naringsliv/pengar/progressiva-avskrivningar_8983916.svd?sidan=3 (Hämtad 2014-05-26) 
27 Lind H & Bejrum H. (2002) Nya principer för avskrivning. Stockholm: U.F.O.S. och Svenska Kommunförbundet. E-bok. 

S. 18 
28 Lilja, M. 2014. Information om avskrivningar i bostadsrättsföreningar, Riksbyggen 

 http://www.mynewsdesk.com/se/riksbyggen/news/information-om-avskrivningar-i-bostadsraettsfoereningar-84376 (Hämtad 

2014-05-22) 

http://www.svd.se/naringsliv/pengar/progressiva-avskrivningar_8983916.svd?sidan=3
http://www.mynewsdesk.com/se/riksbyggen/news/information-om-avskrivningar-i-bostadsraettsfoereningar-84376
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sätt få en uppfattning om hur årsavgifterna kan förändras efter bokföringsnämndens förbud 

mot progressiv avskrivning. 

Regeländringen eller förtydligandet från Bokföringsnämnden innebär så som uttalandet 

kommit ut den 28 april 2014 att bostadsrättsföreningar inte kommer kunna avskriva 

progressivt framöver.29  

 

2.4.1 Nuvarande avskrivning 

 

Uträkningarna och datainsamlingen kommer att utföras i flera steg. Undersökningen börjar 

med att från årsredovisningarna läsa av hur stor procentandel föreningarna avskriver sin 

byggnad med. Samt vilken avskrivningsmetod som tillämpas. Om det inte redovisas räknas 

byggnadens nuvarande avskrivning ut med denna metod: 

 Kalkyl 1: Årets avskrivningar för byggnaden/utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 

 

2.4.2 Nuvarande avskrivningsandel av totala kostnader 

 

För uträkning av hur stor andel byggnadens avskrivningskostnad är av föreningens totala 

kostnader används detta tillvägagångssätt: 

 Kalkyl 2: Årets avskrivningar för bygg och ombyggnad /  bostadsföreningens totala 

kostnader inklusive räntekostnader = avskrivningarnas andel av föreningens totala 

kostnader.    

 

2.4.3 Förändrade avskrivningskostnader 

 

En av de stora grunderna i undersökningen är att beräkna hur stora avskrivningskostnader 

bostadsrättsföreningarna kommer få om man tillämpar en linjär avskrivningsmetod på en 

procent och två procent. Skatteverkets råd är att 50 år är en skälig nyttjandeperiod för en 

byggnad.30 Med det menas en linjär avskrivning på två procent årligen.  

 

                                                           
29 Bokföringsnämnden (BFN). 2014. Ändringar i vägledningen Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. 

http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltredovisning.aspx#vag-k2abkons (Hämtad 2014-05-23) 
30 Skatteverket. SKV A 2005:05. Skatteverkets allmänna råd 

https://ssop1.skatteverket.se/rattsinformation/reglerochstallningstaganden/allmannarad/arkiv/2005/allmannarad2005/skva200

505.5.121b82f011a74172e5880004214.html (Hämtad 2014-08-17) 

http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltredovisning.aspx#vag-k2abkons
https://ssop1.skatteverket.se/rattsinformation/reglerochstallningstaganden/allmannarad/arkiv/2005/allmannarad2005/skva200505.5.121b82f011a74172e5880004214.html
https://ssop1.skatteverket.se/rattsinformation/reglerochstallningstaganden/allmannarad/arkiv/2005/allmannarad2005/skva200505.5.121b82f011a74172e5880004214.html
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Anledningen till att jag också kommer beräkna avskrivningarna med en procent är för att 

Riksbyggen meddelat att den maximala avskrivningstiden kan komma att begränsas till 100 år 

i framtiden. Med det menas att vid en linjär metod kan avskrivningar på under en procent av 

byggnadsvärdet förbjudas.31     

 

Metoden utgår från byggnadens bokförda värde i årsredovisningen 2012. Formeln för 

byggnadernas avskrivningskostnad med linjär metod på en och två procent:  

Kalkyl 3: 

 Byggnadens värde*0,01 = nya avskrivningskostnader för 1 % linjär avskrivning 

 Byggnadens värde*0,02 = nya avskrivningskostnader för 2 % linjär avskrivning   

 

2.4.4 Förändrad avskrivningsandel av totala kostnader 

 

För att beräkna hur stor andel byggnadsavskrivningarna blir av de totala kostnaderna, med de 

nya avskrivningskostnaderna som tillämpas för linjär avskrivning enligt en procent och två 

procent används denna formel:  

 Kalkyl 4: Nya värdet av årets byggnadsavskrivningar / (Totala kostnader exklusive 

2012 års byggnadsavskrivningar + nya värdet av årets byggnadsavskrivningar) 

 

Med det nya värdet för andelen byts avskrivningskostnaderna som man har i 

årsredovisningarna 2012 ut till deras nya värde. 

 

 

2.4.5 Byggnadens värdeminskning genom 30 år 

 

Nedanstående beräknas hur en byggnads värdeminskning kommer ske för 30 år framåt. 

Kalkylen visar hur studiens 20 utvalda bostadsrättsföreningars byggnader kommer minska i 

värde vid en linjär avskrivningsmetod med en procent och två procent.  

Formel för värdeminskning med en procent:  

Kalkyl 5: 

 År 1, Byggnadens bokförda värde – nya avskrivningskostnader för 1 % linjär 

avskrivning.   

                                                           
31 Hellekant, J. 2014. Månadsavgifterna kan chockhöjas. SvD Näringsliv, 14 februari  

http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/riksbyggen-varnar-borattsavgifter-kan-hojas-med-30-procent_8980300.svd 

(Hämtad 2014-08-14) 

file:///C:/Users/Yusra/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/84OTNW41/Hellekant,%20J.%202014.%20Månadsavgifterna%20kan%20chockhöjas.%20SvD%20Näringsliv,%2014%20februari%20http:/www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/riksbyggen-varnar-borattsavgifter-kan-hojas-med-30-procent_8980300.svd
file:///C:/Users/Yusra/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/84OTNW41/Hellekant,%20J.%202014.%20Månadsavgifterna%20kan%20chockhöjas.%20SvD%20Näringsliv,%2014%20februari%20http:/www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/riksbyggen-varnar-borattsavgifter-kan-hojas-med-30-procent_8980300.svd
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  År 2, Förändrade byggnadsvärdet – nya avskrivningskostnader för 1 % linjär 

avskrivning. Osv. till år 30 

 

Formel för värdeminskning med två procent: 

Kalkyl 6:  

 År 1, Byggnadens bokförda värde – nya avskrivningskostnader för 2 % linjär 

avskrivning.     

 År 2, Förändrade byggnadsvärdet – nya avskrivningskostnader för 2 % linjär 

avskrivning. Osv. till år 30 

 

Avskrivningskostnaderna är samma för varje år upp till 50 eller 100 år då värdet blir 0. Jag 

beräknar byggnadens värdeminskning för 30 år framåt. 

 

Ovanstående uträkningar sker genom Excel. 

 

2.4.6 Bostadsrättsföreningar med minusresultat efter nya avskrivningskostnader, samt 

höjda årsavgifter 

 

Nedan beräknas vilka bostadsrättsföreningar som går i förlust efter studiens nyuträknade 

avskrivningskostnader. Endast föreningarna med förlustsiffror kommer att infogas i 

tillhörande tabell. Formel för föreningarnas resultat med studiens nya avskrivningskostnader:      

 Kalkyl 7: Resultat årsredovisning 2012(exkl. Avs.kost.) +- nya 

avskrivningskostnader 

 

Resultatet visar vilka föreningar som går i förlust samt hur mycket deras årsavgifter måste 

höjas för ett nollresultat. 

För att räkna ut hur mycket årsavgifterna måste höjas i procent används denna formel: 

 Kalkyl 8: (Årsavgiftsintäkter årsredovisning 2012 + föreningens underskott efter 

nya avs. kostnader) / årsavgiftsintäkter årsredovisning 2012 
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2.5 Reliabilitet, replikerbarhet och validitet  

 

Bryman/Bell säger att det finns tre viktiga kriterier för bedömning av en forskning gällande 

företagsekonomi och management.  De tre begreppen är Reliabilitet, Replikerbarhet och 

validitet.32  

 

Reliabilitet är sammankopplat med hur hög tillförlitlighet som uppnåtts i undersökningen. 

Ifall reliabiliteten är hög betyder det att om andra forskare skulle göra samma form av studie 

skulle de få samstämmiga samma resultat.33 Jag anser att reliabiliteten är hög. Detta eftersom 

studiens data hämtades från varje bostadsrättsförenings offentligt publicerade årsredovisning. 

Bostadsrättsföreningarna är bokföringsskyldiga och måste följa bokföringslagen, 

årsredovisningslagen och god redovisningssed. Dessutom måste föreningens årsredovisning 

godkännas av en revisor. Med det sagt anser jag att årsredovisningens data är pålitlig. 

Dessutom har undertecknad noggrant redovisat undersökningens tillvägagångssätt för att 

beräkna dess resultat. Därmed är det enkelt för en extern part att genomföra ett ”re-test” för att 

mäta stabiliteten.    

 

Med replikerbarhet menas att en studie ska kunna replikeras igen. För att en undersökning ska 

kunna vara replikerbar måste undersökningens tillvägagångssätt vara beskriven i detalj för att 

kunna upprepas. Metod och tillvägagångssätt för framställningen av denna undersöknings 

resultat har noggrant beskrivits. Därmed är replikerbarheten stark i denna undersökning.                        

Validiteten hör ihop med empirin och visar ifall den är relevant och om undersökningen mäter 

det som verkligen avses att mäta. Validitet handlar om bedömningen kring en undersöknings 

slutsatser hänger ihop eller inte.34   

                                                           
32 Bryman, A. Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2:a Uppl. Stockholm: Liber AB. s. 62 
33 Ibid 62,63 
34 Ibid s.63,64 
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3. Teori 
 

3.1 Avskrivningar 
 

3.1.1 Historisk överblick 

 

Agneta Stark beskriver hur den historiska litteraturen om avskrivningar utvecklats. Mellan 

1900-1918 etablerades begreppet avskrivning. Kännedomen kring fenomenet ökade och det 

ansågs vara positivt att göra avskrivningar på sina tillgångar. 

1918-1940 förändrades redovisningsbegreppen i praxis p.g.a. inflation, ekonomiska kriser och 

annan typ av utveckling. Runt 1940 började skatteaspekterna på avskrivningar få en större 

inverkan. Detta eftersom företagsbeskattningen får en större roll i ekonomin. Tillgångarna i 

företagen ökade i snabb nivå vilket gjorde att avskrivningar fick en större roll i redovisningen.               

Under 1940-1955 kunde man urskilja en ”normalvetenskap” kring avskrivningar. Litteraturen 

beskrev fler avskrivningsinriktningar och egenskaper hos olika avskrivningsansatser.    

Det normativa inslaget gällande avskrivningar minskades mellan 1955-1980. Man fick en 

annan syn över fenomenet och resonerade att olika avskrivningar gäller för olika syften. Den 

femte och sista perioden som Agneta stark nämner är mellan år 1980-1990. Man börjar 

avskriva på andra typer av tillgångar. Immateriella tillgångar som t.ex. goodwill.35 

 

3.1.2 Definition – Idag 

 

Bo Nordlund skriver i sin rapport att begreppet avskrivning kan förklaras som att det är "en 

redovisningsåtgärd som ska ge uttryck för en utmattning som sker över tid av en tillgångs 

möjlighet att prestera nytta”36. Bokföringsnämnden definierar avskrivning som att det är ”en 

systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess 

nyttjandeperiod”.37 

                                                           
35 Stark, A. 1994. Avskrivningar: om anläggningstillgångar med långt liv i branscherna elproduktion och flerbostadshus. 

Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning. s. 21 
36 Nordlund, B. (2010). Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor) Rapport/Fastighetsägarna Sverige. s. 7 

http://brec.se/Uppdatering1/BN_Rapport_Byggnadsavskrivning_slutversion.pdf  
37 Redovisningsrådet. 1999:12. Materiella anläggningstillgångar. s. 5 

http://www.bfn.se/redovisning/radet/RR/RR12.pdf (Hämtad 2014-05-26) 

http://brec.se/Uppdatering1/BN_Rapport_Byggnadsavskrivning_slutversion.pdf
http://www.bfn.se/redovisning/radet/RR/RR12.pdf


 14 
 

När en verksamhet utnyttjar tillgångar uppstår ett problem på hur förbrukningen av tillgången 

ska behandlas och värderas38. Avskrivningar visar hur mycket det kostar verksamheten att 

tillgången används. Då bedömer man att tillgången förändras i fysiskt och i ekonomiskt värde.     

Avskrivningar är starkt kopplade till matchningsprincipen som säger att en utgift ska kostnads 

föras i den takt som tillgången förbrukas.39 

Beloppet man avskriver är som huvudregel anskaffningsvärdet. Då utgår man ifrån 

anskaffningsvärdemetoden. Man redovisar tillgången till anskaffningsvärdet och gör 

avskrivningar enligt en avskrivningsplan som bedöms efter en tillgångs nyttjandeperiod eller 

alternativt en produktionsberoende modell.40  

Den andra värderingsmetoden kallas för omvärderingsmetoden. Med den metoden 

omvärderas tillgången med jämna mellanrum till verkligt värde. Omvärdering ska ske när 

tillgångens verkliga värde väsentligt avviker från det redovisade värdet. Det kan för vissa 

tillgångsgrupper innebära årliga omvärderingar, och för andra grupper omvärdering vid var 

tredje eller femte år41.  

Avskrivningar ska fördelas på ett systematiskt sätt över tillgångens nyttjandeperiod. 

Nyttjandeperiodens längd bedömer man på förväntad användning av tillgången. Man bedömer 

också den förväntade graden av reparation, underhåll och slitage42. 

Artsberg säger att det endast är tillgångar med begränsad ekonomisk livslängd som ska 

avskrivas43, därmed inte tillgångar som t.ex. mark. 

För kommunala fastigheter är det Ekonomistyrningsverkets som ansvarar för att ge 

vägledning i frågor om avskrivningar. I deras handledning angående fastighetsavskrivning 

säger de att anskaffningsutgiften för en fastighet brukar delas upp i fyra delar44. Byggnaden, 

inventarierna, marken och markanläggningarna. Dessa förutom marken ska kostnadsföras 

med årliga avskrivningar. Man beräknar avskrivningarnas storlek med en viss procent per år 

på hela fastighetens anskaffningsvärde. Avskrivningen startar när tillgången kan tas i bruk. 

                                                           
38 Stark, A. (1994). Avskrivningar: om anläggningstillgångar med långt liv i branscherna elproduktion och flerbostadshus. 

Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning liv s.7 
39 Smith, D. 2006. Redovisningens språk. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. s.162 
40 Sundgren, S. Nilsson, H. och Nilsson, S. 2007.  Internationell redovisning - teori och praxis. 2:e uppl. Lund: 

Studentlitteratur. s.83,112 
41 Ibid s.86 
42  Ibid s.84-85 
43 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och praxis. 2:a uppl. Liber. s. 217 
44 ESV. (1999). Redovisning och värdering av fastigheter och vissa förbättringsutgifter. Ekonomistyrningsverket  

http://www.esv.se/PageFiles/1806/redovisning-och-vardering-av-fastigheter.pdf (Hämtad 2014-05-26) 

http://www.esv.se/PageFiles/1806/redovisning-och-vardering-av-fastigheter.pdf
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Verksamheten ska redovisa sina tillgångars avskrivningar på en not i sin årsredovisning. Där 

ska även värderingsprinciper och redovisningsprinciper bifogas. Samt hur lång 

nyttjandeperiod och vilken procentsats man avskriver tillgångarna på.45 

För avskrivningar finns det tre vanliga metoder. En linjär avskrivning som fördelar 

avskrivningskostnaderna jämnt över nyttjandeperioden. En progressiv avskrivning där man 

förutsätter att tillgången förbrukas mer på slutet än i början. Samt en degressiv avskrivning 

har störst avskrivningskostnader i början av nyttjandeperioden och minskar sen kontinuerligt.  

Agneta Stark beskriver i en intervju med HSB att deras val av avskrivningsmetod bygger på 

att de vill sätta en hyra som inte ger likviditetsproblem. 

Avskrivningar var tidigare oftast lika med amorteringarna som bostadsrättsföreningarna hade.  

Problemet med detta system var att det gav progressiva avskrivningar.  

Lånet amorterades nämligen vanligtvis med stegvis större belopp. Amorteringen var därmed 

på grund av detta mycket låg i början. Därför kunde det vara dyrare att bo i en trettio år 

gammal fastighet än i en nyare. Under denna tidpunkt ökar oftast även underhålls- och 

driftkostnader.46 

3.3 Fastighetsvärdering 
 

3.3.1 Definition 

 

En fastighet beskrivs i 1 kap 1 § Jordabalken med att det innefattar mark, byggnader och 

andra anordningar som staket och trädgårdsanläggningar som finns på marken, de sistnämnda 

räknas som tillbehör till en fastighet. Värdet av en fastighet är en bedömningsfråga. Värdet 

kan inte beräknas på samma sätt som mark- eller bostadsytan. 47 

Fastigheter har vissa säregna egenskaper som avskiljer den från andra tillgångar. Det ena är 

att alla fastigheter har sitt unika geografiska läge. Det finns inga fastigheter som ser precis 

likadana ut eftersom varje fastighet har sin speciella plats på marken. Fastigheter går heller 

inte att flytta och dess användningsområde är begränsat av lagar och föreskrifter. 48 

 

                                                           
45 ESV. (1999). Redovisning och värdering av fastigheter och vissa förbättringsutgifter. Ekonomistyrningsverket  

http://www.esv.se/PageFiles/1806/redovisning-och-vardering-av-fastigheter.pdf (Hämtad 2014-05-26) 
46 Stark, A. 1994. Avskrivningar: om anläggningstillgångar med långt liv i branscherna elproduktion och flerbostadshus.    

Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning. s. 152 
47 Larsson, H. (2006). Fastighetsvärdering: grundläggande teori och praktisk värdering. Gävle: Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet. s. 1 
48 Ibid s.2 

http://www.esv.se/PageFiles/1806/redovisning-och-vardering-av-fastigheter.pdf
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Ett synsätt för hur man bör se på avskrivningar baseras på pris och värdeförändringsteorin. 

Enligt detta synsätt blir avskrivningen en följd utav värdeförändringen som kan särskiljas 

under tillgångens olika tidsperioder. Om det är marknadsvärdet som används blir 

konsekvensen att avskrivningen kommer byggas på hur den prissätts på marknaden.49 

 

3.3.2 Värderingsmetoder 

 

Det finns dock tre olika värderingsmetoder som används: 

 

 Ortsprismetoden, bygger på att ett ungefärligt pris för en viss fastighet kan uppskattas 

med hjälp utav att jämförelseobjekt, alltså priser som tidigare betalats för liknande 

fastigheter inom området. 50 

 Nuvärdesmetoden, innebär att värdet på en fastighet bedöms först och främst av 

förväntade avkastningar som sedan nuvärdesberäknas. Nuvärdesmetoden syftar till att 

uppskatta ett marknadsvärde som bygger på vad marknaden föredrar, vilket får 

konsekvensen av att den är beroende av värderarens marknadskännedom. 

 Produktionskostnadsmetoden, innebär att en beräkning görs både för vad kostnaden att 

återanskaffa byggnaden skulle bli och värdeminskningen som skett på egendomen 

p.g.a. ålder och användning. På detta ska även värdet på tomtmarken tilläggas. 51 

Markvärdet får vi fram normalt med hjälp av ortsprismetoden.52 

 

Ortsprismetoden brukar klassas som en direkt metod, nuvärdesmetoden och 

produktionskostnadsmetoden som en indirekt metod för att bedöma marknadsvärdet för en 

tillgång.53 

 

3.4 Lagar och normer 

 

I Sverige finns det ungefär en miljon bostadsrätter och 28 000 bostadsrättsföreningar. 

Bostadsrättsföreningar är en ekonomisk förening och drivs av medlemmarnas ekonomiska 

                                                           
49 Nordlund, B. 2010. Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor) Rapport/Fastighetsägarna Sverige. s.8 

http://brec.se/Uppdatering1/BN_Rapport_Byggnadsavskrivning_slutversion.pdf  
50 Larsson, H. (2006). Fastighetsvärdering: grundläggande teori och praktisk värdering. Gävle: Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet. s. 1,10 
51 Ibid. s. 11 
52 Ibid. s. 53-54 
53 Ibid. s. 51 

http://brec.se/Uppdatering1/BN_Rapport_Byggnadsavskrivning_slutversion.pdf
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intresse till skillnad från börsbolag som oftast drivs främst p.g.a. vinstsyfte.54 En 

bostadsrättsförening måste följa bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normer. 

De kan antingen välja att tillämpa K2-regelverket ”Årsredovisning i mindre ekonomiska 

föreningar” eller K3-regelverket ”Årsredovisning och koncernredovisning” sedan årsskiftet 

2013/14.55  

 

3.4.1 ÅRL 

    

Avskrivningar regleras först och främst i årsredovisningslagen (ÅRL) i Sverige där 

årsredovisningen ska följa god redovisningssed och ge en rättvisande bild av företagets 

resultat och finansiella ställning. I ÅRL 4 kap 4 § förklaras att: 

 ”Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skall skrivas av systematiskt över 

denna period”. Detta ska redovisas i resultaträkningen.56 

 

Enligt Göran Arnell, ordförande i FAR:s policygrupp är årsredovisningslagens syfte inte att i 

detalj styra utan den försöker ge ramar som bör kompletteras med normer från organisationer 

inom redovisning och etablerad praxis för god redovisningssed.57 

 

3.4.2 BFN 

    

Bokföringsnämnden (BFN) har det största ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed. 

Myndigheten ger ut information i redovisningsfrågor och meddelar normer och allmänna råd 

till småföretag. 58 

I BFNAR 2001:3 Materiella anläggningstillgångar förklaras att en tillgångs avskrivningsbara 

belopp är lika med anskaffningsvärdet minus beräknat restvärde. 59 

                                                           
54 FAR. (2014). Redovisning i bostadsrättsföreningar. Förenade Auktoriserade Ekonomer. s. 1  

http://www.far.se/PageFiles/12796/FAR_Redovisning_i_bostadsrattsforeningar_ny.pdf (Hämtad 2014-08-18) 
55 Bokföringsnämnden (BFN). 2014. Bostadsrättsföreningar. 

http://www.bfn.se/kategori/bostadsratt.aspx (Hämtad 2014-08-18) 
56 Nordlund, B. 2010. Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor) Rapport/Fastighetsägarna Sverige. s. 11 

http://brec.se/Uppdatering1/BN_Rapport_Byggnadsavskrivning_slutversion.pdf 
57 Lennartsson, R. (2014). För att ändra på praxis behövs tydlig normgivning. Balans. 3 april. 

http://www.tidningenbalans.se/nyheter/for-att-andra-pa-praxis-behovs-tydlig-normgivning/ (Hämtad 2014-05-23) 
58 Bokföringsnämnden (BFN). 2014. Om BFN.   

http://www.bfn.se/bfn/infobfn.aspx (Hämtad 2014-05-23) 
59 RR. (1999). Materiella anläggningstillgångar. Redovisningsrådet. s. 2 

http://www.bfn.se/redovisning/radet/RR/RR12.pdf (Hämtad 2014-05-26)) 

http://www.far.se/PageFiles/12796/FAR_Redovisning_i_bostadsrattsforeningar_ny.pdf
http://www.bfn.se/kategori/bostadsratt.aspx
http://brec.se/Uppdatering1/BN_Rapport_Byggnadsavskrivning_slutversion.pdf
http://www.tidningenbalans.se/nyheter/for-att-andra-pa-praxis-behovs-tydlig-normgivning/
http://www.bfn.se/bfn/infobfn.aspx
http://www.bfn.se/redovisning/radet/RR/RR12.pdf
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Åtgärder som görs på en anläggningstillgång och som gör att prestanda förbättras i jämförelse 

med prestandan vid anskaffningstillfället ska aktivera, t ex takomläggning60  och ska inräknas 

i anskaffningsvärdet för tillgången om de har åtgärdats under räkenskapsåret eller balanserats 

från tidigare år. 

Eftersom detta endast avser utgifter för ”värdehöjande förbättringar”, enligt ÅRL 4 kap 3 § så 

räknas inte utgifter som enbart syftar till att tillgången ska ha kvar sitt ursprungliga värde, 

t.ex. reparationer och underhåll. Sådana utgifter ska istället kostnadsföras direkt.61 

 

Den 28 april 2014 diskuterade BFN progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar. De 

kom fram till att deras vägledningar använts på ett annat sätt än vad de avsåg och p.g.a. detta 

klargör de att enligt K2-regelverket är progressiv avskrivning inte en tillämpbar metod. 

Beslutet innebär att de förtydligar att linjär, degressiv och produktionsberoende 

avskrivningsmetoder är de avskrivningsmetoder som bör användas generellt på byggnader. 

Den metod som på bästa sätt avspeglar hur tillgångens ekonomiska värde förändras för 

företaget ska användas. 62 

 

Progressiv avskrivning tas därmed inte upp som en metod som ska användas. Det klargörs 

också att en felaktigt utförd avskrivningsmetod får konsekvensen att avskrivningsplanen ska 

prövas på nytt.  

Den nya värderingen och metoden tillämpas senast från år 2015. Ändringarna innebär inte en 

ändring utan ett förtydligande av vad som har gällt sedan tidigare menar BFN. 

Dessa förändringar kommer gälla årsredovisningar som alla föreningar måste upprätta senast 

året efter försäljning.63 

 

Vare sig dessa aktuella eller tidigare allmänna råd har gett medhåll för tillämpningen av 

progressiv avskrivning som allmängiltig metod, säger Stefan Pärlhem kanslichef vid 

Bokföringsnämnden. Den statliga myndigheten konstaterar att det under lång tid har varit 

motstridigt utifrån svensk lag att använda progressiv avskrivning om föreningen inte kan visa 

att byggnadens nedslitning främst sker i framtiden.64 

                                                           
60 Nordlund, B, Lundqvist, P. (2010). ”Byggnadsavskrivningar och svenska redovisningsregler”. Balans, nr 10, s. 1 

http://www.brec.se/Artiklar/Balans%20Byggnadsavskrivning%20NordlundLundqvistNY.pdf (Hämtad 2014-05-22) 
61 Nordlund, B. 2010. Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor) Rapport/Fastighetsägarna Sverige. s.14 
62 Bokföringsnämnden (BFN). 2014. Ändringar i vägledningen årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. 

http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltredovisning.aspx#vag-k2abkons (Hämtad 2014-05-23) 
63 Ibid 
64 Lennartsson, R. 2014. Progressiva avskrivningar – vårens hetaste potatis. Balans. 3 april. 

http://www.tidningenbalans.se/nyheter/progressiva-avskrivningar-varens-hetaste-potatis/ (Hämtad 2014-05-26) 

http://www.brec.se/Artiklar/Balans%20Byggnadsavskrivning%20NordlundLundqvistNY.pdf
http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltredovisning.aspx#vag-k2abkons
http://www.tidningenbalans.se/nyheter/progressiva-avskrivningar-varens-hetaste-potatis/
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3.4.3 FAR 

 

Det var dock en enig grupp inom Föreningen Auktoriserade revisorer (FAR) som förra året 

först gav ut en varning om att olämplig användning av avskrivningsprinciperna i 

nyproduktionen av bostadsrätter användes i stor utsträckning. FAR tog dock tillbaka sin 

varning efter att debatten blossat upp på allvar.65 

FAR som under många år enligt många experter låtit den progressiva avskrivningen användas 

utan åtgärder kräver nu andra sätt att få bukt på problemet än Bokföringsnämndens förbud. 

FAR:s generalsekreterare Dan Brännström menar att problemet måste lösas genom en ny lag, 

bättre anpassad till bostadsrätter. 

De menar att ett förbud mot progressiv avskrivning inte är den långsiktiga åtgärden som 

behövs för bostadsrättsföreningar. Det finns många komplexa frågor kvar som behöver 

lösas.66 

BFN borde tills vidare göra undantag för att bostadsrättsföreningar ska följa K2 och K3 

eftersom det föreligger så stor oklarhet i frågan.67 

 

3.4.4 Boverket 

 

Boverket, en myndighet som ansvarar för samhällsbyggandet har tills vidare gett byggbolagen 

istället viss tid med att anpassa sina ekonomiska planer som används vid 

bostadsrättsförsäljning. 

Det pågår dock en diskussion hos Boverket hur man ska förändra byggbolagens metoder för 

avskrivningar i nya och ombildade bostadsrättsföreningar.  

Boverkets chefsjurist Yvonne Svensson säger att det i slutet på maj 2014 kommer ett 

fastställande om att avskrivning måste finnas med i kostnadskalkylerna även för nya 

bostadsrättsföreningar.68 

 

                                                           
65 Hellekant, J. 2014. Juridisk örfil mot byggbolagens uppskjutna avskrivningar. SvD Näringsliv, 21 mars. 

http://www.svd.se/naringsliv/pengar/juridisk-orfil-mot-byggbolagens-uppskjutna-avskrivningar_3389800.svd (Hämtad 2014-

05-23) 
66 Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). 2014. Bokföringsnämnden förbjuder progressiv avskrivning. 

http://www.far.se/Press-och-opinion/FAR-tycker/Bokforingsnamnden-forbjuder-progressiv-avskrivning-i-K2/  

(Hämtad 2014-05-23) 
67 Lennartsson, R. (2014). ”Progressiva avskrivningar – vårens hetaste potatis”. Balans. 3 april. 

http://www.tidningenbalans.se/nyheter/progressiva-avskrivningar-varens-hetaste-potatis/ (Hämtad 2014-05-23) 
68 Hellekant, J. 2014. ”Det är bra att Bokföringsnämnden nu har rätat ut frågetecknen”. SvD Näringsliv, 28 april 

http://www.svd.se/naringsliv/pengar/progressiva-avskrivningar_8983916.svd?sidan=20 (Hämtad 2014-05-23) 

http://www.svd.se/naringsliv/pengar/juridisk-orfil-mot-byggbolagens-uppskjutna-avskrivningar_3389800.svd
http://www.far.se/Press-och-opinion/FAR-tycker/Bokforingsnamnden-forbjuder-progressiv-avskrivning-i-K2/
http://www.tidningenbalans.se/nyheter/progressiva-avskrivningar-varens-hetaste-potatis/
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/progressiva-avskrivningar_8983916.svd?sidan=20
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3.4.5 Beskattning för bostadsrättsföreningar 

 

Det finns två kategorier inom den svenska bostadsrättslagen för beskattning av 

bostadsrättsföreningar. Ett privatbostadsföretag och ett oäkta bostadsföretag. Ett privat 

bostadsföretag är en bostadsrättsförening, en ekonomisk förening, eller ett aktiebolag som till 

minst 60 % bedriver upplåtelse av lägenheter till medlemmarna. Uppfylls inte kraven 

betraktas föreningen som ett oäkta bostadsföretag. Ett oäkta bostadsföretag har inte samma 

skatteregler som ett äkta. T.ex. måste en lägenhetsinnehavare beskatta hela vinsten och inte 

22/30 som sker för en bostadsägare i ett privatbostadsföretag.69 

Bostadsrättsföreningar är ett oberoende skattesubjekt och beskattar därmed själv för sin vinst 

och lämnar inkomstdeklaration 2 till Skatteverket vid den årliga taxeringen. Föreningen måste 

lämna deklarationen oavsett om man bedrivit verksamhet eller inte under det räkenskapsåret. 

En ekonomisk förening som bedriver näringsverksamhet kan ansöka om F-skatt. Om 

föreningen blir godkänd sköter den för egen räkning inbetalningar av skatter och avgifter till 

Skatteverket. Alla betalningar till Skatteverket bokförs på skattekontot. Arbetsgivaravgifter, 

moms och avdragen skatt ska redovisas månadsvis i en skattedeklaration.70En kommunal 

fastighetsavgift tas ut för bostadsdelen i ett flerbostadshus. En statlig fastighetsavgift tas ut för 

lokaldelen av ett flerbostadshus. Nybyggda och i vissa vall ombyggda flerbostadshus är 

befriade från fastighetsavgift de fem första åren. Därefter får man halverad skatt de fem 

efterföljande åren. 

Bostadsrättsföreningar ska inte ta ut utgående moms på bostadsrättsavgifterna. Föreningen har 

inte heller rätt till att göra avdrag för ingående moms på dess utgifter. Upplåtelse och 

överlåtelse av hyresrätt och bostadsrätt har ingen momsplikt. Detsamma gäller föreningens 

tillhandahållanden av vatten, elektricitet, värme, gas och nätutrustning. Fallen då 

bostadsrättsförening ska redovisa moms är vid parkeringsuthyrning som görs till dem som 

inte är bostadsägare i föreningen. Moms ska även redovisas vid uttagsbeskattning, samt om 

föreningen ansökt om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler. 

                                                           
69 Skatteverket. (2014). Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar. SKV 378. Utgåva 10, s. 5-9.  

http://www.skatteverket.se/download/18.15532c7b1442f256bae2b09/1393406338872/37810.pdf (Hämtad 2014-10-12) 
70 Skatteverket. 2014. Skatteregler - bostadsrättsföreningar 
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar/bostadsrattsforeningar/driva/skatteregler.4.400023ac12df56d65

d980004832.html (Hämtad 2014-10-12)  

http://www.skatteverket.se/download/18.15532c7b1442f256bae2b09/1393406338872/37810.pdf
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar/bostadsrattsforeningar/driva/skatteregler.4.400023ac12df56d65d980004832.html
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar/bostadsrattsforeningar/driva/skatteregler.4.400023ac12df56d65d980004832.html
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Föreningar som betalar ut ränta och utdelningar ska göra skatteavdrag om utbetalningen 

uppgår till minst 100 kr.71 

 

3.5 Avskrivningsmetoder 
 

Beroende på vilken avskrivningsmetod som bostadsrättsföreningen använder så påverkas 

resultaträkningen olika. Enligt Bo Nordlund och Stellan Lundström får det störst betydelse för 

nyproducerade fastigheter i innerstan där värdet för byggnaden är högre.72 

 

3.5.1 Linjär avskrivning 

 

Artsberg skriver att linjär avskrivning är den dominerande avskrivningsmetoden i Sverige. En 

fördel med den metoden är dess enkelhet och att den är praktisk att tillämpa. Artsberg är 

däremot tveksam till hur teoretisk riktig den linjära metoden är.                                    

Metoden tillämpas genom att man först beräknar den ekonomiska livslängden och därefter 

delar det på tillgångens värde årligen på samma belopp över antal år som tillgångens 

nyttjandeperiod är.73                                                                                                                           

För att förklara hur en linjär avskrivning sker i praktiken kan ett exempel ges. En byggnad har 

ett värde på 100 miljoner kr med en nyttjandeperiod på 100 år. Då avskrivs byggnaden med 1 

miljon kr per år i 100 år. Alltså har fastighetsägaren löpande avskrivningskostnader på 1 

miljon kr per år. 

 

3.5.2 Progressiv avskrivning 

 

Progressiva avskrivningar betyder att man gör låga avskrivningar i början av tillgångens 

livslängd och höjer denna avskrivning över tid för att matcha inflationen. Detta brukar ses 

som ett allokeringssynsätt (fördelningssynssätt) där anskaffningsutgiften fördelas över 

tillgångens livslängd. Anskaffningsutgiften delas upp på det sätt för att matcha framtida 

                                                           
71 Ibid 
72 Lundström, S. Nordlund, B. 2014. Avskrivningsmetoder. Fastighetsnytt. 29 mars  

http://fastighetsnytt.se/2014/03/avskrivningsmetoder-for-byggnader-i-bostadsrattsforeningar/ (Hämtad 2014-05-25) 
73 Smith, D. (2006). Redovisningens språk. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB. s. 162 

http://fastighetsnytt.se/2014/03/avskrivningsmetoder-for-byggnader-i-bostadsrattsforeningar/


 22 
 

intäkter under tillgångens livslängd. Man menar att framtida intäkter kommer att stiga i högre 

grad på grund av hög inflation. 74  

Detta betyder att man matchar högre avskrivningskostnader i framtiden mot förväntat högre 

nominella intäkter. Enligt Bo Nordlund, verksam i FAR och Pernilla Lundqvist, KPMG är 

progressiva avskrivningar en förenklad form av inflationsredovisning. Men då inflationen är 

låg i vårt land menar de att det inte ger en rättvisande bild.75 Skulle inflationen vara låg vid en 

tillämpning av denna metod kommer framtida bostadsrättsägare att få en betydligt större 

avskrivningskostnad i jämförelse med bostadsrättsägarna idag.76 

Ett exempel på hur denna metod kan användas i praktiken tar Stellan Lundström och Bo 

Nordlund upp, där den progressiva avskrivningen beräknas efter en annuitet på 50 år och i 

deras exempel med ca 5 procent i ränta: 0,00478 * 50000 år 1 = 239 kr 1 året och år 50 blir 

avskrivningen 2100 kr. En lägenhet på 100 kvadratmeter börjar då med en avskrivning på 

2000 kr i månaden år 1 och slutar med 17 500 kr i månaden år 50.77 

Enligt tidigare normgivning kunde progressiva avskrivningar vara förenligt med god 

redovisningssed. Detta eftersom i BFNAR 2001:3 som tillämpades innan K2 och K3 

regelverken trädde i kraft stod det att ”Progressiv avskrivningsmetod är tänkbar för 

anläggningar med lång livslängd och obetydlig teknisk utveckling”.  

Syftet var att man ville möjliggöra att avskrivningarna på en byggnad motsvarade 

amorteringarna i ett annuitetslån.78 

För att kunna använda sig utav den progressiva avskrivningsmetoden måste företaget kunna 

visa att metoden avspeglar förbrukningen av byggnaden enligt FAR:s policygrupp, alternativt 

att det går att visa att förbrukningen av de ekonomiska fördelarna av byggnaden ökar mot 

slutet av nyttjandeperioden. FAR tror detta endast ska ses som undantag från huvudprincipen.    

Det bör nämnas att det med ekonomiskt värde avses anskaffningsvärde, alltså det ursprungliga 

värdet av framtida ekonomiska fördelar från investeringen. Hur marknadsvärdet förändras 

                                                           
74 Nordlund, B. (2010). Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor) Rapport/Fastighetsägarna Sverige. s. 8  
75 Nordlund, B, Lundqvist, P. (2010). ”Byggnadsavskrivningar och svenska redovisningsregler”. Balans, nr 10, s. 3  

http://www.brec.se/Artiklar/Balans%20Byggnadsavskrivning%20NordlundLundqvistNY.pdf (Hämtad 2014-08-14) 
76 Lundström, S. Nordlund, B. 2014. Avskrivningsmetoder. Fastighetsnytt. 29 mars  

http://fastighetsnytt.se/2014/03/avskrivningsmetoder-for-byggnader-i-bostadsrattsforeningar/ (Hämtad 2014-05-25) 
77 Ibid 

78 FAR:s policygrupp för redovisning. 2013. ”Progressiva avskrivningar på byggnader”. Balans, nr 9, 

http://www.tidningenbalans.se/fordjupning/progressiva-avskrivningar-pa-byggnader-ar-det-tillatet-vid-tillampning-av-k2k3/ 

(Hämtad 2014-05-23) 

http://www.brec.se/Artiklar/Balans%20Byggnadsavskrivning%20NordlundLundqvistNY.pdf
http://fastighetsnytt.se/2014/03/avskrivningsmetoder-for-byggnader-i-bostadsrattsforeningar/
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under tiden har därför ingen betydelse för hur avskrivningen ska se ut. Enligt FAR bör ett byte 

av progressiv avskrivningsmetod till annan metod ske utan retroaktiv omräkning.79 

Bostadsrättsföreningar som tillämpar progressiv avskrivningsmetod kommer behöva ändra sin 

metod efter de nya direktiven från Bokföringsnämnden den 28/4-14.80  

 

3.6 Avskrivningstid 
 

3.6.1 Nyttjandeperiod 

 

 Redovisningsrådet skriver i sina rekommendationer för materiella anläggningstillgångar i RR 

12 (1999) följande: 

”Det avskrivningsbara beloppet för en materiell anläggningstillgång ska periodiseras enligt en 

systematisk plan över tillgångens nyttjandeperiod. Den avskrivningsmetod som används ska 

återspegla hur tillgångens värde för företaget succesivt förbrukas”. 81 

 

Enligt ÅRL 4 kapitel 4 § ska en anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod skrivas 

av systematiskt under denna nyttjandeperiod.  Den komplicerade uppgiften blir då att 

undersöka vad som kan vara en passande nyttjandeperiod för en byggnad.  

Det innebär en del svårigheter, exempelvis p.g.a. att byggnader byggs i olika geografiska 

platser med olika efterfrågan och dessutom att byggnader består av olika typer av 

komponenter som var för sig har olika nyttjandeperioder.82   

 

3.6.2 Ekonomisk livslängd 

 

Ekonomisk livslängd används som centralt begrepp i Inkomstskattelagen och är avgörande för 

avskrivningstiden. Den ekonomiska livslängden för en speciell byggnad är beroende av ett 

några faktorer som kan skifta avsevärt från en byggnad till en annan även om byggnaderna 

skulle vara byggda med liknande teknik och byggnadsmaterial. Användningsområdet och det 

geografiska läget för en viss byggnad har oftast en väldigt stor betydelse för storleken på den 

                                                           
79 Ibid. S. 2 
80 Bokföringsnämnden (BFN). 2014. Ändringar i vägledningen Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. 

http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltredovisning.aspx#vag-k2abkons (Hämtad 2014-05-23) 
81 Ibid. s. 18 
82 Nordlund, B, Lundqvist, P. (2010). ”Byggnadsavskrivningar och svenska redovisningsregler”. Balans, nr 10, s. 1  

http://www.brec.se/Artiklar/Balans%20Byggnadsavskrivning%20NordlundLundqvistNY.pdf (Hämtad 2014-08-14) 

http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltredovisning.aspx#vag-k2abkons
http://www.brec.se/Artiklar/Balans%20Byggnadsavskrivning%20NordlundLundqvistNY.pdf
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ekonomiska livslängden. Skatteverkets tabeller som är tolkningar av avskrivningstider för 

olika byggnadstyper verkar enligt Bo Nordlund vara beräknade enbart på uppskattad teknisk 

livslängd som endast är en del av den ekonomiska livslängden.83 

En för lång avskrivningstid kan leda till att värdet på tillgångarna och storleken på det egna 

kapitalet beräknas alltför högt vilket i sin tur ger en missvisande bild utav soliditeten i 

företaget.84
 

 

3.6.3 Avskrivningstid i förhållande till ÅRL 

 

Konsekvensen av detta kan innebära att svenska fastighetsföretag riskerar att bryta mot 

årsredovisningslagen ÅRL (1995:1554). Detta hävdar Bo Nordlund och Pernilla Lundqvist 

och menar att fastighetsbolag inte tycks vara medvetna om detta problem.  

Det är inte ovanligt att företag vill skriva av byggnader på 100 år och t.o.m. i vissa fall på 200 

år. För detta krävs väl motiverade argument, skriver Nordlund och Lundqvist.85  

 

3.6.4 Avskrivningstid i förhållande till geografiskt läge och byggår 

 

En del kritiker till dagens avskrivningstider hävdar t.o.m. att det borde vara ännu kortare 

avskrivningstider än det normala på 50 år för bostadshus, där efterfrågan på lägenheter är klart 

mindre än genomsnittet.  

Den sjunkande efterfrågan kan nämligen i värsta fall leda till rivningar eller att man måste 

investera ännu mer pengar för att höja attraktionskraften.86 

 

Bejrum och Lundström skriver att byggnader från miljonprogrammen som gjorts år 1965-

1974 har visat sig ha en fortare avskrivningstakt än byggnader från 1930-1940. Lundström 

skriver att det är bevisat att bostadsområden från 60-talet har en livslängd på mindre än 20 år 

eftersom de redan 1989 var tvungna att byggas om.  

SABO gav ut rapporten ”Hem för miljoner: Förutsättningar för upprustning av 

miljonprogrammet – rekordårens bostäder” ungefär tjugo år senare.  

                                                           
83 Nordlund, B. (2010). Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor) Rapport/Fastighetsägarna Sverige. s. 2 

http://www.brec.se/Uppdatering1/BN_Rapport_Byggnadsavskrivning_slutversion.pdf (Hämtad 2014-10-23) 
84 Lind H & Bejrum H. (2002) Nya principer för avskrivning. Stockholm: U.F.O.S. och Svenska Kommunförbundet. E-bok.    

s. 14  
85 Nordlund, B, Lundqvist, P. (2010). Byggnadsavskrivningar och svenska redovisningsregler. Balans nr 10, s. 1 

http://www.brec.se/Artiklar/Balans%20Byggnadsavskrivning%20NordlundLundqvistNY.pdf (Hämtad 2014-08-14) 
86 Lind H & Bejrum H. (2002) Nya principer för avskrivning. Stockholm: U.F.O.S. och Svenska Kommunförbundet. E-bok.  

s. 24-25  
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I den rapporten utgår man framförallt från skicket på bostäder 1961-1975 och upptäcker att 

endast ett mindre antal byggnader från denna period rustats upp.87 

 

Debatten har dock även ägt rum angående fastighetsbolag som äger byggnader i eftertraktade 

områden. Avskrivningar ligger där ofta runt en procent vilket är för lite menar kritiker. 

Bolagen å sin sida menar att detta är mer än vad som borde vara nödvändigt eftersom 

fastigheterna underhålls regelbundet och eftersom fastighetsvärdena stiger i dessa områden.  

Kritikerna replikerar då att avskrivningarna är en dold uppskrivning av markvärdet.88 

 

Olika studier påpekar att en genomsnittlig avskrivningstid borde ligga mellan 30-50 år för ett 

nybyggt flerbostadshus. Börsbolagen gjorde däremot avskrivningar på 0,5-1 procent på sina 

byggnader innan de var tvungna att gå över till att redovisa enligt IFRS i 

koncernredovisningen.  

 

3.6.5 Restvärde 

 

Restvärdet brukar även tas upp som skäl för att göra långa avskrivningar eftersom det 

anskaffningsbara beloppet = anskaffningsvärde - restvärde.  

Problemet med detta är att ju längre nyttjandeperiod är desto svårare blir det att bedöma 

restvärdet då det är svårt att bedöma om nyttjandeperioden infaller samtidigt som den 

ekonomiska livslängden. Vet man inte om eller när man ska sälja blir det självklart svårt att 

bedöma ett restvärde för någon av komponenterna.  

Dessutom kan man inte hävda att marken utgör restvärdet då byggnader och mark är 

särskiljbara enheter och det är byggnadens nyttjandeperiod som ska bedömas och inte 

markens.89  

 

Ökat markvärde får konsekvensen att den ekonomiska livslängden för byggnaden i många fall 

troligtvis förkortas. Är byggnaden dock anpassningsbar och belägen i ett attraktivt geografiskt 

                                                           
87 Nordlund, B. (2010). Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor) Rapport/Fastighetsägarna Sverige. S. 19  
88 Lind H & Bejrum H. (2002) Nya principer för avskrivning. Stockholm: U.F.O.S. och Svenska Kommunförbundet. E-bok.  

s. 24-25  
89 Nordlund, B, Lundqvist, P. 2010. Byggnadsavskrivningar och svenska redovisningsregler. Balans nr 10, s. 2  

http://www.brec.se/Artiklar/Balans%20Byggnadsavskrivning%20NordlundLundqvistNY.pdf (Hämtad 2014-08-14) 
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område kan det uppstå möjligheter att genom ombyggnader förbättra och utöka den 

ekonomiska livslängden för byggnaden.90     

                                       

3.6.6 Ekonomisk livslängd utifrån förslitningsperspektiv 

 

Baserat på olika litteraturstudier och intervjustudier bedöms den genomsnittliga ekonomiska 

livslängden för ett flerbostadshus generellt sett uppgå till mellan 40-50 år. Denna bedömning 

är då i första hand baserad på ett förslitningsperspektiv utifrån teknisk livslängd på de 

komponenter som i oftast ingår i denna byggnad. I denna bedömning har inte invägts den 

påverkan som kan ske på ekonomisk livslängd av den faktor som benämns marknadsinverkan.  

I stor utsträckning är även avskrivningsfaktorn omodernitet som är svår att bedöma generellt. 

Att bedöma omodernitetens utveckling för en byggnad kräver nästan att man vet redan i 

nuläget hur teknik- och produktutveckling kommer att se ut i framtiden.91 

 

IL och årsredovisningslagen (ÅRL) använder förövrigt begreppet ekonomisk livslängd som 

viktig del i avskrivningstiden. Den ekonomiska livslängden kan förklaras som den period då 

en byggnad är lönsam.  I utkasten till ÅRL står det att en uppskattning av den tekniska 

livslängden kan vara en delberäkning när man räknar ut den ekonomiska livslängden. 92  

 

3.7 Investeringar/Reparations- och underhållskostnader 
 

Det fastighetsekonomiska synsättet på gränsdragning mellan underhållskostnad och 

investering kan sammanfattas med att det över tiden som en byggnad nyttjas sker ett gradvist 

slitage av komponenterna. Dessutom sker även en föråldring som mer kan klassificeras som 

externa förändringar t ex att komponenten blir omodern i jämförelse med nybyggda 

fastigheter.93  

 

Folke och Nordlund har via empiriska studier 1999 funnit att reparations- och 

underhållskostnader som redovisas i resultaträkningen i bostadsföretag under dess livscykel 

                                                           
90 Nordlund, B. (2010). Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor) Rapport/Fastighetsägarna Sverige.  s. 22 

http://www.brec.se/Uppdatering1/BN_Rapport_Byggnadsavskrivning_slutversion.pdf (Hämtad 2014-10-23) 
91 Ibid. s. 24 
92 Ibid. s. 11  
93 Ibid. S.13  
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på 50 år inte täcker det utgiftsbehov som uppstått, detta om man jämför med behoven som 

anges i olika typer av underhållsplaner för flerbostadshus.  

De anger att underhållsbehov som vanligtvis inte bekostats av hyran uppgår till ungefär 

2.500kr/kvm år 50 (år 2008).94  

 

3.8 Forskningsartiklar 
 

3.8.1 Economic Depreciation of Residential Real Estate: Microlevel Space and Time 

Analysis 

 

Smith redovisar tidigare studier gällande fastighetsavskrivningar. Han refererar till Malpezzi, 

Ozanne och Thibodeau som säger att det finns tre metoder för att beräkna avskrivningar.95 

Den första metoden kallas för ”den observerade förbrukningsmetoden”. Den andra metoden är 

en makrobaserad metod där man jämför värdet på bostadsbestånd över tid. Den tredje 

metoden för att värdera fastigheter och beräkna avskrivningar är den Hedoniska 

prissättningsmetoden. Metoden värderar fastigheten utifrån egenskaper som kvalitén på 

byggmaterialet, skick, storlek, plats(områdets rykte, närhet till skolor och affärer).  

Smith säger att The Hedonic Pricing Method är den överlägset mest använda metoden för 

fastighetsvärdering de senaste 30 åren. Avskrivningar är en av flera faktorer som påverkar 

prisindex i fastigheter.   

Smith refererar till en studie av Chinloy där han granskat fastigheter i två kanadensiska städer. 

Undersökningens slutsatser visade på att det linjära sambandet mellan avskrivningstakt och 

byggnadens livslängd är felaktig och borde bli avskaffad. Chinloy ansåg att en mer komplex 

hantering gällande effekterna av fastighetens föråldring och förbrukning på fastighetsvärdet 

hade varit mer lämpligt.96 

När Smith redovisar sina slutsatser från forskningsartikeln kommer han fram till att värdet på 

en fastighet alltid minskar p.g.a. avskrivningar och föråldring. Avskrivningarna kan minska 

både intäkterna för fastigheten och marknadsvärdet. Det är en konsekvens av tillgångens 

fysiska förfall och åldrande.  

                                                           
94 Ibid. S. 20 
95 Smith, B C. (2004). ”Economic Depreciation of Residential Real Estate: Microlevel Space and Time Analysis”, Real 

Estate Economics, vol. 32, s. 161-180 

http://onlinelibrary.wiley.com.till.biblextern.sh.se/doi/10.1111/j.1080-8620.2004.00087.x/pdf (Hämtad 2014-05-23) 
96 Ibid 
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Noggranna och exakta beräkningar av avskrivningar är viktiga för ägare, investerare, 

bostadsägare och beslutsfattarna i bostadsfrågor. Detta eftersom man t.ex. ska kunna beräkna 

fastighetens ekonomiska livslängd, planera framtida intäkter, utvärdera riskpremierna och 

beräkna byggnadens behov av underhåll.  

  

Sambandet mellan byggnadens värde och ålder är nu uppdagat att det är mer komplext än vad 

som tidigare förmedlats på en linjär metodanvändning enligt Smith. Unika äldre hus kan ha ett 

premiumvärde p.g.a. dess speciella kvalitet som gör byggnaden mer hållbar. Därför menar 

Smith att man inte alltid kan koppla ett linjärt samband med byggnadens ålder och värde.97  

 

3.8.2 Rental depreciation and capital expenditure in the UK commercial real estate 

market, 1993–2009  

 

Neil Crosby, Steven Devaney och Vicki Law skriver i sin forskningsartikel att avskrivningar 

påverkar valet av diskonteringsräntor och tillväxtskalkyler. Värderingsmodeller kan användas 

för försäljningsbeslut och uppköpsbeslut av tillgångar, samt för kapitalförvaltningsbeslut. 

Besluten kräver att man värderar information av t.ex. byggnader och tomters livscykel, alltså 

hur de föråldras. Avskrivningssatser är också alltmer nödvändiga för banklånsbeslut. De ingår 

i en modell som kan ge svar på räntenivå och avkastning för en tillgång över tid.98 

Mätningen av avskrivningar är förankrad inom områdena bokföring och ekonomi. I det 

förstnämnda fallet har avskrivningar utvecklats som ett förbrukningsbegrepp som redogör hur 

stor andel av tillgångsvärdet som antas ha förbrukats under redovisningsperioden. Den 

nuvarande definitionen av avskrivningar i Storbritanniens redovisningsregelverk är: ”ett mått 

på kostnaden eller det omvärderade beloppet av de ekonomiska fördelarna för de materiella 

anläggningstillgångarna som har förbrukats under perioden (FRS15, paragraf 2).99 

Den ekonomiska litteraturen skiljer mellan förfall och föråldrande av tillgången som 

grundorsaker till avskrivningar. Fastighetsstudier har urskilt olika typer av föråldrande i delar 

som funktionella, estetiska, juridiska, sociala, fysiska och miljömässigt föråldrande (t.ex. 

Baum, 1991; Golton, 1989; Mansfield & Pinder, 2008). Byggnadens läge kan också vara en 

                                                           
97 Ibid 
98 Crosby, N. Devaney, S. Law, V. (2012). “Rental depreciation and capital expenditure in the UK commercial real estate 

market”, 1993–2009: Journal of Property Research, vol. 29, s. 227-246                                 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09599916.2012.679009  (Hämtad 2014-08-14) 
99 Ibid s.229 
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viktig faktor för avskrivningstakten, dess inflytande har blivit beskriven som "en förlust i 

värde på grund av faktorer som ej är kopplade till byggnaden. 

Lokaliseringsfaktorer kan leda till en värdeökning för en byggnad. Även fast tillgången 

minskas p.g.a. avskrivning kan det sammanlagda värdet öka p.g.a. att byggnadens läge blir 

mer eftertraktat.100  

Artikelförfattarna sammanfattar slutsatserna med att avskrivningar är en viktig komponent i 

ett beslutsfattande för personer som gör fastighetsinvesteringar. Man menar att 

avskrivningssatserna måste vägas in i bedömningen, särskilt för de som planerar att göra 

ombyggnader och renoveringar. Avskrivningar är fundamentala för att göra 

allokeringsmodeller och för att bedöma risken på sin fastighetsinvestering.101 

Forskarnas litteraturgenomgång visar att en longitudinell undersökning är ett bättre 

tillvägagångssätt för att mäta avskrivningar. Den är teoretiskt välgrundad och ger ett mer 

precist mått på byggnadens relativa förfall över tid. Med longitudinell menas att man gör 

upprepade mätningar på studieobjektet över en längre period.102 

 

 

 

 

  

                                                           
100 Ibid s.230 
101 Ibid s.242 
102 Ibid s.242 
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4. Empiri 
 

Studien undersöker 10 bostadsrättsföreningar från Hammarby Sjöstad. De byggnaderna är 

producerade efter år 2000. Även fem bostadsrättsföreningar i Norsborg och fem i Hallunda 

med byggnader som är gjorda på 1960-talet och 1970-talet undersöks. En presentation 

kommer först ske om varje bostadsrättsförening.  

 

Undersökningen börjar med att visa hur föreningarnas avskrivningskostnader ser ut nu, 

därefter hur de ser ut om man tillämpar en linjär avskrivning på byggnaderna med 

avskrivningar på en procent och två procent.  Därefter redovisas hur stor andel avskrivningar 

motsvarar av föreningens totala kostnader just nu, samt hur de därefter förändras med en 

tillämpad linjär metod. 

Slutligen beräknas hur en byggnads värdeminskning ser ut för 30 år framåt om man tillämpar 

en linjär avskrivningsmetod på en och två procent.  

Man värderar en byggnad efter anskaffningsvärde, om man gör upprustningar som förbättrar 

byggnaden så ökar värdet på den. Studien utgår från byggnadens värde i årsredovisningen 

2012 som därefter endast påverkas av avskrivningar. Uträkningarna kommer göras för 30 år 

framåt.  Definition av bostadsföreningarnas totala kostnader är fastighetens drift, personal och 

förbrukningskostnader samt räntekostnaderna.  

 

4.1 Linjär avskrivning, en procentenhet och två procentenheter 
 

Flera studier rekommenderar en 50 årig nyttjandeperiod på en byggnad103. Det betyder att 

man gör avskrivningar linjärt på två procent per år. Undersökningen kommer använda den 

avskrivningstakten som beräkning av en byggnads värde för 30 år framåt 

Studien kommer även beräkna en byggnads värdeminskning om man avskriver linjärt en 

procent med en nyttjandeperiod på 100 år.  

 

 

 

                                                           
103 103 Nordlund, B, Lundqvist, P. 2010. ”Byggnadsavskrivningar och svenska redovisningsregler”. Balans, nr 10, s. 2. 

http://www.brec.se/Artiklar/Balans%20Byggnadsavskrivning%20NordlundLundqvistNY.pdf (Hämtad 2014-05-22)) 
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4.2 Bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad 
 

Grynnan, Sickla Kaj104 

 

Brf Grynnans byggnad är värd 238 152 004 kr. Årets avskrivningar ligger på 616 258 kr. Man 

har varken redovisat hur lång nyttjandeperiod fastigheten har, eller vilken procent den 

avskrivs på. Procenten kan vi beräkna genom att dela årets avskrivningar med det utgående 

ackumulerade anskaffningsvärdet. Resultatet visar att man gör avskrivningar på 0,25 % av 

byggnadens anskaffningsvärde. Föreningens totala kostnader ligger på 4 874 643 kr.  Det 

betyder att avskrivningarna motsvarar 12,6% av de totala kostnaderna. .

  

Brf Sickla Kanal105 

 

Brf Sickla Kanals byggnad är värd 166 352 998 kr. Byggnadens avskrivning är 511 917 kr. 

Man har en nyttjandeperiod på 100 år och använder en progressiv avskrivningsmetod. 

Föreningen avskriver 0,30 % av byggnadens utgående anskaffningsvärde. Man har totala 

kostnader på 5 762 765 kr. Byggnadens avskrivningar motsvarar 8,88 % av föreningens totala 

kostnader.  

 

Brf Sjöstaden 1106 

 

Byggnaden är värd 349 310 439 kr. På den görs avskrivningar för 1 682 034 kr. Man 

redovisar varken vilken avskrivningsmetod man använder, eller hur lång nyttjandeperiod 

byggnaden har. När man räknar ut hur stor byggnadens avskrivning blir genom det utgående 

anskaffningsvärdet kommer vi fram till att den blir 0,46 % av byggnadens anskaffningsvärde. 

Föreningens totala kostnader ligger på 14 028 423 kr. Avskrivningarna motsvarar 12 % av 

verksamhetens totala kostnader.  

 

 

                                                           
104 Årsredovisning 2012. Brf Grynnan. Hammarby Sjöstad 

http://www.brfgrynnan.se/?rID=1079&page=arsredovisningar (Hämtad 2014-05-26) 
105 Årsredovisning 2012. Brf Sickla kanal. Hammarby Sjöstad 

http://www.brfsicklakanal.se/?rID=1069&page=arsredovisning (Hämtad 2014-05-26) 
106 Årsredovisning 2012. Brf Sjöstaden. Hammarby Sjöstad 

http://www.sjostaden1.se/v%c3%a5ra-dokument/%c3%a5rsredovisning/ (Hämtad 2014-05-26) 

http://www.brfgrynnan.se/?rID=1079&page=arsredovisningar
http://www.brfsicklakanal.se/?rID=1069&page=arsredovisning
http://www.sjostaden1.se/v%c3%a5ra-dokument/%c3%a5rsredovisning/
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Brf Hammarby Strand107 

 

Brf Hammarby Strands byggnad har ett värde på 262 393 532 kr. Med dess ombyggnad har 

man sammanlagda avskrivningskostnader på 652 150 kr. Föreningen avskriver byggnaden 

progressivt med en nyttjandeperiod på 100 år. Den avskrivs med 0,24 % av 

anskaffningsvärdet  

Man har totala kostnader på 8 975 114 kr. Byggnadens avskrivningar motsvarar 7,26 % av 

deras totala kostnader.  

 

Brf Båtbyggaren108 

 

Byggnaden är värd 469 397 153 kr. Årets avskrivningar ligger på 235 113 kr. Man redogör i 

årsredovisningen att man avskriver byggnaden på 0,055 % av det totala värdet. Föreningens 

totala kostnader ligger på 10 042 246 kr. Byggnadens avskrivningar motsvarar 2,3 % av deras 

totala kostnader.    

 

Brf Knallen109 

 

Brf Knallens byggnad har ett värde på 537 104 205. Den avskrivs med 1 410 221 kr det här 

året. Man använder en progressiv avskrivningsmetod med en nyttjandeperiod på 100 år. Brf 

Knallen har redovisat att byggnaden avskrivs med 0,25 % från och med år 2010 och därefter 

ökar man avskrivningstakten med 2,35 % per år därmed avskrivs byggnaden med 0,26 % av 

anskaffningsvärde år 2012. Föreningen har totala kostnader på 15 899 493. Avskrivningarna 

är 8,87 % av deras totala kostnader.  

 

 

 

 

                                                           
107 Årsredovisning 2012. Brf Hammarby Strand. Hammarby Sjöstad 

http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.30491.1379433366!/BRF%20HammarbyStrand%20%C3%85R%202012.pdf (Hämtad 

2014-05-26) 
108 Årsredovisning 2012. Brf Båtbyggaren. Hammarby Sjöstad 

http://www.batbyggaren.se/?rID=1075&page=arsredovisning (Hämtad 2014-05-26)  
109 Årsredovisning 2012. Brf Knallen. Hammarby Sjöstad  

http://www.knallen1.se/ (Hämtad 2014-05-26) 

http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.30491.1379433366!/BRF%20HammarbyStrand%20%C3%85R%202012.pdf
http://www.batbyggaren.se/?rID=1075&page=arsredovisning
http://www.knallen1.se/
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Brf Hammarby Park110  

 

Hammarby Parks byggnad är värd 175 618 047 kr. Årets avskrivningar ligger på 849 362 kr. 

Föreningen har bytt till en progressiv avskrivningsmetod samt ändrat nyttjandeperiod från 50 

till 100 år. Man har en annuitetsfaktor som ökar avskrivningstakten med 2,57 % av nuvarande 

avskrivningsandel för varje år. För räkenskapsåret 2012 avskrivs byggnaden med 0,47 % av 

anskaffningsvärdet. Föreningens totala kostnader är 5 149 324. Avskrivningarna motsvarar 

16,5% av deras totala kostnader.  

 

Brf Älven111 

 

Brf Älvens byggnad är värd 179 474 130 kr. Man har en nyttjandeperiod på 80 år och 

använder en progressiv avskrivningsmetod på byggnaden. Årets avskrivningar för byggnaden 

med dess värdehöjande ombyggnad ligger på totalt 512 805 kr. Föreningens totala kostnader 

ligger på 5 127 455 kr. Därmed motsvarar byggnadens avskrivningar 10 % av dess totala 

kostnader.  

 

Brf Havet112 

 

Brf havet skriver i sin årsredovisning att man t o m 2010 gjorde avskrivningar på 0,5 % av 

byggnadens värde. Nu säger man att p.g.a. byggnadens värdeökning borde ingen avskrivning 

göras överhuvudtaget, därför avskriver man byggnaden med det lägsta beloppet som enligt 

Brf havet en revisor kan godkänna, 0,25 %. Byggnaden avskrivs linjärt men 

nyttjandeperioden är inte redogjord. Byggnaden är värd 181 984 166 kr. För räkenskapsåret 

avskrev man 478 055 kr av byggnadens värde. Föreningen har Totala kostnader på 7 311 624 

kr. Avskrivningarna motsvara 6,54 % av deras totala kostnader.  

 

 

Brf Konvojen113 

 

                                                           
110 Årsredovisning 2012. Brf Hammarby Park. Hammarby Sjöstad. 
http://hammarbypark.se/?rID=1064&page=arsredovisningar-och-protokoll (Hämtad 2014-05-26) 
111 Årsredovisning 2012. Brf Älven. Hammarby Sjöstad 

http://www.brfalven.com/benefits/arsredovisning-mm (Hämtad 2014-05-26) 
112 Årsredovisning 2012. Brf Havet. Hammarby Sjöstad 

http://www.havetsjostaden.se/?rID=1074&page=arsberattelser (Hämtad 2014-05-26) 
113 Årsredovisning 2012. Brf Konvojen. Hammarby Sjöstad 

http://hammarbypark.se/?rID=1064&page=arsredovisningar-och-protokoll
http://www.brfalven.com/benefits/arsredovisning-mm
http://www.havetsjostaden.se/?rID=1074&page=arsberattelser
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Byggnaden avskrivs progressivt med en nyttjandeperiod på 100 år. Konvojens byggnad är 

värd 167 800 000 kr. Den har avskrivits med 75 000 kr. Byggnaden avskrivs med 0,045 % av 

byggnadens anskaffningsvärde. Man har totala kostnader på 4 468 747kr. Avskrivningarna 

motsvarar 16,78% av deras totala kostnader.  

 

4.3 Bostadsrättsföreningar i Norsborg 

 

Brf Trädet114 

 

Byggnaden är värd 33 661 200kr. Den avskrivs linjärt med en nyttjandeperiod på 75 år. I 

årsredovisningen redogör man att byggnaden avskrivs med 1,47 % av anskaffningsvärdet. 

Avskrivningar görs på 1 092 542 kr.  Föreningen har totala kostnader på 20 915 483. 

Byggnadens avskrivningar motsvarar 5,22 % av deras totala kostnader.  

 

Brf Timotejen115 

 

Timotejens byggnad är värd 66 485 870kr. Byggnaden avskrivs med 1 102 507kr. Man har en 

nyttjandeperiod på 85 år. Byggnaden avskrivs med 1 %. Avskrivningarna motsvarar 5,88 % 

av de totala kostnaderna. Man har totala kostnader på 18 744 430 kr. 17 641 923 

 

Brf Kornet116   

 

Byggnadens värde är 58 680 690 kr. På den gör man avskrivningar för 2 089 062 kr. Den 

avskrivs progressivt med en nyttjandeperiod på 70 år. Årets avskrivningar motsvarar 2 % av 

byggnadens anskaffningsvärde. Man har totala kostnader på 20 207 631 kr. 10,34% av de 

totala kostnaderna är avskrivningar.       

Brf Klövern117  

 

                                                           
http://www.konvojen.se/?rID=1064&page=maklarsida (Hämtad 2014-05-26) 
114 Årsredovisning 2012. Brf Trädet. Norsborg 

http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.5927.1398706156!/2030%20Brf%20Tr%C3%A4det_2012.pdf  

(Hämtad 2014-05-26) 
115 Årsredovisning 2012. Brf Timotejen. Norsborg. 

http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.5852.1372924256!/2033%20Brf%20Timotejen_2012.pdf (Hämtad 2014-05-26) 
116 Årsredovisning 2012. Brf Kornet. Norsborg. 

https://www.hsb.se/polopoly_fs/1.5171.1372924141!/2032%20Brf%20Kornet_2012.pdf (Hämtad 2014-05-26) 
117 Årsredovisning 2012. Brf Klövern. Norsborg. 

http://www.konvojen.se/?rID=1064&page=maklarsida
http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.5927.1398706156!/2030%20Brf%20Tr%C3%A4det_2012.pdf
http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.5852.1372924256!/2033%20Brf%20Timotejen_2012.pdf
https://www.hsb.se/polopoly_fs/1.5171.1372924141!/2032%20Brf%20Kornet_2012.pdf
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Byggnaden avskrivs progressivt med en nyttjandeperiod på 84 år. Den är värd 69 762 984 kr. 

Årets avskrivningar ligger på 1 171 875 kr. Byggnaden avskrivs med 1,14 % av det 

anskaffningsvärdet. Man har totala kostnader på 22 393 956 kr. Avskrivningarna motsvarar 

5,23 % av föreningens totala kostnader.   

 

Brf Hallunda118 

 

Man avskriver byggnaden linjärt med en nyttjandeperiod på 139 år och 0,75 % av dess 

anskaffningsvärde. Byggnaden är värd 41 147 369 kr. Den har avskrivningskostnader på 

1 454 431. Man har totala kostnader på 20 242 827 kr. Byggnadens avskrivningar motsvarar 

7,18 % av de totala kostnaderna.  

 

4.4 Bostadsrättsföreningar i Haninge 

 

Brf Väduren119 

 

Föreningen har inte redovisat vilken avskrivningsmetod man använder eller hur lång 

nyttjandeperiod byggnaden har. Värdet på byggnaden är 182 899 765 kr. Värdet har ökat 

jämfört med förra året p.g.a. nybyggnation av byggnadens delar. Avskrivningarna uppgår till 

5 100 874 kr. Man avskriver 1,92 % av byggnadens anskaffningsvärde. Man har totala 

kostnader på 49 970 822 kr. Avskrivningarna motsvarar 10,21% av deras totala kostnader.  

 

Brf Albatrossen120 

 

Byggnadens värde är 49 247 877 kr. Byggnaden har tillsammans med dess ombyggnader 

avskrivningskostnader på 2 602 246 kr. Man avskriver byggnaden med 2 % per år.   

Albatrossen har totala kostnader på 20 223 170 kr. Avskrivningarna motsvarar 3,68 % av 

föreningens totala kostnader.  

 

                                                           
http://www.sodermaklarna.se/file.php?filename=495IPQS3ELQ6JVO2&filetype=pdf (Hämtad 2014-05-26) 
118 Årsredovisning 2012. Brf Hallunda. Norsborg. 

http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.130829.1372924111!/2031%20Brf%20Hallunda_2012.pdf (Hämtad 2014-05-26) 
119 Årsredovisning 2012. Brf Väduren. Haninge. 

http://www.vaduren.se/bo/medlemsinformation/arsredovisning (Hämtad 2014-05-26) 
120 Årsredovisning 2012. Brf Albatrossen. Haninge 

http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.290643.1399958137!/%C3%85rsredovisning%202013.pdf (Hämtad 2014-05-26) 

http://www.sodermaklarna.se/file.php?filename=495IPQS3ELQ6JVO2&filetype=pdf
http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.130829.1372924111!/2031%20Brf%20Hallunda_2012.pdf
http://www.vaduren.se/bo/medlemsinformation/arsredovisning
http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.290643.1399958137!/%C3%85rsredovisning%202013.pdf
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Brf Lärkträdet121 

 

Byggnaden har ett värde på 65 128 471 kr. Föreningen avskriver byggnaden på 1 % av 

anskaffningsvärdet per år. Man har avskrivningskostnader på 1 485 879 kr. De har totala 

kostnader på 15 069 516 kr. Byggnadens avskrivningar motsvarar 9,86 % av de totala 

kostnaderna. TK-ÅA = 13 583 637  

 

Brf Tellus122 

 

Byggnaden har ett värde på 71 880 722 kr. Man redovisar att byggnaden avskrivs linjärt med 

2 % därmed har den en nyttjandeperiod på 50 år. Man gör avskrivningar på byggnaden för 

2 886 774 kr. Man har totala kostnader på 29 462 157 kr. Avskrivningarna motsvarar 9,80 % 

av Brf Tellus totala kostnader.   

 

Brf Vikingen123 

 

Byggnaden är värd 60 921 340 kr. Den avskrivs linjärt med 1,5 % av anskaffningsvärdet. Man 

har inte redovisat hur lång nyttjandeperiod som används. Man har avskrivningskostnader på 

2 179 080 kr, totala kostnader på 17 262 248 kr. Avskrivningarna motsvarar 12,62% av 

föreningens totala kostnader.  

 

 

4.5 Sammanställning av bostadsrättsföreningarnas data  

                                                           
121 Årsredovisning 2012. Brf Lärkträdet. Haninge. 

https://www.hsb.se/polopoly_fs/1.32241.1399478496!/F%C3%B6reningsst%C3%A4mma%202013.pdf  
(Hämtad 2014-05-26) 
122 Årsredovisning 2012. Brf Tellus. Haninge. 

http://www.brftellus.se/pdf/%C3%85rsredovisning%202012.pdf (Hämtad 2014-05-26) 
123 Årsredovisning 2012. Brf Vikingen. Haninge. 

http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.37155.1398962015!/arsredovisning%202012-09-01-2013-12-31.pdf  
(Hämtad 2014-05-26) 

https://www.hsb.se/polopoly_fs/1.32241.1399478496!/F%C3%B6reningsst%C3%A4mma%202013.pdf
http://www.brftellus.se/pdf/%C3%85rsredovisning%202012.pdf
http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.37155.1398962015!/arsredovisning%202012-09-01-2013-12-31.pdf
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Tabell 1: Sammanställning av de 20 bostadsrättsföreningarnas data 

: 
Bostadsrättsföreningar Byggnadsår Avskrivningsmetod Procentsats Avskrivningstid Avskr.kostnad Byggnadsvärde Medelvärde för byggnad

Norsborg 53 947 622 kr                      

Brf Trädet 1971 Linjär 1,47% 75 1 092 542 kr       33 661 200 kr                

Brf Timotejen 1974 Ej redovisat 1,00% 85 1 102 507 kr       66 485 870 kr                

Brf Kornet 1972 Progressiv 2,00% 70 2 089 062 kr       58 680 690 kr                

Brf Klövern 1975 Proggressiv 1,14% 84 1 171 875 kr       69 762 984 kr                

Brf Hallunda 1971 Linjär 0,75% 139 1 454 431 kr       41 147 369 kr                

Haninge 86 015 635 kr                      

Brf Albatrossen 1968 Linjär 2,00% 50 2 602 246 kr       49 247 877 kr                

Brf Väduren 1968 Ej redovisat 1,92% Ej redovisat 5 100 874 kr       182 899 765 kr              

Brf Lärkträdet 1964 Linjär 1,00% 100 1 485 879 kr       65 128 471 kr                

Brf Vikingen 1964 Linjär 1,50% Ej redovisat 2 179 080 kr       60 921 340 kr                

Brf Tellus 1968 Linjär 2,00% 50 2 886 774 kr       71 880 722 kr                

Hammarby Sjöstad 272 758 667 kr                   

Brf Sickla Kanal 2000 Progressiv 0,30% 100 511 917 kr          166 352 998 kr              

Brf Grynnan, Sickla Kaj 2003 Ej redovisat 0,25% Ej redovisat 616 258 kr          238 152 004 kr              

Brf Hammarby Park 2003 Progressiv 0,47% 100 849 362 kr          175 618 047 kr              

Brf Havet 2002 Linjär 0.25% Ej redovisat 478 055 kr          181 984 166 kr              

Brf Konvojen 2007 Progressiv 0,045% 100 75 000 kr            167 800 000 kr              

Brf Sjöstaden 1 2001 Ej redovisat 0,46% Ej redovisat 1 682 034 kr       349 310 439 kr              

Brf Hammarby Strand 2001 Progressiv 0,24% 100 652 150 kr          262 393 532 kr              

Brf Båtbyggaren 2009 Ej redovisat 0,055% Ej redovisat 235 113 kr          469 397 153 kr              

Brf Knallen 2003 Progressiv 0,262% 100 1 410 221 kr       537 104 205 kr              

Brf Älven 2007 Progressiv 0,10% 80 512 805 kr          179 474 130 kr              
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4.6 Resultat  

 

Nu ska undersökningens resultat presenteras genom diagram. Presentationen börjar med att 

jämföra Bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad. Diagrammen har delats upp med 

bostadsrättsföreningarna från Hammarby i två delar och bostadsrättsföreningarna i Norsborg 

och Hallunda i två delar. De med mest liknande värden är i samma tabeller. 

 

4.6.1 Resultat av bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad 

 

 

Figur 1: Nuvarande avskrivningskostnader för föreningar i Hammarby sjöstad 

Här redovisas avskrivningskostnader för fem bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad just 

nu. Sett till deras byggnadsvärden gör man låga avskrivningar.   
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Figur 2: Regeländrade avskrivningskostnader för föreningar i Hammarby Sjöstad 

Här kan man se hur markant skillnad avskrivningskostnaderna kommer bli för föreningarna i 

Hammarby Sjöstad vid en regeländring till en linjär metod. Brf Hammarby Strand får nästan 

tiodubblade avskrivningskostnader om man avskriver linjärt med 2 %. Brf Konvojen får drygt 

fyrtiodubblade avskrivningskostnader om man tillämpar en nyttjandeperiod på 50 år. Alla 

föreningar i tabellen kommer gå från avskrivningskostnader på hundratusental i kr till 

miljonsiffror oavsett om man tillämpar en nyttjandeperiod på 50 eller 100 år.  
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Figur 3: Nuvarande avskrivningskostnader för föreningar i Hammarby sjöstad 

Om man jämför med de fem andra föreningarna har man högre avskrivningskostnader. Brf 

Sjöstaden har högst avskrivningskostnader i Hammarby Sjöstad. Knappt 1,7 miljoner 

avskriver man av byggnadens värde.  

 

 

 

Figur 4: Regeländrade avskrivningskostnader för föreningar i Hammarby Sjöstad 

De här fem föreningarna får också kraftigt höjda avskrivningskostnader vid en ändring till en 

linjär avskrivningsmetod. Brf Knallen går från kostnader på drygt 1,4 milj. kr till att 

överskrida tiomiljonersgränsen. Vid en tillämpning på 1 % får man kostnader på drygt fem 

miljoner kr. Brf Båtbyggarens avskrivningskostnader ligger just nu på 235 000 kr. Med en 

metodändring uppgår de till knappt 9,4 miljoner. Det är nästan en fyrtiodubbling av 

föreningens avskrivningskostnader för byggnaden. 

 

Avskrivningarnas andel av de totala kostnaderna i Hammarby Sjöstad 

 

I de här diagrammen visas hur stor andel avskrivningarna motsvarar av föreningens totala 

kostnader. Därefter redovisas hur andelen kommer förändras med en linjär avskrivningsmetod 

med en och två procentenheter. 
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Figur 5: Avskrivningarnas andel av de totala kostnaderna för föreningar i Hammarby 

Sjöstad 

Det blir en markant kostnadsskillnad på alla de fem redovisade bostadsrättsföreningarna. För 

Brf Havet motsvarar Byggnadens avskrivningar just nu 6,54 % av de totala kostnaderna. Det 

förändras till att bli 34,8 % och 21 %. Brf Älvens avskrivningsandel ändras från att vara 10 % 

av de totala kostnaderna till att bli höga 43,75%.  
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Figur 6: Avskrivningarnas andel av de totala kostnaderna för föreningar i Hammarby 

Sjöstad.  

Föreningen som påverkas mest i den här tabellen är Brf Båtbyggaren. Man går från att ha 

lägst andel till att ha näst störst. Vid en linjär avskrivningsmetod på 2 % kommer 

avskrivningarna motsvara över 50 % av de totala kostnaderna för Brf Grynnan. 

 

Byggnadernas värdeminskning för Hammarby Sjöstad 

 

 

Figur 7: Värdeminskning av byggnad för föreningar i Hammarby Sjöstad 

Diagrammet visar byggnadernas värdeutveckling vid redovisad linjär metod för 30 år framåt. 

Hammarby sjöstad har det högsta byggnadsvärdet med drygt 262 miljoner kr. Vid avskrivning 

med 2 % kommer värdet sjunka till knappt 105 miljoner efter 30 år.   
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Figur 8: Värdeminskning av byggnader för föreningar i Hammarby Sjöstad 

Här är byggnaderna för de resterande fem bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad. 

Diagrammet visar att skillnaden mellan 1 % avskrivning och 2 % är stor för byggnadens värde 

över 30 år. Brf Knallen som har det högsta byggnadsvärdet är värd knappt 376 miljoner med 1 

% avskrivning efter 30 år. Om man avskriver den med  % istället är byggnaden värd knappt 

215 miljoner kr år 30. 

 

4.6.2 Resultat av bostadsrättsföreningar i Haninge och Norsborg 
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Figur 8: Nuvarande avskrivningskostnader för föreningar i Norsborg och Haninge 

Alla föreningar i Hallunda/Norsborg har avskrivningskostnader på över 1 miljon kr. Brf 

Väduren har klart högst med en avskrivningskostnad på knappt 5,2 miljoner kr.  

 

 

Figur 9: Regeländrade avskrivningskostnader för föreningar i Norsborg och Haninge 

Diagrammet visar att föreningarna inte kommer påverkas nämnvärt vid en tillämpad linjär 

avskrivning på en och två procent. 
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Figur 10: Nuvarande avskrivningskostnader för föreningar i Norsborg och Haninge 

De här fem föreningarna i Norsborg/Haninge har lägre avskrivningskostnader än föreningarna 

från det tidigare diagrammet. Brf Albatrossen har högst avskrivningskostnader med 2,6 

miljoner kr per år.   

 

 

Figur 11: Regeländrade avskrivningskostnader för föreningar i Norsborg och Haninge 

Även bland de här fem föreningarna i Norsborg/Haninge påverkas man inte nämnvärt av 

ändringen från nuvarande avskrivning. Brf Albatrossens avskrivningskostnader minskar 

kraftigt vid tillämpad metod på 1 % och 2 %. Brf Klövern och Brf Timotejen är de enda 

föreningarna som kommer få ökade avskrivningskostnader om man ändrar avskrivningarna 

till 2 %. 

 

 

Avskrivningarnas andel av de totala kostnaderna Haninge/Norsborg 

 

I nedanstående tabeller kommer vi visa hur stor andel avskrivningarna motsvarar av 

föreningens totala kostnader, därefter hur andelen kommer förändras med en linjär 

avskrivningsmetod med en och två procent. 

 kr-

 kr200 000,00

 kr400 000,00

 kr600 000,00

 kr800 000,00

 kr1 000 000,00

 kr1 200 000,00

 kr1 400 000,00

 kr1 600 000,00

Brf Albatrossen Brf Klövern Brf Lärkträdet Brf Timotejen Brf Trädet

Linjärt 1 %

Linjärt 2%



 46 
 

 

Figur 12: Avskrivningarnas andel av de totala kostnaderna för föreningar i Norsborg 

och Haninge 

Ingen bostadsrättsförening bland de fem föreningarna i diagrammet har 

byggnadsavskrivningar som motsvarar 10 % av deras totala kostnader. Man kommer inte 

heller få det vid en tillämpning av studiens linjära metoder. 

 

 

Figur 13: Avskrivningarnas andel av de totala kostnaderna för föreningar i Norsborg 

och Haninge 
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Avskrivningarnas andel av de totala kostnaderna kommer minska på alla fem redovisade 

bostadsrättsföreningar vid tillämpning av linjär avskrivningsmetod på 1 % och 2 %. 

 

Byggnadernas värdeminskning för Norsborg/Haninge 

 

Figur 14: Värdeminskning av byggnad för föreningar i Norsborg och Haninge 

Diagrammet visar de fem bostadsrättsföreningarnas byggnader och hur deras värdeminskning 

ser ut i en framtida 30-årsperiod. Det med en tillämpad linjär avskrivning på en och två 

procent. 
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Figur 15: Värdeminskning av byggnad för föreningar i Norsborg och Haninge 

Brf Väduren har det högsta värdet på sin byggnad, därmed minskar den också mest i värde. 

De resterande fyra bostadsrättsföreningar har relativt liknande värden.        

 

 

4.6.3. Bostadsrättsföreningarnas resultat efter nya avskrivningskostnader, samt höjda 

årsavgifter                                                                                  

 

Nedanstående tabell kommer endast redovisa föreningarna med förlustsiffror efter deras nya 

avskrivningskostnader. 

De två flikarna med Resultat avskrivning på en och två procent visar hur resultatet skulle bli i 

kr om avskrivningsmetoden byttes. Minusresultaten visar samtidigt vilken avgiftshöjning som 

behövs för att bostadsrättsföreningen ska hamna på ett nollresultat. Fliken ökning i % visar 

hur mycket årsavgifterna kommer öka i procent. Fliken årsavgift är årsavgiftsintäkterna 

föreningarna hade på sin årsredovisning 2012. 
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Tabell 2: Bostadsrättsföreningarnas resultat efter nya avskrivningskostnader, samt 

höjda årsavgifter 

 

Knallen och Båtbyggaren är föreningarna som kommer ha de största förlusterna med de nya 

avskrivningskostnaderna. För att göra ett nollresultat på sina årsredovisningar måste de höja 

sina årsavgifter med drygt 76 % och knappt 49 % om man tillämpar en linjär avskrivning på 

en procent. Sju av tolv föreningar kommer behöva höja sina årsavgifter med minst 30 %. 

Detta gäller vid en linjär tillämpning på en procents avskrivning för byggnaden. Om man 

använder en linjär avskrivning på två procent blir siffran betydligt högre. 

 

 

 

Brf Res. 2012 Årsavgift  Res. avsk. 1 % Ökning 

i % 

Res. avsk. 2 

% 

Ökning i 

% 

Grynnan -619 798 5 873 364 -2 385 060 40,61% -4 776 580 81,61% 

Sickla kanal 152 959 3 731 388 -1 034 635 27,73% -2 698 165 72,31% 

Sjöstaden 805 540 6 897 699 -1 005 530 14,58% -4 498 635 65,22% 

Hammarby 

Strand 

-652 150 6 983 775 -2 683 715 38,43% -5 307 651 76,00% 

Båtbyggaren 419 519 8 265 819 -4 039 340 48,87% -8 733 311 105,66% 

Knallen -2 178 747 8 049 384 -6 139 568 76,27% -11 510 610 143,00% 

Hammarby park -404 741 4 250 469 -1 311 559 30,86% -3 067 740 72,17% 

Älven 14 748 3 987 060 -1 267 188 31,78% -3 061 930 76,80% 

Havet 829 488 6 494 303 -512 299 7,89 % -2 332 140 35,91% 

Konvojen 403 604 3 590 144 -1 199 396 33,41% -2 877 396 80,15% 

Klövern -817 397 20 234 009 -343 152 1,70 % -1 040 782 5,14 % 

Hallunda -698 122 17 792 868 -  0,00 % – 66 638 0,37 % 
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 5. Analys 
 

5.1 Vilka avskrivningsmetoder, avskrivningstider och procentsatser använder 

bostadsrättsföreningarna? 

 

5.1.1 Norsborg 

 

Utifrån min sammanställning av de 20 bostadsrättsföreningarna så använder två föreningar i 

Norsborg en progressiv avskrivningsmetod. Två föreningar använder en linjär metod och den 

femte bostadsrättsföreningens avskrivningsmetod är oklar. Föreningarnas byggnader är från 

1971-1975 vilket betyder att de använt sig utav avskrivningar i ungefär 40 år.  

 

De som använder den progressiva metoden i dessa föreningar bör få högre 

avskrivningskostnader nu och i framtiden. Brf Kornet avskriver sin byggnad progressivt med 

två procent vilket är en väldig skillnad i jämförelse med hur det ser ut i genomsnitt i 

Hammarby Sjöstad som genomgås strax. Bland föreningarna som tillämpar en linjär 

avskrivning i Norsborg har Brf Trädets byggnad den högsta avskrivningstakten med 1,47 

procent. Brf Hallunda har den lägsta avskrivningstakten på sin byggnad bland våra föreningar 

i Norsborg med en avskrivningstakt på 0,75 procent. 

 

Bostadsrättsföreningarna har en avskrivningstid mellan intervallet 70 till 139 år. 

Brf Trädet som använder linjär metod har en avskrivnings tid på 75 år, medan Brf Hallunda 

som är byggd samma år med samma avskrivningsmetod däremot har en avskrivningstid på 

139 år. Det är en orimlig tid enligt rekommendationer och tidigare forskningsstudier. 

De resterande tre föreningar i Norsborg har en avskrivningstid på 70-85 år vilket ändå är en 

godtagbar avskrivningstid enligt rekommendationer och tidigare forskning.  

 

De som använder sig utav den progressiva metoden bland studiens utvalda föreningar i 

Norsborg kommer inte att påverkas av de nya riktlinjerna från bokföringsnämnden som 

innebär ett förbud mot progressiva avskrivningar. Visserligen måste man byta 

avskrivningsmetod men föreningarnas avskrivningskostnader och avskrivningstakt på deras 

byggnader påverkas inte nämnvärt, eftersom föreningarna redan har en avskrivning på 1.14 

till 2 procent. 
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5.1.2 Haninge 

 

I Haninge är byggnaderna som undersökts gjorda mellan 1964 till 1968. De är i genomsnitt ett 

par år äldre än de byggnader som undersökts i Norsborg. De har idag gjort avskrivningar i upp 

till 50 år. De fem bostadsrättsföreningarna i Haninge avskriver med en linjär metod förutom 

Brf Väduren som är oklar, eftersom föreningen ej angett metod i sin årsredovisning. 

 

Föreningarna rör sig mellan intervallet 1 till 2 procent på sin avskrivningstakt. Brf Lärkträdet 

avskriver sin byggnad med 1 procent. Brf Vikingen med 1,5 procent och de tre andra 

bostadsrättsföreningarna Tellus, Albatrossen och Väduren avskriver med ca 2 procent.  

Detta är enligt rekommendationer en sund nivå att ligga på.124 Föreningarna kommer inte 

påverkas utav bokföringsnämndens förbud av progressiv avskrivningsmetod eftersom de 

använder en linjär avskrivningsmetod. 

 

Endast två av tio bostadsrättsföreningar från Norsborg och Haninge redovisar en progressiv 

avskrivningsmetod. Bo Nordlund och Stellan Lundström menar att risken är större att 

föreningar som äger nyproduktioner tillämpar en progressiv avskrivningsmetod. Detta 

eftersom en progressiv metod ger större effekt för föreningar med nyproducerade byggnader 

då deras anskaffningsvärde i regel är högre än äldre byggnader.125 

 

5.1.3 Hammarby Sjöstad 

 

Bostadsrättsföreningarna som vi undersökt i Hammarby Sjöstad är gjorda från 2000 till 2009. 

Sex av tio föreningar använder en progressiv avskrivningsmetod. Tre föreningar redovisar 

inte vilken avskrivningsmetod man tillämpar. En förening använder en linjär metod.  

 

Avskrivningssatserna som används är mellan 0,045 % - 0,47 %. Detta är betydligt lägre än 

föreningarna i både Norsborg och i Haninge.  

Brf Havet är den enda av studiens tio föreningar i Hammarby som använder en linjär metod. 

Men det görs med en avskrivningstakt på endast 0,25 procent av byggnadens värde. 

                                                           
124 Lind H & Bejrum H. (2002) Nya principer för avskrivning. Stockholm: U.F.O.S. och Svenska Kommunförbundet. E-bok. 

s. 24-25 
125 Lundström, S. Nordlund, B. 2014. Avskrivningsmetoder. Fastighetsnytt, 29 mars 

http://fastighetsnytt.se/2014/03/avskrivningsmetoder-for-byggnader-i-bostadsrattsforeningar/  

(Hämtad 2014-05-25) 

http://fastighetsnytt.se/2014/03/avskrivningsmetoder-for-byggnader-i-bostadsrattsforeningar/
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Föreningen skriver i sin årsredovisning att det är den lägsta acceptabla procentsatsen som en 

revisor kan godkänna.  

 

Bokföringsnämndens förbud mot progressiv avskrivning kommer att innebära att minst 6 av 

10 föreningar i detta område tvingas byta avskrivningsmetod.  

 

Det märks även en tydlig skillnad i att trots att värdena på byggnaderna ligger mellan 166-469 

miljoner kr i Hammarby Sjöstad, jämfört med Norsborg och Haninge där värdena sträcker sig 

från 34-182 miljoner kr, så är avskrivningskostnaderna betydligt lägre i föreningarna i 

Hammarby Sjöstad.  

Avskrivningskostnaderna i Brf Konvojen ligger på endast 75000 kr men har ett 

byggnadsvärde på ca 168 miljoner kr. När föreningarna i Hammarby tvingas byta till en linjär 

avskrivningsmetod kommer de få betydligt högre avskrivningskostnader än det de redovisar 

nu. 

 

Som tidigare nämnts i teoridelen är Bostadsrättsföreningar en ekonomisk förening som drivs 

av medlemmarnas ekonomiska intresse. Dessa skillnader i avskrivningar ställer dock frågor 

kring varför det då kan vara så stora skillnader mellan olika bostadsrättsföreningars 

avskrivningskostnader.  

Det tycks nämligen finnas en kortsiktighet där medlemmarna möjligtvis har ett intresse av att 

ha så låga kostnader som möjligt under tiden de är medlemmar så att de får lägre årsavgifter. 

Detta ekonomiska intresse hamnar då i konflikt med senare medlemmars och deras möjliga 

ekonomiska intresse vilket avspeglar sig i den regeländring som BFN nu ger ut. 

 

Att minst 60 % av föreningarna i Hammarby med nyproduktioner avskriver progressivt och 

att endast 20 % av Norsborg och Haninges byggnader gjorda mellan 60-70 talet avskrivs 

progressivt stärker Bo Nordlund och Stellan Lundströms tes att det finns större incitament för 

en förening som äger nyproducerade byggnader att tillämpa en progressiv avskrivning. 
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5.2 Hur påverkas bostadsrättsföreningarnas ekonomier om man förändrar 

avskrivningskostnaderna från nuvarande metod till en linjär avskrivningsmetod 

på en och två procent? 
 

5.2.1 Hammarby Sjöstad 

 

Bland bostadsrättsföreningarna i Hammarby sjöstad blir det en markant förändring om man 

tillämpar en linjär avskrivning på sin byggnad. Våra resultat visar att endast två av tio 

bostadsrättsföreningar i detta nu har avskrivningskostnader på över 1 miljon kr på deras 

byggnader med nuvarande avskrivningsmetod. Detta trots att medelvärdet för de tio 

byggnader i Hammarby ligger på en så hög siffra som 272,76 miljoner kr. Alla tio föreningar 

kommer få avskrivningskostnader på minst 3 miljoner kr per år, om man avskriver sin 

byggnad linjärt med två procent.  

 

Det blir en extrem förändring att åtta av tio bostadsrättsföreningar går från 

avskrivningskostnader som nu är på hundratusentals kr till att istället hamna på miljonsiffror. 

Två föreningar i Hammarby Sjöstad kommer få avskrivningskostnader som fyrtiodubblas vid 

en metodförändring till en linjär metod på 2 procent. Det visar hur låga avskrivningar de gör 

på sin byggnader just nu.  

 

Det är framförallt nyproduktioner som tillämpar en progressiv avskrivningsmetod, en 

avskrivningsmetod där man har låga avskrivningskostnader i början som ökar gradvis genom 

nyttjandeperioden. Bo Nordlund och Pernilla Lundqvist säger att metoden är en form av 

inflationsredovisning. Alltså att framtida intäkter kommer att stiga i högre grad på grund av en 

hög inflation. Problemet menar de är att inflationen i Sverige är låg, därmed följer en 

progressiv avskrivningsmetod inte god redovisningssed i dagsläget och ger då heller inte en 

rättvisande bild av föreningens resultat och finansiella ställning. Lundqvist och Nordlund 

säger i en Balansartikel i den här uppsatsens teoridel, att om inflationen skulle vara låg vid en 

tillämpning av progressiv metod så kommer framtida bostadsägare att få betydligt högre 

avskrivningskostnader jämfört med idag. Artikeln skrevs tre år innan Bokföringsnämndens 

förbud. Idag är Sverige inne i en låg inflation. Då kommer vi till frågan om vem som kommer 

stå för bostadsföreningarnas höjda avskrivningskostnader. För att belysa hur större andel 

avskrivningarna kommer bli utav bostadsrättsföreningarnas totala kostnader redovisas 

diagram som belyser det i studiens resultatdel. 
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I åtta av tio bostadsrättsföreningar i Hammarby motsvarar avskrivningarna mindre än 13 

procent utav deras totala kostnader just nu. Det förändras drastiskt vid en ändring till en linjär 

metod. I åtta bostadsrättsföreningar utav tio kommer byggnadens avskrivningar motsvara mer 

än 38 procent av deras totala kostnader, om man avskriver linjärt med två procent. Föreningen 

i Hammarby som har lägst andel avskrivningar på sina totala kostnader har en andel på 34,75 

procent. Det visar hur stort problemet är i bostadsrättsföreningar i Hammarby sjöstad.   

 

Om man använder en linjär metod med en procents avskrivning kommer avskrivningarna 

fortfarande motsvara en stor andel utav föreningarnas totala kostnader. Föreningen med det 

lägsta andelsvärdet får en avskrivningsandel på 21 procent av föreningens totala kostnader. 

Sex av tio föreningar får ett andelsvärde på över 25 %.    

 

5.2.2Norsborg/Haninge 

  

Bostadsrättsföreningarnas byggnader i Norsborg och Hallunda är alla gjorda mellan 1960-

1970 talet. Min undersökning visar att de inte påverkas nämnvärt vid tillämpning av en linjär 

avskrivning på en procent och två procent. Alla tio bostadsrättsföreningar har 

avskrivningskostnader på minst en miljon kr. Detta trots att byggnaderna har ett relativt låg 

medelvärde på knappt 54 miljoner kr i Norsborg och drygt 86 miljoner kr i Haninge. Hälften 

av de tio föreningarna har avskrivningskostnader på sina byggnader för minst två miljoner kr.  

Åtta av tio bostadsrättsföreningar kommer få minskade avskrivningskostnader om man 

tillämpar en linjär metod på två procent. Alla föreningar får en minskad avskrivningskostnad 

vid en linjär avskrivningsmetod med en procent.   

 

Resultatet beror på att de tio föreningarna i Norsborg och Haninge gör höga avskrivningar 

redan idag. Nio av tio bostadsrättsföreningar gör avskrivningar på minst en procent av 

byggnadens anskaffningsvärde. Anledningen till att vissa föreningar gör högre avskrivningar 

än vad som redovisas för deras byggnad är att man gör ombyggnader på den som ökar det 

utgående anskaffningsvärdet. Ombyggnader avskrivs ofta i högre grad än två procent vilket 

gör att föreningen får högre avskrivningskostnader. Men det vägs upp av att byggnaden får en 

värdeökning.  
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5.3 Vilka bostadsrättsföreningar kommer gå med förlust efter bytet till linjär 

metod och hur mycket behöver deras månadsavgifter höjas för att de ska få 

nollresultat? 

 

Minst hälften av de undersökta bostadsrättsföreningarna kommer att gå med förlust efter bytet 

till en linjär avskrivningsmetod. Värt att poängtera är att ett flertal redan hade minusresultat i 

resultaträkningen 2012.  

Det jag också kan observera är att alla tio bostadsrättsföreningar från Hammarby sjöstad 

kommer att gå med förlust. Föreningarna påverkas negativt utav de nya 

avskrivningsdirektiven.  

Brf Havet påverkas minst av dessa och kommer gå från ett plusresultat på ca 830 000 kr till 

ett minusresultat på ungefär 512 000 kr vid en procent linjär avskrivning. Om Brf Havet 

istället tillämpar en linjär metod med två procent gör man en förlust på 2.3 miljoner kr. 

Föreningen bör höja sin årsavgift med 7.89 % (1 % linj.avskr.) respektive 35.91% (2 % 

linj.avskr) för att åtminstone nå ett nollresultat. 

Däremot blir minusresultaten extra stora för exempelvis Brf Knallen som redan hade en 

förlust på över två miljoner kr enligt sin årsredovisning från 2012. Efter ett byte till linjär 

avskrivning får man förlustsiffror på drygt 6 miljoner kr vid en procent linjär avskrivning. 

Knallen gör en förlust på hela 11.5 miljoner kr vid ett byte till en linjär avskrivningsmetod på 

två procent. För att få ett nollresultat behöver föreningen alltså höja årsavgifterna med 76.27% 

(1 % linj.avskr) respektive 143 % (2 % linj.avskr). 

I genomsnitt kommer bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad att behöva höja 

årsavgifterna med ca 35 % för att få nollresultat vid en linjär avskrivningstakt på 1 %. 

För en avskrivningstakt på 2 % kommer däremot en årsavgiftshöjning på i snitt 80,88% 

krävas för att uppnå ett nollresultat. Jag är medveten om att bostadsrättsföreningarna i 

verkligheten förmodligen inte kommer välja denna procentsats, men det är ändå intressant 

eftersom det är i enlighet med Skatteverkets rekommendationer. Dessutom som tidigare 

nämnts i teoridelen så ska den metod och procentsats som används, på bästa sätt avspegla hur 

en tillgångs ekonomiska värde förbrukas för ett företag eller förening.126  

                                                           
126 Bokföringsnämnden (BFN). 2014. Ändringar i vägledningen Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. s. 18 

http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltredovisning.aspx#vag-k2abkons (Hämtad 2014-05-23) 

http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltredovisning.aspx#vag-k2abkons
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En slutsats man kan dra baserat på undersökningen är att främst nyproducerade lägenheter 

kommer påverkas utav de förändrade avskrivningsreglerna.  

Det är nämligen endast två av de tio bostadsrättsföreningarna i Hallunda och Norsborg som 

behöver höja sina årsavgifter för att klara av ett nollresultat med de nya 

avskrivningskostnaderna. Brf Kornet som använder progressiv avskrivning kommer inte 

påverkas utav de förändrade reglerna då de efter många år redan är uppe i en procentsats på 

två procent.  

 

5.4 Finns det skillnader mellan nyproduktioner och äldre byggnader från 60-70 

talet?  
 

Av de 20 bostadsföreningarna som undersökts finns det stora skillnader mellan 

nyproduktioner i Hammarby Sjöstad och äldre byggnader från Norsborg och Haninge. 

Byggnaderna i Hammarby Sjöstad är idag betydligt högre värderade än byggnaderna i 

Norsborg/Haninge. I Hammarby har de tio utvalda föreningarna ett medelvärde på ca 272,76 

mkr för sina byggnader. Att jämföra med Norsborg och Hallunda som har ett medelvärde på 

ca 54 mkr respektive 86 mkr i Hallunda. Trots det har 8 föreningar i Hammarby lägre 

avskrivningskostnader än alla tio föreningar från Haninge och Norsborg. Detta trots att 

medelvärdet för deras byggnader är fem gånger högre än Norsborg, och mer än tre gånger 

högre än Haninge. 

Ingen bostadsrättsförening i Hammarby Sjöstad gör avskrivningar på mer än 0,5 % av 

anskaffningsvärdet. Nio av tio föreningar gör avskrivningar på minst en procent i Norsborg 

och Haninge. 

 

Vid en tillämpning av en linjär avskrivningsmetod på en och två procent kommer 

föreningarna i Hammarby påverkas mycket enligt studiens diagram. Ett enkelt sätt för att se 

hur bostadsrättsföreningarnas resultaträkning kommer påverkas är att jämföra hur stor andel 

avskrivningarna motsvarar av föreningens totala kostnader med nuvarande metod. Samt hur 

de förändras efter en ändring till en linjär avskrivningsmetod. Många har en 

avskrivningsandel på ca 10 procent idag. Men med regeländringen ökar alla tio föreningars 

avskrivningsandel till minst 34,75 procent om man avskriver sin byggnad linjärt med två 

procent. 
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Byggnaderna från 1960-1970 talet som undersökts påverkas inte nämnvärt av 

Bokföringsnämndens förbud mot en progressiv avskrivningsmetod. Den här undersökningens 

resultat visar att åtta tio föreningar får lägre avskrivningar om man avskriver byggnaden med 

två procent. Alla föreningar får minskade avskrivningar vid en linjär metod på en procent. 

 

Enligt studier så ska ett nybyggt flerbostadshus egentligen ha en avskrivningstid på 50 år.127 

Därmed är det oroväckande att se hur negativt bostadsrättsföreningarna från Hammarby 

Sjöstad påverkas utav en förändring av deras nuvarande metoder. Klart är i alla fall att 

bostadsrättsföreningarna från Norsborg och Haninge kommer klara av att hantera 

Bokföringsnämndens förbud betydligt bättre än föreningarna från Hammarby Sjöstad. För 

dem blir det en svår uppgift att besluta hur man ska hantera de höjda 

avskrivningskostnaderna.   

    

                                                           
127 Nordlund, B, Lundqvist, P. (2010). ”Byggnadsavskrivningar och svenska redovisningsregler”. Balans, nr 10, s. 2. 

http://www.brec.se/Artiklar/Balans%20Byggnadsavskrivning%20NordlundLundqvistNY.pdf (Hämtad 2014-05-22) 

http://www.brec.se/Artiklar/Balans%20Byggnadsavskrivning%20NordlundLundqvistNY.pdf
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6. Slutsatser  
 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som drivs av medlemmarnas ekonomiska 

intresse. Det borde därmed vara i de boendes intresse att ekonomin sköts korrekt eftersom 

medlemmarna själva drabbas om det sköts på ett felaktigt sätt. 

    

Årsredovisningen ska följa god redovisningssed och ge en rättvisande bild av företagets 

resultat och finansiella ställning som redogjorts i teoridelen. Efter Bokföringsnämndens beslut 

att förbjuda progressiva avskrivningar kan man dra slutsatsen att användandet av progressiva 

avskrivningar inte ger en rättvisande bild eller följer god redovisningssed.  

Bokföringsnämnden säger själva att de kom fram till att deras vägledningar använts på ett 

annorlunda sätt än vad de avsåg.128  

Om en byggnads avskrivningar är låga kan det finnas mer utrymme att pressa ner 

bostadsägares årsavgifter. Det kan höja bostäders priser på marknaden.   

 

Beslutet från Bokföringsnämnden innebär att de bostadsrättsföreningar som använder en 

progressiv avskrivningsmetod tvingas byta till en annan lämplig metod.  

Den statliga myndigheten konstaterar att föreningarna inte kan bevisa att byggnadens 

nedslitning främst sker i framtiden eller att metoden på bästa sätt avspeglar hur tillgångens 

ekonomiska värde förändras.129  

 

En linjär avskrivningsmetod är idag den vanligaste metoden, fördelarna med den är dess 

tydlighet och enkelhet. Bokföringsnämnden menar att denna metod på ett bättre sätt avspeglar 

byggnadens nedslitning och ekonomiska värdeförändring över tid, än den progressiva 

metoden. Detta kommer alltså innebära att minst åtta av de undersökta 

bostadsrättsföreningarna tvingas ändra sin nuvarande avskrivningsmetod.  

 

Smith hävdar i sin vetenskapliga artikel att sambandet mellan byggnadens värde och ålder är 

mer komplext än vad som tidigare hävdats. Smith refererar till en studie av Chinloy som visar 

                                                           
128 Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). 2014. Bokföringsnämnden förbjuder progressiv avskrivning. 

http://www.far.se/Press-och-opinion/FAR-tycker/Bokforingsnamnden-forbjuder-progressiv-avskrivning-i-K2/  

(Hämtad 2014-05-23) 
129 Lennartsson, R. 2014. ”Progressiva avskrivningar – vårens hetaste potatis”. Balans. 3 april. 

http://www.tidningenbalans.se/nyheter/progressiva-avskrivningar-varens-hetaste-potatis/ (Hämtad 2014-05-26) 

http://www.far.se/Press-och-opinion/FAR-tycker/Bokforingsnamnden-forbjuder-progressiv-avskrivning-i-K2/
http://www.tidningenbalans.se/nyheter/progressiva-avskrivningar-varens-hetaste-potatis/
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på att det linjära sambandet mellan avskrivningstakt och ålder är felaktig och därför bör 

avskaffas. Han menar att en linjär avskrivningsmetod är alltför förenklad och inte tar hänsyn 

till olika typer av faktorer, t.ex. byggnadsmaterialets kvalitet. Ett mer komplext 

tillvägagångssätt som tar hänsyn till fler omständigheter är något Smith och Chinloy 

föreslår.130 

Även Crosby, Devaney och Law anser i sin artikel att dagens avskrivningsmetoder inte är 

optimala. Artikelförfattarna hävdar att en longitudinell undersökning är ett bättre sätt att mäta 

avskrivningar på. I en longitudinell undersökning gör man upprepade undersökningar på 

byggnaden över en längre period. Författarna påstår att metoden ger ett mer precist mått på 

byggnadens relativa förfall över tid. Samt att metoden är teoretiskt välgrundad.131 

Även om den linjära avskrivningsmetoden blivit kritiserad för att inte vara helt träffsäker så är 

metoden ändå enklare än de alternativa metoderna som de ovannämnda kritikerna föreslår. 

Om man ska använda mer komplexa metoder för att få mer precisa avskrivningar kan fler 

problem skapas. Det blir både dyrare och svårare att göra avskrivningar på sina byggnader. En 

bostadsförmedlings styrelse kan inte redovisa avskrivningar på årsredovisningen självständigt 

om man ska tillämpa en longitudinell undersökning. Då behöver man anställa kompetenta 

experter för att beräkna sin byggnads avskrivning. Den processen skulle bli tidskrävande och 

dyr. Branschen behöver föra en diskussion kring vad som är den mest effektiva 

avskrivningsmetoden. En avskrivningsmetod som tar hänsyn till varje byggnads unika 

egenskaper, men som samtidigt är tillräckligt enkel så att vanliga människor kan tillämpa den. 

 

Den här studiens resultat stärker uppfattningen att byggnader som är gjorda efter 

millenniumskiftet avskrivs progressivt alternativt har en väldigt låg linjär avskrivning. Alla 

föreningar i Hammarby som undersökts har byggnader som är gjorda efter 2000-talet. Ingen 

av dem avskriver byggnaden med mer än 0,5 % av anskaffningsvärdet. De tio föreningarna 

har avskrivningskostnader på under 1,7 mkr per år. Det är väldigt oroväckande då deras 

byggnader idag är högt värderade.  

 

                                                           
130Smith, B C. (2004). ”Economic Depreciation of Residential Real Estate: Microlevel Space and Time Analysis”, Real 

Estate Economics, vol. 32, s. 161-180 

http://onlinelibrary.wiley.com.till.biblextern.sh.se/doi/10.1111/j.1080-8620.2004.00087.x/pdf (Hämtad 2014-10-23)   
131 Crosby, N. Devaney, S. Law, V. (2012). “Rental depreciation and capital expenditure in the UK commercial real estate 

market”, 1993–2009: Journal of Property Research, vol. 29, s. 242                                 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09599916.2012.679009  (Hämtad 2014-08-14) 

http://onlinelibrary.wiley.com.till.biblextern.sh.se/doi/10.1111/j.1080-8620.2004.00087.x/pdf
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09599916.2012.679009
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De äldre byggnaderna från Norsborg och Haninge har idag sunda avskrivningsmetoder. Man 

kan spekulera i varför de avskriver enligt rekommendationer men inte föreningarna i 

Hammarby Sjöstad. Klart är i alla fall att de tio byggnaderna i Norsborg och Haninge inte 

kommer påverkas av Bokföringsnämndens beslut.  

 

Däremot kommer förbudet av en progressiv avskrivningsmetod oundvikligen skaka om 

bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad. Den stora frågan är hur föreningarna kommer 

hantera de kraftigt höjda avskrivningskostnaderna. Min granskning av deras årsredovisningar 

visar på att många bostadsrättsföreningar går precis jämnt ut på deras resultaträkning idag.  

Med avskrivningskostnader som i vissa föreningar enligt uppsatsens resultat t o m kan 

fyrtiodubblas så blir det intressant att se hur de täcks. Kommer man att kraftigt höja 

månadsavgifterna för föreningarnas bostadsrättsägare, eller hanterar man det genom att visa 

minusresultat på sina resultaträkningar?                                                                                                                                                           

Den nya värderingen och metoden tillämpas senast från år 2015.132 

 

6.1 Vidare forskning  

 

Då progressiva avskrivningar nyligen har förbjudits vore det intressant att följa upp 

konsekvenserna av hur detta kommer påverka bostadsrättsföreningarna men även 

bostadsmarknaden. Det vore intressant att följa upp hur studiens utvalda 

bostadsrättsföreningar hanterat regelförändringarna. Särskilt föreningarna från Hammarby 

Sjöstad. Hur ser föreningarnas resultaträkningar ut om tre år? Vilka ekonomiska konsekvenser 

har skett med Bokföringsnämndens förbud mot progressiv avskrivning? 

 

Uttalanden från stora aktörer på bygg och fastighetsmarknaden har sagt att årsavgifterna inte 

kommer att påverkas. Men är detta möjligt och kan bostadsrättsföreningarna gå med 

minusresultat flera år i följd? Eller kommer det skapas nya avskrivningsmetoder på kreativa 

sätt för att komma runt de stora kostnaderna varje år? Är det möjligt att avskriva en byggnad 

linjärt men på 200 år istället för 50 eller 100, eller skapas det nya direktiv som förbjuder även 

                                                           
132 Bokföringsnämnden (BFN). 2014. Ändringar i vägledningen Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. 

http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltredovisning.aspx#vag-k2abkons (Hämtad 2014-05-23) 

http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltredovisning.aspx#vag-k2abkons
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detta? En diskussion kring relevant avskrivningstid vore väldigt aktuellt då en nyttjandeperiod 

på mellan 50 år till 200 år gör stor skillnad. 

Då mycket diskussioner har förts allmänt om bostadssituationen i Sverige vore det även 

intressant att följa upp hur efterfrågan på att köpa bostad förändras under kommande år. 

Kommer avskrivningarnas påverkan på bostadsrättsföreningarnas resultat påverka 

bostadsköpare? 

 

6.2 Källkritik 
 

I undersökningen har jag använt mig utav enbart sekundärdata från årsredovisningar. Olika 

typer av data har hämtats från flera bostadsrättsföreningar i Stockholmsregionen för att ge ett 

bredare perspektiv. Dessa källor har inte blivit snedvridna och är mycket tillförlitliga.  

 

Däremot då avskrivningar i Sverige för bostadsrättsföreningar, och speciellt progressiva 

avskrivningar som begrepp är ett relativt unikt fenomen internationellt sett då finns det relativt 

lite forskning kring ämnet. Särskilt forskningsartiklar för progressiva avskrivningar fanns inte 

tillgängligt. Konsekvensen av detta har blivit att vi samlat in en del information från 

branschartiklar som är baserade på forskare och redovisningsexperters åsikter kring 

problemområdet.  

Fördelen med tidningsartiklarna och tidskrifterna är dock att de beskriver problemområdet 

som är väldigt aktuellt. Då det varit av allmänt intresse har flera olika aktörer fått ge sin syn 

på den aktuella frågan. 

 

Jag har använt mig utav två vetenskapligt granskade artiklar i studien som båda är skrivna 

efter 2004. Felaktiga påståenden och desinformation är låg eftersom de är vetenskapligt 

granskade. 
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