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Sammanfattning  

  

  Titel: Periodiseringar av utgifter i bostadsrättsföreningar 

Författare Jimmy Averbo & Alexander Benfatto 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Centrum för Bank och Finans 

Examensarbete nummer 134 

Handledare Lars Silver 

Nyckelord Bostadsrättsföreningar, Avskrivningar, Underhållsfond, 

Redovisning, Årsredovisning, komponentavskrivningar 
   

Problemställning:  Bostadsrättsföreningar måste spara pengar för framtida underhåll. Hur 

ska detta göras för att medlemmarna bara ska bära sina egna kostnader 

och inte skjuta upp underhåll på framtida medlemmar eller betala en för 

hög avgift idag. Och hur ska denna information presenteras i 

årsredovisningen för att ge en så rättvisande bild som möjligt. 

 

Syfte:  Uppsatsens syfte är att belysa de problem som finns när 

bostadsrättsföreningar ska bestämma hur mycket pengar som ska sparas 

för det framtida underhållet, problemen vid val av avskrivningsmetod för 

att spara dessa medel och hur årsredovisningen ska ge en rättvisande bild 

av föreningens underhållsplanering. 

 

Metod:  En kombinerad litteraturstudie med kvalitativa intervjuer om 

periodisering i bostadsrättsföreningar.  

 

Slutsatser:  Bostadsrättsföreningar använder idag flertalet olika metoder för att spara 

medel till framtida underhållsåtgärder. Som lekman tex en 

bostadsrättsköpare är det svåröverskådligt att jämföra föreningarnas 

underhållsambition pga de olika metoderna. Önskvärt vore att 

branschorganisationer tillsammans med statliga myndigheter tar fram en 

standard för redovisning av underhållskostnader i bostadsrättsföreningar.  
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Abstract  

  

  Title: Depreciations in private housing cooperatives – Norms and 

implementation of depreciations methods in private housing 

cooperatives 

Authors Jimmy Averbo & Alexander Benfatto 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 

Thesis number 134 

Supervisor Lars Silver 

Keywords Private housing cooperatives, Depreciations, Maintenance fund, 

Accounting, Annual accounts, Component depreciations 

   

Research problem:  Housing co-operatives need to save money for future maintenance. How 

this can be done to members only to bear their own costs and not to defer 

maintenance on future members or pay a high fee today. And how will 

this information be presented in the annual report to give an accurate 

picture as possible. 

 

Purpose:  Aim of this essay is to illustrate the problems that exist in housing 

associations to decide how much to save for future maintenance, 

problems in the choice of method to save those funds and how the annual 

report shall present a true and fair view of the association's maintenance 

planning. 

 

Method:  A combined literature review with qualitative interviews about the 

accrual of the private housing cooperatives.   

 

Conclusions:  Housing co-operatives currently use several different methods to save 

funds for future maintenance. As a mature such as a condominium buyer, 

it is difficult to understand and to compare the associations maintenance 

ambition because of the different methods. Desirable would be for the 

main associations with government agencies to agree upon a standard for 

accounting for maintenance costs of housing associations. 
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Förord 
Efter tio veckors hårt arbete, många skratt och intressanta diskussioner är den här 

kandidatuppsatsen nu slutförd. Vi vill rikta ett tack till de som tagit sig tid för våra frågor och 

funderingar och hjälpt oss mejsla ut en bild av ett ofta komplicerat och snårigt ämne. Dessa är 

Anna Hellman (Einar Mattson byggnads AB), Astrid Torsson (UBC), Bo Nordlund (BREC), 

Mats Lindbäck (Borätterna), Lars Hörnesten (HSB) och Rikard Bäcklund (Handelsbanken). 

Tack till Anders Hellström på KTH som synliggjorde problematiken kring avskrivningar i 

bostadföreningar och lyfte vårt intresse. Vi vill även tacka vår handledare Lars Silver för hans 

många råd och förmåga att få oss att tänka i nya banor.  

 

Jimmy Averbo & Alexander Benfatto 

27 maj 2012   
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1 Bakgrund och problem 
Bostadsrätten är en av Sveriges vanligaste boendeformer med uppskattningsvis 750-800 000 

lägenheter. Ändå saknar de flesta boende kunskap om hur en bostadsrättförenings ekonomi är 

uppbyggd och på vilket sätt styrelsens ekonomiska ställningstagande påverkar den egna 

privatekonomin. De flesta som bor i en bostadsrätt inser inte vilka konsekvenser det kan få 

om föreningens ekonomi sköts på ett otillfredsställande sätt. Stora tillgångsvärden förvaltas av 

lekmän oftast utan kunskap i vare sig ekonomi eller fastighetsförvaltning.  

 

En bostadsrättsförening har som syfte att upplåta bostäder till sina medlemmar till en så låg 

kostnad som möjligt men måste samtidigt spara medel för framtida underhållsinsatser. För att 

täcka föreningens kostnader för förvaltningen tar man ut en årsavgift av sina medlemmar. Att 

sätta rätt avgift och förklara för föreningen intressenter vad avgiften ska täcka innehåller viss 

problematik. De tre grundläggande problemen som uppkommer är följande. Hur ska 

föreningen beräkna kostnaden för det framtida underhålletansvaret, vilken form av 

redovisningsmetod som ska användas för att spara pengar för underhållsbehovet och hur 

informationen om de sparade medlen ska presenteras för medlemmarna så att en rättvisande 

bild ges av föreningens framtida kostnader. 

 

  

1.1 Syfte & avgränsning 
Uppsatsens syfte är att belysa de problem som finns när bostadsrättsföreningar ska bestämma 

hur mycket pengar som ska sparas för det framtida fastighetsunderhållet. Belysa de problem 

som finns vid val av redovisningsmetod för att spara dessa pengar. Och hur årsredovisningen 

ska ge en rättvisande bild av underhållsplaneringen till bostadsrättsföreningens intressenter. 

Vi har valt att avgränsa oss till äkta bostadsrättsföreningar som inte betalar inkomstskatt. 
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2 Metod 

2.1 Metodval 
För att kunna genomföra en studie kring bostadsrättsföreningars periodiseringsproblematik 

krävs en djupare förståelse av två i sig skilda ämnen. Periodisering i bostadsrättsföreningar 

ligger i gränslandet mellan redovisningsteori och kunskap om bostadsrättsföreningar. Därför 

har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning där vi fokuserat på nyckelpersoner som i 

sitt arbete behandlar både redovisning och arbete med bostadsrättsföreningar. Vid kvalitativa 

intervjuer som vi valt att genomföra är syftet att komma nära fenomenet vi undersöker för att 

kunna tillskaffa sig en djupare förståelse för ämnet
1
 

Vi har valt att ha halvstrukturerade intervjuer för att kunna ge den intervjuade friheten att 

utveckla resonemang. Dessutom har det varit viktigt att använda halvstrukturerade intervjuer 

för att kunna förklara delar av ämnet som gör att vi fått en större inblick i den intervjuades 

situation och därmed överskrida det subjekt-objekt förhållande som finns
2
.  Under 

intervjuerna har vi ständigt återkommit till de kärnfrågor vi behandlat när längre sidospår har 

diskuterats.  Fem intervjuer har genomförts på 40-80min vardera. Totalt har drygt fem timmar 

av intervjuer gjorts. Ytterligare en intervju utöver dessa har gjorts över telefon som varade i 

tio min. Syftet med den intervjun var att inhämta information om en specifik fråga varför en 

längre intervju ansikte mot ansikte inte ansågs nödvändig.  

2.2 Intervjuurval 
Urvalet av de personer vi valt att undersöka har varit centralt för att kunna få en bred 

förståelse för ämnet och för att den information vi inhämtat ska kunna ses som representativ
3
. 

Som nämnts tidigare är ämnet periodiseringar i bostadsrättsföreningar en fråga som ligger i 

gränslandet mellan redovisningsteori och kunskap om bostadsrättsföreningar. I och med att 

huvudfokus har legat på att utreda hur periodiseringar görs i bostadsrättsföreningar och vilka 

problem som kan uppstå har vi valt att intervjua tre personer med god insyn i den ekonomiska 

förvaltningen av bostadsrättsföreningar. Två av dessa är ekonomiska förvaltare (Anna 

Hellman, Einar Mattsson och Astrid Torsson, UBC) och den tredje är ekonomichef (Lars 

Hörnesten, HSB). De tre intervjuade har alla jobbat med ekonomisk förvaltning under flertalet 

år och har därför hunnit se fler än de bostadsrättsföreningar de jobbar med för tillfället. För att 

få en bred och etablerad bild av hur periodiseringar i bostadsrättsföreningar görs har vi valt ut 

företag som är väletablerade och några av Sveriges största ekonomiska förvaltare av 

bostadsrättsföreningar.  

 

Anna Hellman, Einar Mattsson 

Anna Hellman jobbar på Einar Mattsson som ekonomisk förvaltare. AH har 

jobbat på Einar Mattson sen 2010 och har innan dess bland annat jobbat på UBC 

Förvaltning. Einar Mattsson är ett bygg och fastighetsbolag med en omsättning 

på 530 miljoner och 15 000 lägenheter i förvaltningen.  

 

Astrid Torsson, UBC 

Astrid Torsson jobbar som ekonomisk förvaltare på UBC som är en av Sveriges 

största förvaltare av bostadsrätter. UBC är specialiserade på förvaltning av 

bostadsrätter och sköter förvaltningen av 650 bostadsrättsföreningar runt om i  

Sverige 

 

                                                 
1 Holme & Solvang, 1997, S. 92 
2 Holme & Solvang, 1997, S.100 
3 Holme & Solvang, 1997, s. 101 
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Lars Hörnesten, HSB  

Lars Hörnesten är chef för HSB ekonomi på HSB Stockholm och har jobbat på 

HSB sen 1986. HSB Stockholm har 434 bostadsrättsföreningar som medlemmar 

med ett lägenhetsantal på 67 200. HSB som riksorganisation har 3 890st 

bostadsföreningar som medlemmar.   

 

Utöver de intervjuer vi haft med personer insatta i den dagliga ekonomiska förvaltningen av 

bostadsrättsföreningar har vi även intervjuat två personer med annan bakgrund men med stor 

kunskap om redovisning respektive bostadsrättsföreningars ekonomi. Dels Mats Lindbäck 

(Borätterna) och Bo Nordlund (BREC). Mats Lindbäck är informationschef på borätterna och 

har sin utgångspunkt i att bostadsrättsinnehavarna ska betala för sin tid i föreningen och 

resonerar utifrån att avskrivningar ska passa för bostadsrättsföreningarnas verksamhet. Bo 

Nordlund har som revisor ett perspektiv som utgår från vad föreningarna enligt lag är skyldiga 

att följa och hur årsredovisningslagen bör tolkas. För studien har det varit viktigt att få 

perspektiv och åsikter om hur avskrivningar bör fungera och hur årsredovisningslagen ska 

tolkas. 

 

Mats Lindbäck, Borätterna 

Bostadsrätterna är en intresseorganissation för bostadsrättsföreningar som både 

driver opinion kring bostadsrätter och ger råd och utbildar bostadsrättsstyrelser. 

Mats Lindbäck är informationschef på Bostadsrätterna. Bostadsrätterna hette 

tidigare SBC ekonomisk förening. 

 

Bo Nordlund, BREC 

Bo Nordlund är auktoriserad revisor och adjunkt vid Kungliga tekniska 

högskolan, han undervisar även vid Karlstads universitet. BN har under lång tid 

varit aktiv artikelförfattare på Balans och har även genomfört en rapport som 

heter avskrivningstider för byggnader bostäder och kontor på uppdrag av 

fastighetsägarna. BN driver även det egna bolaget BREC som jobbar med frågor 

kring redovisning och värdering i fastighetbranschen. 

 

I studien har vi valt att inte intervjua några medlemmar av bostadsrättsföreningar eller dess 

styrelsemedlemmar. Trots att styrelsen för en bostadsrättsförening är ytterst ansvarig för de 

ekonomiska besluten följer de oftast de rekommendationer som ges från sin ekonomiska 

förvaltare eller revisorer. Det gäller i ännu större utstäckning när det kommer till de 

komplicerade delarna av en förenings ekonomi så som avskrivningar av 

anläggningstillgångar. En styrelse för en bostadsrättsförening består av lekmän som bor i 

föreningens hus och därför har en begränsad kunskap om periodiseringar i 

bostadsrättsföreningar. I bästa fall har de en uppfattning om sin egen ekonomi och varför de 

gör de avskrivningar och i den takt som de själva använder. Styrelsen byts dessutom ofta ut 

och med detta i åtanke har vi valt att fokusera på de ekonomiska förvaltarna som dagligen 

jobbar med flertalet bostadsföreningar och har en djupare kunskap om föreningars ekonomi. 
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2.3 Källkritik 
Huvudsyftet med uppsatsen har varit att utreda synen på hur periodiseringar görs i 

bostadsrättsföreningar och utreda vilka problem som kan uppstå. För att få en bred syn på 

periodiseringar har vi förutom de som direkt arbetar med bostadsrättsföreningars ekonomi och 

redovisning även intervjuat personer som har tydliga åsikter om vilka problem som kan 

uppkomma kring ämnet. Risken med att hitta personer som lyfter problematik kring 

periodiseringar i bostadsrättsföreningar är att åsikterna inte behöver vara representativa för 

fler än de själva. Vi har ämnat hitta representativa personer genom att intervjua anställda för 

större organisationer som därmed har en förankring. I andra fall har vi stämt av med de 

artiklar som skrivits i branschtidningar där vi sett att flera debattörer hänvisat till samma 

argument som den vi valt att intervjua för att se ett understöd av åsikten. Dock finns det här en 

risk att åsikterna trots det ändå speglar en mindre grupp. Utöver det har vårt intervjuurval 

varit till övervägande stor del centrerat geografiskt till Stockholmsområdet där de flesta 

intervjuade också haft sina kontakter med bostadsrättsföreningar i Stockholm. 
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Teori 

2.4 Redovisning  
Redovisning är samtalet mellan människa och organissation. Detta samtal i skriftlig form är 

det vi kallar redovisning. Jan-Erik Gröjer definierar redovisning på följande sätt. 

”Redovisning är ett skriftspråk som används för att beskriva de ekonomiska konsekvenserna 

av organissationers verksamhet.” 
4
 

Redovisningens syfte är att kontrollera att de produktionsresurser som går in i en 

organissation används på för organissationens på bästa sätt.
5
 I relationen mellan människa och 

organisation är förtroende en viktig sak. Detta förtroende kan skapas på många olika sätt. Ett 

av dessa sätt är revision. Revison både internt och externt är ett sätt att kontrollera att 

kontrollsystemet fungerar. Revision kan sägas vara en slags kontroll av kontrollen av 

organissationen. Även om vi litar på människorna i en organissation behöver det inte innebära 

att vi litar på kontrollsystemet.
6
 

2.4.1 Varför behövs externredovisning? 

Det korta svaret på frågan varför årsredovisning behövs är för organisationer och företag 

enligt årsredovisningslagens bestämmelser är tvingade att redovisa sin ekonomiska 

verksamhet offentligt. Men frågan är hur detta lagstadgade krav uppkom. Ett sätt att resonera 

som lyfts fram i litteraturen är att lagkravet på redovisning är ett tecken på 

marknadsmisslyckanden. Att lagkravet finns är ett tecken på att organisationerna själva har 

misslyckats med att själva utveckla en tillfredställande externredovisning. Det som satte fart 

på kraven på externredovisning var alla de företagkrascher i början på förra seklet som gjorde 

att många sparare, företag och banker förlorade pengar på företag de inte hade tillräcklig 

kännedom om.
7
 

I USA inträffade i slutet på 20-talet en stor börskrasch på Wall Street. De personer som hade 

köpt aktier i dessa börsföretag förlorade hela eller stora delar av sina satsade pengar. Hela det 

kapitalistiska systemet i USA gungade och det var viktigt för samhället att öka förtroendet för 

företagen. En del i denna verksamhet att skapa ökat förtroende var att skärpa kraven på 

företagens externa redovisning.
8
  

Sammanfattningsvis så är svaret på frågan varför vi behöver externredovisning att den externa 

redovisningen behövs för att öka tilliten mellan olika parter vi företagsaffärer. I idealfallet 

skall informationen om ett företags ekonomi vara så god att de som gör affärer med företaget 

inte omedvetet ska ta ekonomisk skada för att det fattat beslut på dåligt informerade grunder.
9
 

2.4.2 Vem är externredovisningen för? 

Lagstiftningen om externredovisningen framkom främst för att tillvarata långivare, 

kreditgivarnas och ägarnas intressen. Ägarna använder redovisningen för att kontrollera att 

företagsledningen har gjort det som ägarna har förpliktat företagsledningen att göra. Banker 

behöver informationen för att bedöma den risk det är att långa ut pengar till företagen och om 

dessa företag kan återbetala sin skuld samt betala sina räntor. Leverantörer behöver veta hur 

stor risk det är att inte få betalt för varor och tjänster som är sålda på kredit. 

Externredovisningen är därför en viktig del för företag och organissationer när de ska söka 

krediter hos en bank. Utan en korrekt och informativ externredovisning kan det vara svårt att 

beviljas kredit för den verksamhet som bedrivs. Externredovisningen är även ett instrument 

                                                 
4
 Gröjer, 2002, s.7 

5 Gröjer, 2002, s 15 
6 Gröjer, 2002, s. 17 
7 Gröjer, 2002, s. 17-18 
8 Gröjer, 2002, s.17-18 
9 Gröjer, 2002, s. 17-18 
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för investerare för att skaffa sig information som de kan använda för att bedöma risk och 

avkastning på investeringen.
10

    

2.4.3 Årsredovisningen 

Årsredovisningen är en sammanställning av ett företags ekonomi och förvaltning för det 

gångna räkenskapsåret. Vilka som måste upprätta en årsredovisning återfinns i BFL 

(1999:1078) 6 kap 1§. Företag som ska upprätta en årsredovisning måste använda sig av ÅRL 

(1995:1554) regler om hur redovisningen ska upprättas och lagen ska tillämpas i sin helhet. 

Vid upprättande av årsredovisningen ska vissa grundläggande principer följas.  Enligt ÅRL 

ska vissa grundläggande principer iakttas vid upprättande av årsredovisningen. Nedan 

presenteras de grundläggande principerna som ska utgöra grunden för en årsredovisning.
11

 

2.4.4 Överskådlighet 

Årsredovisningen ska göras på ett överskådligt sätt så läsare utan goda kunskaper i 

redovisnings ska kunna förstå denna. Den får heller inte innehålla så mycket detaljinformation 

så att det blir svårt att förstå vad som är väsentligt i materialet. De olika delarna av 

årsredovisningens ska utan svårighet kunna läsas tillsammans. 

2.4.5 God redovisningsed 

Enlig årsredovisningslagen ska årsredovisningen upprättas på ett sådant sätt att den följer god 

redovisningssed. God redovisningssed kan sägas vara ”en traditionell tolkning av lag och 

redovisningsnormer lästa utifrån dessa bestämmelsers syfte och de allmänna principer som de 

ger uttryck för”
12

 men en mer vanligt förekommande beskrivning är att god redovisningssed 

är ”praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga. Om det saknas 

bestämmelser för hur redovisningen ska upprättas så kan en utfyllande tolkning göras utifrån 

gällande praxis. Vid bedömning om vad som är god redovisningssed så har allmänna råd och 

rekommendationer från normgivande organ som t.ex. bokföringsnämnden stor betydelse. 

2.4.6 Rättvisande bild 

Resultat och balansräkningen samt noter ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande 

bild av företagets ekonomiska ställning och resultat. Tilläggsupplysningar ska lämnas om det 

behövs för att ge en rättvisande bild. Det är möjligt att avvika från allmänna råd och 

rekommendationer om det krävs för att ge en rättvisande bild men då ska avikelsens redovisas 

och skälen för denna. Att avvika från årsredovisningslagen får dock aldrig göras. Rättvisande 

bild är det övergripande kvalitetskravet på årsredovisningen. Att ge en rättvisande bild är i 

normalfallet inte ett problem om företaget följer lag och god redovisningssed.
13

 

2.4.7 Årsredovisningens delar 

Årsredovisningen innehåller olika delar som beskriver föreningens resultat och ekonomiska 

ställning vid räkenskapsårets slut. De delar som en årsredovisning ska innehålla är 

resultaträkning, balansräkning, tilläggsupplysningar, förvaltningsberättelse samt i vissa fall en 

finansieringsanalys. 

Resultaträkningen ska visa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. 

Det är resultaträkningen som visar hur företagets resultat har uppkommit. Intäkter minus 

kostnader ger årets resultat. Resultatet kan vara både positivt, negativt eller nollresultat. 

                                                 
10 Gröjer, 2002, s. 19-21 
11 Öhrlings Pricewaterhousecoopers, 2007, s.9 
12 Öhrlings Pricewaterhousecoopers, 2007, s. 18 
13 Öhrlings Pricewaterhousecoopers, 2007, s. 18 
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Balansräkningen visar företagets samtliga tillgångar, skulder, eget kapital och avsättningar 

på boslutsdagen. Balansräkningen är alltså en ögonblicksbild av företagets ekonomiska 

ställning vid årets slut.  

Tilläggsupplysningarna förtydligar och kompletterar den information som ges i resultat och 

balansräkningen. Dessa ges ofta i noter och kommer ofta efter resultat och balansräkningen. 

Tilläggsupplysningar ska alltid lämnas om det behövs för att ge en rättvisande bild av 

årsredovisningen. 

Förvaltningsberättelsen kompletterar den information som lämnas i årsredovisningens 

övriga delar. Här finns uppgifter som inte finns med i årsredovisningens övriga delar och som 

är viktiga för att bedöma företagets resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen ska 

innehålla upplysningar om händelser som är av väsentlig betydelse för företaget under det 

gångna året men även fram till tiden för årsredovisningen utgivning. Information om 

företagets framtida utveckling finns även med här. 

 

2.4.8 Periodiseringsproblematiken 

För att få en rättvisande bild av ett företags resultat så måste intäkter och kostnader redovisas i 

rätt redovisningsperiod. Vilka intäkter har företaget haft under perioden minus de kostnader 

som varit för att erhålla dessa intäkter ger periodens resultat. För att förstå problemet med att 

beräkna periodens resultat förklaras nedan några redovisningsbegrepp. 

Inkomster uppstår när företag utför prestationer. När inkomster räknas till en viss 

redovisningsperiod kallas de för intäkter. Betalningstransaktionen, när företaget får betalt för 

den utförda prestationen kallas inbetalning. De tre olika begreppen kan sammanfalla vid 

samma tidpunkt om prestationen utförs mot kontant betalning. Om prestationen utförs på 

kredit kommer inte inkomst- och betalningstillfället sammanfalla då inbetalningen sker först 

senare. På motsvarande sätt relateras utgift, kostnad och utbetalning till varandra. Utgifter 

uppstår direkt vi mottagande av prestationen och utgifter som räknas till en viss 

redovisningsperiod kallas kostnad. Utbetalning kallas det som sker vid själva 

betalningstillfället id mottagandet av prestationen. Kostnader kallas utgifter som räkans till en 

viss redovisningsperiod. I redovisningen är det intäkter och kostnader som är de centrala 

begreppen. Det är kostnaderna som ska jämföras med intäkterna för att kunna beräkna 

periodens resultat.
14

 

Under en redovisnings period uppkommer en mängd inkomster och utgifter för ett företag. 

Vissa av dessa utgifter och inkomster ska inte räknas till den redovisningsperiod de 

uppkommit. Det kan vara att en kund betalar i förskott år ett för en prestation som ska utföras 

år två. Då redovisas inkomsten från år ett som en intäkt år två. Samma sak gäller för utgifter, 

en anläggningstillgång som anskaffas år ett men förbrukas under flera år framöver redovisas 

som kostnader under de år tillgången förbrukas.
15

  

Vid beräkning av resultatet kan det uppstå problem då vissa tillgångar förbrukas över flera år. 

Det kan vara svårt att avgöra hur lång livslängd tillgången kommer att ha, och med det 

kostnaden för tillgångens förbrukning under redovisningsperioden. När tillgångens livslängd 

har uppskattas så ska anskaffningsvärdet för tillgången skrivas av under hela 

nyttjandeperioden. Avskrivningarna blir då en kostnad som tas upp i resultaträkningen.      

 

                                                 
14 Gröjer, 2002, s. 100 
15 Gröjer, 2002, s. 101-104 
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2.5 Avskrivningar 
Avskrivningar är som tidigare nämnts en periodisering av utgifter för anläggningstillgångar 

som ska användas under flera år i verksamheten. Eftersom anläggningstillgångar i 

normalfallet har en begränsad nyttjandeperiod. Därför ska de enligt årsredovisningslagens 4 

kap 4 § skrivas av under denna period. Detta görs enligt en plan som fastställs vid tillgångens 

anskaffning. Denna plan är möjlig att justera under tiden om inte avskrivningarna stämmer 

överens med den verkliga resursförbrukningen. Genom avskrivningarna så fördelas 

anskaffningsutgiften för tillgången under tillgångens ekonomiska livslängd.
16

 De 

överväganden som ska ligga till grund för avskrivningarna ska i första hand vara 

företagsekonomiska och inte skattemässiga.  

Avskrivningsplanen kan göras efter olika utgångspunkter, det kan vara tekniska eller juridiska 

men det måste avse den ekonomiska livslängden. Avskrivningen av materiella 

anläggningstillgångar börjar när tillgågen tas i bruk. De finns olika former för hur 

avskrivningar kan göras och några av dessa kommer vi att förklara lite närmare längre ner i 

texten. Dock måste val av avskrivningsform alltid vara välgrundad. Det är förbjudet att 

använda avskrivningar för att justera resultatet och det är därför inte möjligt att avstå från att 

göra avskrivningar enligt årsredovisningslagen.  Även om tillgången ökar i värde är det inte 

möjligt att avstå från att göra avskrivningar. Det finns vissa tillgångar som anses ha ett 

bestående värde och ska därför inte skrivas av, mark är en av dessa tillgångar.
17

 

Avskrivningar syftar till att matcha anskaffningsutgifter men kommande intäkter enligt 

matchningsprincipen. De finns två konceptuella synsätt när det gäller avskrivningar på 

fastigheter som skiljer sig en del åt. Det ena är pris eller värdeförändringsteorin där 

avskrivningen kommer fram genom reala värdeförändringar på fastigheten. Den andra är 

matchningen av kostnader mot framtida intäkter som nämns ovan.
18

 

Avskrivningar kan göras på olika sätt. Nedan beskrivs de fyra grundläggande metoderna för 

avskrivningar 

2.5.1 Linjär avskrivning. 

Vid linjär avskrivning så är beloppet som ska skrivas av lika stort för varje period av 

tillgångens livslängd. Fördelen med denna metod är att det är mycket lätt att räkna ut hur stora 

avskrivningsbeloppen ska vara. Det är bara att dividera den totala summan som ska skrivas av 

med det antal år tillgången beräknas användas. Metoden förutsätter dock att förbrukningen av 

tillgångens resurser är konstanta.
19

 

2.5.2 Progressiv avskrivning 

Vid progressiv avskrivning så är beloppen små i början men ökar med tiden och är som störst 

i slutet av tillgångens livslängd. Denna metod förutsätter att de intäkter som är kopplade till 

tillgången ökar med tidens gång. 

2.5.3 Degressiva avskrivningar 

Degressiv avskrivning är den progressiva avskrivningens raka motsats. Beloppen är stora i 

början men minskar med tiden och är som minst i slutat av avskrivningstiden. Denna metod 

används på tillgångar som ger störts nytta i början och där nyttan förväntas sjunka ju äldre 

tillgången blir.  

                                                 
16 Lundén et al, 2001, s. 76 
17 Lundén et al, 2001, s.76 
18 Intervju Bo Nordlund 2012-04-23 
19 Gröjer, 2002, s. 112 
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2.5.4 Komponetavskrivningar 

Vid komponentavskrivning så delas byggnaden upp i flera komponenter som var för sig skrivs 

av utifrån den enskilda komponentens förvänta livslängd. När en komponent är utsliten och 

ska bytas så betraktas detta som ersättningsinvestering som ska skrivas av på den enskilda 

komponentens förväntade livslängd.  

2.6 Bostadsrätten 

2.6.1 Boendeformer 

Det finns olika typer av rättsliga grunder för att inneha sitt boende. Den ena är när vid 

äganderätt till sitt boende. I första hand gäller detta både villor och de flesta radhus i Sverige 

där fastigheten är köpt och den boende har själv äganderätten för det boende som denne 

använder. Härunder ryms även ägandelägenheter. I det andra fallet är det frågan om en 

indirekt äganderätt där den boende som privatperson eller i undantagsfall som juridisk person 

är medlem i en förening som i sin tur äger fastigheten och bostaden. Den boende med indirekt 

äganderätt har sedan ett avtal med föreningen som innehar äganderätten som reglerar rätten att 

upplåta en del av fastigheten som bostad. Under indirekt ägande ryms bostadrätten där en 

ekonomisk förening äger fastigheten som medlemmarna bor i. Ytterligare en form av rättslig 

form för att inneha sitt boende finns i icke-ägande där hyresrätten ingår vilket vi inte kommer 

att beröra vidare i denna uppsats.  

Till skillnad från andra länder har Sverige en anmärkningsvärt stor del av 

flerbostadshusbeståndet som upplåts med indirekt ägande, i första hand det vi kallar 

bostadrätt. I andra länder så som Frankrike, Tyskland och Holland men även grannländer så 

som Danmark och Norge är äganderätten den dominerande boendeformen i flerbostadhus. I 

Sverige fanns det fram till 2009 inget lagligt stöd för att skapa äganderätter i flerbostadshus. 

Sen lagändringen 2009 finns nu möjligheten att producera lägenheter i Sverige som kan 

innehas med äganderätt. Av de 10 625 lägenheter som året efter lagstiftningen producerades i 

Sverige var dock bara 85 upplåtna som äganderätt vilket gör ett svalt intresse kan anas än så 

länge för den i övriga Europa så vanliga formen.  

För en bostadrättsinnehavare och en ägandelägenhetsinnehavare innebär det små skillnader 

mellan de två formerna. De största förändringarna jämfört med en bostadsrätt som en 

ägandelägenhet ger upphov till för den boende är en större frihet för den boende att själv 

kunna sälja och hyra ut sin bostad utan bostadsrättsföreningens samtycke.   

 

2.6.2 Bostadsrätten & bostadsrättsföreningen 

Den lag som reglerar bostadsrätten som form är bostadsrättslagen BRL. BRL liknar i mycket 

lagen om ekonomiska föreningar men avstamp i vad som får kallas bostadsrätt och hur en 

bostadsförening ska vara uppbyggd och vilket syfte den ska ha.  

”Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske till nyttjande mot ersättning och utan 

tidsbegränsning. Endast bostadsrättsföreningar får upplåta sådan nyttjanderätt” 

I en fastighet som upplåts med bostadsrätt måste det enligt BRL alltid finnas en 

bostadsrättsförening där den boende är medlem. De boende har inflytande över sin fastighet 

genom att vara medlemmar i sin bostadsrättsförening. För att kunna inneha en bostadsrätt 

måste den boende vara medlem i sin bostadsrättsförening enlig BRL 1 kap 3§. En medlem 

påverkar genom att närvara och ta beslut på föreningsstämman och att välja en styrelse som 

ansvarar för att förvalta föreningens hus. I en bostadsrättsförening har medlemen ansvar för 

underhållet i den egna bostaden, medan föreningen ansvarar för underhållet av gemensamma 

ytor som trapphus, hissar samt byggnadens utsida så som tak, fasad, fönster osv. 

En bostadsförening kan sägas vara en ekonomisk förening som har ett specifikt ändamål, att 

upplåta lägenheter till sina medlemmar med bostadsrätt. Till skillnad från lagen om 
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ekonomiska föreningar ställer BRL krav på en bostadsförening att de dels ska ha som syfte att 

upplåta bostäder till sina medlemmar. Det krävs också att bostadsrättsföreningen har minst 3 

medlemmar och väljer styrelse, antar stadgar och utser minst en revisor. Bostadsföreningens 

har inte som krav att gå med vinst och det är heller inte syftet. Föreningen är likt andra 

ekonomiska föreningar inte tvungen att betala bolagsskatt på eventuella vinster däremot ligger 

det i medlemmarna och boendes intresse att inte samla på sig vinster år efter år eftersom detta 

sker på bekostnad av medlemmarna själva som står för finansieringen via avgifter. Vad det 

kostar att bo i en bostadsrättsförening, alltså de avgifter som ska betalas in beslutas av 

föreningens styrelse och tas ut i nivå med vad fastigheten kostar att driva och underhålla. I 

avgifterna till föreningen ingår normalt inte (i vissa fall finns inre underhållsfonder) underhåll 

av bostadsrättsinnehavarnas egna bostäder så som ytskikt och vitvaror. BRL hänvisar i 

mycket till lagen om ekonomiska föreningar men en av de största skillnaderna är att i BRL 

finns reglerat vilket förhållande som ska gälla mellan bostadsrättsföreningen och den enskilde 

medlemmen för att skydda medlemmen. 

 

2.6.3 Bostadsrättsföreningens ekonomi 

En bostadsrättförenings ändamål är att upplåta lägenheter med bostadsrätt till sina 

medlemmar. Den ska främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att förvalta dess hus 

på bästa möjliga sätt. Det kapital som medlemmarna skjuter till vid bildandet ska förvaltas på 

ett för medlemmarna bästa sätt. Detta ändamål gör att föreningens ekonomi är en viktig 

angelägenhet för alla medlemmar, både på lång och kort sikt. På kort sikt handlar det om 

årsavgiftens storlek och på lång sikt om vilket pris som bostadsrätten betingar vid en 

försäljning. En lägenhet med en låg avgift betingar ett högre pris vid försäljning men å andra 

sidan blir priset lägre om föreningen har dålig ekonomi. Det är dock oftast lättare för en 

bostadrättköpare att förstå årsavgiftens storlek än att bilda sig en uppfattning om föreningen 

ekonomi genom att läsa dess årsredovisning. 

En grundläggande princip i bostadsrättsföreningars förvaltning är självkostnadsprincipen. 

Denna innebär att föreningen bara ska ta ut så stora avgifter som krävs för att bära sina egna 

kostnader och ska över tid varken gå med vinst eller förlust. 

Bostadsrättsföreningens primära inkomstkälla är avgifterna från dess medlemmar. Vissa 

föreningar har även hyresintäkter från kommersiella lokaler och bostadshyresgäster som har 

blivit kvar vid en ombildning. Dessa intäkter kan i vissa fall vara en stor del av föreningarnas 

totala intäkter. Intäkterna ska i stora drag täcka föreningens kostnader för drift, underhåll, 

räntekostnader och avskrivningar.  

En del bostadsrättföreningar planerar sitt underhåll i en så kallad underhållsplan. 

Underhållsplanen är ett dokument som beskriver framtida underhåll, vad det kommer att kosta 

och när de är tänkt att utföras. För att reservera medel till framtida underhåll så brukar de 

flesta föreningar omföra medel till en underhållsfond. Denna underhållsfond ligger under 

bundet eget kapital i balansräkningen. Tanken bakom underhållsfonden är av pedagogisk 

natur där pengar ska ”öronmärkas” i det egna kapitalet som ska användas vid framtida 

underhåll. Underhållsfondens storlek är tänkt att vara lika stor som de planerade 

underhållsåtgärderna upptagna i underhållsplanen. När underhållet utförs så förs kapital 

tillbaka från underhållsfonden till fria egna kapitalet. Detta görs för att det fria egna kapitalet 

ska inte ska minska. För att det ska vara möjligt att hålla det fria egna kapitalet på samma nivå 

över tid så måste föreningen resultat vara så stort så att de täcker årets omförning till 

underhållsfonden. Det är underhållsplanen som bestämmer hur stora belopp som ska omföras 

till underhållsfonden. Vid årets slut förs medel över från det fria egna kapitalet till 

underhållsfonden. 
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De anläggningstillgångar som finns i en bostadsrättförening är byggnader och mark, 

fastighetsinvesteringar som ska skrivas av och markanläggningar. Mark är upptagen som en 

tillgång i balansräkningen men är inte föremål för avskrivningar för de anses ha ett beständigt 

värde. 

2.6.4 Lagar och Normer 

Eftersom bostadsrättsföreningar är en ekonomisk förening så är det skyldiga att följa både 

bokföringslagen och årsredovisningslagen. Det är då bokföringsnämndens allmänna råd som 

ska tillämpas.  Vid upprättande av årsredovisningen för bostadsrättsföreningar som är mindre 

företag, kan BFNAR 2009:1 användas.   
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3 Empiri  
Empirin är uppdelad i två delar. I del ett presentera vi det problem som finns när föreningen 

ska beräkna kostnaden för det framtida underhållet. I del två presentera vi synen på de olika 

redovisningsmetoderna för att spara pengar för det framtida underhållet.  

 

3.1 Del 1: Problem vid beräkningen av framtida underhållskostnader  
När man beräknar kostnaden för det framtida underhållet så finns det ett problem som är unikt 

för just bostadsrättsföreningar. Det är att en stor del av underhållet på byggnaderna inte ska 

täckas av årsavgiften då detta underhålls ska utföras av medlemmarna själva.  

3.1.1 Inre underhåll 

Inre underhåll i en bostadsrättsförening syftar på de delar som inte är gemensamma så som 

ytskikt, vitvaror, kök och badrum i de enskilda lägenheterna. Inre underhåll innebär en 

särskild problematik i bostadsrättsföreningar när det kommer till avskrivningar (BN, ML). 

När en bostadsrättsförening bildas överlåts ansvaret och kostnaderna för det inre underhållet 

på de boende. Därefter är det till skillnad från andra delar av byggnaden de boende själva som 

ansvarar för att återställa skicket (BN, ML). Den del anskaffningskostnaden som består av det 

inre kan innebära betydande summor.   

 

”När man diskuterar med byggare så talar man ofta om att 70-80% kostnaderna och 

de framtida underhållskostnaderna ligger på det som kallas inre underhåll. Dvs det 

som medlemmarna, de boende tar ansvar för.”-Mats Lindbäck, Borätterna 

 

Rent juridiskt tillhör hela fastigheten bostadsrättsföreningen och där finns de inre delarna av 

byggnaden med. De boende äger en rätt att bo, inte sin egen lägenhet men har likväl ett 

underhållsansvar (BN). 

 

”Då har vi en problematik i att när huset är nybygget då ingår både det inre och 

gemensamma underhållet i produktionskostnaden men efterhand som vi försliter så 

ligger ansvaret på olika parter att det återställs eller att det rivs”-Bo Nordlund, BREC 

 

Föreningen har vid anskaffningstidpunkten betalt för hela byggnaden och därmed ingår de 

inre komponenterna i anskaffningskostnaden. Det här landar i en frågeställning om hur 

föreningar bör resonera när de skriver av anskaffningskostnaden och dess delar (BN, ML). 

 

”Korridorrer, trapphus och såna saker. Det ska vi klara med det gemensamma och 

det måste man betala med sin årsavgift. Men det inre sen då. Där har vi nån slags 

komponent som någon annan har ansvar att återställa hela tiden” –Bo Nordlund, 

BREC 

 

Ett sätt att se på avskrivningen av det inre underhållet är att föreningen bör räkna bort det från 

anskaffningskostnaden innan de gör avskrivningar (ML). Med tanke på att underhållsansvaret 

och kostnaderna för återställandet ligger hos de boende skulle det leda till en dubbelutgift för 

de boende om inte hänsyn tas till detta i anskaffningskostnaden. Den boende betalar och 

besörjer dels för renoveringar i sin lägenhet själv men samtidigt betalar denne via sin avgift 

till föreningen för avskrivningen för det inre underhållet (ML). Eftersom föreningen inte har 

underhållsansvaret för det inre underhållet ska det inte skrivas av heller. Idag är det något som 

inte tas hänsyn till 
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”Det här har inte tillstymmelse till återverkningar i årsredovisningen i ett ekonomiskt 

perspektiv. Därför står det där hela tiden och tänkandet från bokföringsnämnd och 

andra utgår ju hela tiden från att man har ett återanskaffningsansvar på hela 

anskaffningskostnaden.”-Mats Lindbäck, Borätterna 

 

En annan infallvinkel är att föreningen bör ta med alla anskaffningskostnader i 

avskrivningarna (BN). Även om det är problematiskt med inre underhållskostnaderna i och 

med ansvaret för återställand har föreningen inget alternativ till att skriva av (BN). Om 

föreningen ska följa årsredovisningslagen bör de skriva av sin anläggningstillgång och 

därmed de inre kostnader som ingår i anskaffningskostnaden (BN). Istället kan föreningen 

skriva av de inre komponenterna på samma tid som modertillgången, alltså stommen.  Om 

föreningen kan beräkna att stommen för huset står i 100 år kan de skriva av inre 

komponenterna på samma tid medan andra komponenter så som tak, fasad osv skrivs av på 

sina respektive livslängder.  

 

”I det ursprungliga huset fanns alla de här inre grejerna och om vi säger att den här 

stommen kommer stå i 100 år det vill säga vi anteciperar åtminstone två såna här 

normala livslängder sen vet vi inte mer ja då kanske den där inre komponenter som 

ständigt återställs av de som bor där ska skrivas av på samma tid som stommen.” –Bo 

Nordlund, BREC 

 

3.2 Del 2: Synen på de olika redovisningsmetoderna 
Här presenterar vi synen på de olika redovisningsmetoderna som används för att spara pengar 

för det framtida underhållet. Denna del är uppdelad i två olika perspektiv där det ena 

perspektiven är från förvaltare av bostadsrättsföreningar och det andra perspektivet är från två 

sakkunniga personer med andra utgångspunkter. De skakkunniga på det här området utgörs 

dels av Mats Lindbäck (ML) från Borätterna som är en branschorganisation för 

bostadsrättsföreningar i Sverige. I den rollen bedriver Borätterna ett aktivt påverkansarbete 

om hur bostadsrättsföreningar bör agera och hur lagstiftningen bör se ut. Den andra 

sakkunnige består av Bo Nordlund (BN) som är auktoriserad revisor. BN har i sin roll som 

revisor ett juridiskt perspektiv på föreningens ekonomi.  

 

3.2.1 Förvaltarna: Varför görs avskrivningar i bostadsrättsföreningar  

Avskrivningar görs för att de bor i föreningen idag ska vara med och bekosta den förslitning 

som sker. Genom att göra avskrivningar är den boende med och bidrar till att föreningen har 

medel i framtiden att återställa det som förslits idag. Därmed säkerställs att huset som bebos 

och brukas finns kvar om 20, 30 och 50år. (AH, AT, LH) 

 

”Man tänker sig att man har avskrivningar som ska täckas av de avgifter som 

föreningens medlemmar är med och betalar nu” – Anna Hellman, Einar 

Mattsson 

 

Om marknaden för bostadsrätter vore helt transparant skulle det innebära att priset för 

lägenheterna som säljs i fastigheten påverkas av hur stora avskrivningar föreningen gjort. Om 

inga eller för lite medel under tidigare år har satts av för framtida underhåll kommer huset 

vara i sämre skick vilket på en transparant marknad skulle få effekt på lägenhetspriserna. Så 

fungerar det inte på bostadsmarknaden. Den faktor som överskuggar allt annat är läget. Därav 
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är det viktigt ur rättviseperspektiv att föreningen har en avskrivningsplan och därmed betalar 

de som bor i föreningen slitaget kontinuerligt (LH).  

Ekonomiska förvaltare lutar sig i första hand inte direkt mot lagstiftningen när beslut tas om 

vilka råd som ska ges till bostadsrättsföreningarna utan här vänder sig de ekonomiska 

förvaltarna till de externa revisorerna.  KPMG, Ernst & Young och borevision som används 

som externa revisorer för de ekonomiska förvaltarna förordar samtliga att 

bostadsrättsföreningarna skriver av (AH, AT, LH).   

 

”Vi lägger inte ner något jobb på att tänka egna tankar kring det här utan vi 

lutar oss mest mot hur man gör i de stora revisonsbolagen. Om de säger ett det 

är okej så kör vi på det.” – Astrid Torsson, UBC 

 

3.2.2 Förvaltarna: Avsättning eller avskrivning 

Syftet med avskrivningar är som nämnt att kunna lägga undan pengar till underhållsåtgärder 

längre fram, jämna ut kostnader under en längre tid för stora åtgärder och för att de boende 

idag ska vara med och betala det slitage som de är med och skapar.  

Avskrivningar bör tillsammans med avsättningar till fonden för yttre underhåll som 

redovisningens verktyg att säkerställa att det finns medel för att genomföra de 

underhållsåtgärder som behöver göra (AH, LH, AT). Fonden ökar genom att omförflytta 

pengar efter åretsresultat från fritt eget kapital till bundet kapital 

 

”Jag brukar ju se det här ihop, avskrivningar och fondavsättningar hänger 

väldigt mycket ihop, båda syftar ju till att skapa utrymmet till det framtida 

periodiska underhåll som man måste göra.” – Lars Hörnesten, HSB 

 

Om en förening gör stora avskrivningar och små avsättningar till fond eller vise versa så 

påverkar inte det utfallet på hur stort kapital en förening kommer att ansamla till senare 

åtgärder (LH). 

Eftersom en avsättning görs efter årets resultat innebär det att föreningens resultat inte 

påverkas negativt av en avsättning. Avskrivningar däremot görs innan årets resultat vilket 

leder till resultaträkningen belastas av en minuspost samtidigt som likviditeten inte påverkas. 

Därför kan en förening gå med minusresultat flera år i rad utan att det behöver leda till 

allvarliga problem för föreningen på kort sikt (AT,AH).  

Problemet med att föreningen går med ett minusresultat är att det leder till att det inte finns 

några pengar att avsätta till fonden för yttre underhåll efter årets resultat (AT, LH). Trots det 

finns det föreningar som ändå sätter av medel till fonden. Det som händer då är att föreningen 

enbart flyttar medel från fritt eget kapital till bundet eget kapital. I och med det minskar det 

fria egna kapitalet eftersom ingen balanserad vinst finns från årets resultat.  

 

”Man måste ha koll på att man lägger in underhållsavsättningar i budgeten. 

Annars om man får noll då gör man ju en förlust och då tar du inte in några 

riktiga pengar till fonden. ” –Lars Hörnesten, HSB 

 

De föreningar som för över medel till fonden trots en förlust eller ett nollresultat lägger inte 

undan några nya pengar som i framtiden kan användas för underhållsåtgärder. Att inte ha 

några ”riktiga” medel att överföra till fonden behöver inte vara ett problem i sig så länge 

föreningen kompenserar med större avskrivningar(AH, LH, AT). Att en förening inte går med 

vinst som förening kan, även om föreningen har god likviditet att föreningen inte kommer gå 

runt långsiktigt (LH). Skräckscenariot för en förening är att under en lång tid inte lagt undan 
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tillräckligt mycket i fonden för yttreunderhåll samtidigt som föreningen har gjort för låga 

avskrivningar. Då kan föreningen tillslut befinna sig i ett läge där den inte har medel att tex 

byta tak när det behövs samtidigt som föreningen i värsta fall inte är kreditvärdig att låna 

(AH). 

 

3.2.3 De sakkunniga: Avsättning eller avskrivning 

Avsättningar till yttre underhållsfond görs genom att föra över pengar från det fria egna 

kapitalet till det bundna. När föreningen sen ska utföra en underhållsåtgärd förs pengarna 

tillbaka till det fria egna kapitalet. Därav kan avsättningar och avskrivningar ses på så sätt att 

de i grunden fyller samma syfte. Att lägga undan pengar för att kunna säkerställa att 

anläggningstillgången kan hållas i skick över tid (BN).   

 

”Jag tycker ju egentligen att en fondavsättning för ett yttre underhåll och en 

avskrivning de ska ju sköta samma sak. Så är det inte bättre att ha endera den ena 

eller en andra.”-Bo Nordlund, BREC 

 

Risken med avsättningar är att den kan uppfattas innehålla ”riktiga” pengar i och med dess 

namn (ML). Överföringen till den yttre underhållsfonden är enbart en förflyttning inom det 

egna kapitalet. Ifall det egna kapitalet inte ökar kommer överföringen heller inte att ge någon 

reell verkan (ML). Därför finns det en risk att årsredovisningen blir missvisande.  

 

”De flesta bostadsrättföreningen tror att de fonderar och gör avsättningar till fond för 

yttre underhåll men det är ju i själva verket bara en omflyttning av pengar mellan fritt 

och bundet eget kapital, det är ingen fondering, inget sparande.”-Mats Lindbäck, 

Borätterna 

 

”Avskrivningar även om det är komplicerat så är de lättare att förstå än 

fondavsättning som folk tror att det sitter massa pengar på banken.” –Bo Nordlund 

 

Avsättning till yttre underhållsfond kräver att föreningen går med vinst för att det ska finnas 

pengar att föra över från fritt eget kapital (ML). Om föreningens avsättningar (givet att 

föreningen har ett positivt resultat) tillsammans med föreningens avskrivningar är lika stort 

som den totala kostnaden för byggnaden vet föreningen att den tar ut tillräckligt i avgifter för 

att täcka de underhållskostnader som kommer i framtiden (BN).  

 

”Om ni räknar ut vad avskrivningen borde bli på ert bostadsrättshus så ser ni hur 

mycket vi tar som avskrivning i resultaträkningen och hur mycket ligger som 

avsättning till underhållsfond om summan av dom blir lika mycket som avskrivning 

borde vara då är ju inte problemet lika stort” –Bo Nordlund 

 

   

3.2.4 Förvaltarna: Progressiv avskrivningsplan 

Avskrivningsplaner för bostadsrättsföreningar har sett olika ut över tid. Innan 1990 användes 

ofta en modell där avskrivningarna var kopplade till de amorteringar som föreningen gjorde. 

Den metoden var smidig på så sätt att det kassaflöde föreningen fick in från avskrivningar 

användes för att betala av lånen. Genom att långivarna satte en amorteringstakt fanns en 

summa varje år som skulle amorteras. Därefter satte föreningen sin avskrivning på samma 

summa för att få in pengarna till amorteringarna (AH, LH).  
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”Då fanns det ju också amorteringsplaner på lånen och i princip så var det i 

100% av fallen så att avskrivningar var lika med amorteringar. Sen fick du ett 

cashflow så då var det ju ganska praktiskt.” – Lars Hörnesten, HSB 

 

Att bestämma avskrivningarna utifrån de amorteringar föreningen har kan ses som ett smidigt 

sätt men i redovisningen har amorteringar och avskrivningar mycket lite med varandra att 

göra (LH). Förutom att amorteringar och avskrivningar inte hade mycket med varandra att 

göra i redovisningen uppkom även problem när föreningar ville göra extraamorteringar då 

föreningen även var tvungna att göra större avskrivningar det året.  

Pga amorteringsfria lån och borttagande av räntebidrag används inte amorteringskopplade 

avskrivningar längre. Nu använder en majoritet istället progressiva avskrivningsplaner (AH, 

AT, LH). Av de nybyggda föreningarna använder sig alla av en progressiv avskrivningsplan. 

Många av de äldre föreningarna har de senaste åren övergått till progressiva planer istället för 

linjära planer där en viss summa eller procent varje år skrivs av. 

 

”Jag tycker att en tendens jag kan se under tiden jag jobbat med det här är att 

man frångår även de raka avskrivningarna till förmån för att ha någon form av 

progressiv plan” – Anna Hellman, Einar Mattsson 

 

En progressiv avskrivningsplan innebär att föreningen betalar lite i avskrivningar i början av 

planen för att senare öka. Oftast börjar en progressiv avskrivningsplan på 0,1-0,25 % som sen 

räknas upp med en annuitetsfaktor på 2-2,5 % (AH ,AT ,LH). De ekonomiska förvaltarna 

använder en Excel fil med en annuitetsfaktor och har en diskussion med styrelsen om längden 

på avskrivningsplanen ska ligga mellan 75-100år.  

Eftersom avskrivningarna påverkar resultatet och därav kräver att en förening tar ut högre 

årsavgifter från sina medlemmar resulterar det i att byggbolagen så gott som undantagslöst 

sätter progressiva avskrivningsplaner för att hålla nere avgiften och på så sätt kunna ta ett 

bättre pris på de lägenheter som säljs (LH).   

Risken med progressiva avskrivningsplaner är att de förutsätter att föreningen har möjlighet 

att betala mer och mer i avskrivningar. Om inflationen blir lägre än den annuitetsfaktor som 

den progressiva planen är beräknad på kommer de reala kostnaderna för föreningen att öka 

vilket i sin tur gör att de boende måste betala mer och mer i avgifter.  

 

”År 89 är den ingen som har råd att bo om inflationen skulle vara noll” – Lars 

Hörnesten, HSB 

 

En oro med progressiva planer är just att föeringen riskerar att skjuta kostnaden för 

underhållet på framtiden vilket dels leder till ökade kostnader längre fram men även att det 

kommer saknas medel om viktiga delar som skulle behöva bytas tidigare än planerat då de 

stora summorna kommer in mot slutet av avskrivningsplanen.  

 

”Man skjuter lite problemet, det är ju så svårt för vi har ju inte alls den inflation 

idag som vi hade på 70–80-talet. Då var det liksom inga problem, men om det 

liksom skulle var noll i tjugo år så skulle det bli jobbigt för många 

nyproducerade föreningar för de betalar ju inte alls den kostnaden” – Lars 

Hörnesten, HSB 

 

Även om så gott som alla nyproducerade föreningar och de flesta äldre föreningar nu 

använder sig av progressiva planer används även linjära avskrivningsplaner av många äldre 

föreningar (AT,AH). Här används ofta en avskrivningstakt på 1-2% vilket är vad de av 
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ekonomiska förvaltarna utsedda revisionsbyråerna rekommenderar på linjära 

avskrivningsplaner. Om de föreningar som idag använder sig av progressiva planer istället 

skulle använda sig av linjära planer innebär det en stor avgiftshöjning för de boende för att 

undvika att gå med ett underskott varje år (LH,AT)  

3.2.5 De sakkunniga: Progressiv avskrivningsplan 

I en progressiv avskrivningsplan har föreningen succesivt ökande kostnader för avskrivningar. 

Föreningen börjar med att skriva av från 0,1-0,25% som sedan räknas upp med en 

annuitetsfaktor. Föreningen räknar då upp de avskrivningar de gör med en inflationsliknande 

takt som i teorin ska innebära att föreningen i reala termer inte betalar mer vid 

avskrivningsplanens slut än i början. Det här förutsätter att löner och inkomster för 

medlemmarna som ska betala högre avgifter stiger minst med inflationen över tid (BN). 

 

”När jag läste redovisningsteori i början då fick jag lära mig att progressiv 

avskrivning är en förenklad form av inflationsredovisning.”- Bo Nordlund, BREC 

 

Tanken bakom är att föreningen presumerar högre intäkter och därför kommer föreningen att 

kunna betala högre avgifter för att täcka avskrivningen och därmed de underhållsutgifter som 

kommer (BN).  

 

”Det vill säga att vi presumerar att de framtida nyttorna kommer stiga med 

inflationen. Det vill säga intäkterna och då matchar vi anskaffningsutgiften mot 

framtida högre intäkter och då matchar vi en större del av anskaffningsutgifterna mot 

de här framtida högre intäkterna” – Bo Nordlund, BREC 

 

Det här sättet att skriva av kan ses som ett sätt för föreningen att skjuta upp kostnader för den 

förslitning som är idag till framtiden (BN). Risken är att lönerna inte stiger med inflationen 

och det leder till att medlemmarna kommer få betala mer och mer i reala termer. Utöver det 

ger en progressiv avskrivningsplan mest inkomster i slutet av avskrivningsperioden vilket 

förutsätter att de flesta av underhållsåtgärderna ligger samtidigt för att det ska finnas medel 

(BN).  

 

”När huset är nytt så förbrukar vi inte så mycket och när det är gammalt så förbrukar 

vi mer. Att visa det går nästan inte eftersom vi byter kontinuerligt saker och då blir det 

reala förbrukningsmönstret inte progressivt.”-Bo Nordlund, BREC 

 

 

3.2.6 Förvaltarna: Komponentavskrivningar 

Under senare år har komponentavskrivningar blivit allt vanligare i framförallt offentlig 

fastighetsförvaltning. Komponentavskrivning går ut på att en anläggningstillgång delas upp i 

beståndsdelar som var för sig skrivs av på sina egna nyttjandeperioder. Tanken är att en mer 

rättvisande bild på anläggningstillgångens nyttjandeperiod som helhet kan uppnås. Istället för 

att skriva av hela byggnaden med en bedömd nyttjandeperiod vägs de olika komponenternas 

livslängd samman och skrivs av för sig.  

Komponentavskrivningar är däremot sällsynta i bostadsrättsföreningar även om det har 

diskuterats ibland (AH, AT). Att dela upp en bostadsrättsförenings hus i komponenter skulle 

sannolikt leda till en tydligare bild av avskrivningar (AH). Det största hindret att göra 

komponentavskrivningar i en bostadsrättsförening är att föreningen då måste göra en översyn 

av alla de komponenter som ingår i ett bostadshus. Delar som tak, fasad, osv skulle bedömas 
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för sig och då krävs det en grundlig teknisk genomgång som både innebär mycket jobb och en 

stor kostnad (LH).  

 

”Det har ju diskuterats ett tag men frågan är vad man vinner på det? Då måste 

man ju dela upp hela kåken, fasader 40år, stammar 50år osv. Det blir en väldig 

massa.” – Lars Hörnesten, HSB  

 

Även om komponentavskrivningar inte görs fullt ut använder sig föreningar vanligtvis av 

komponentavskrivning efter att någon av de större delarna av en byggnad ersätts. Tex om 

tvättstugan renoveras sätts den upp som en egen komponent som skrivs av istället för att baka 

in det i anskaffningskostnaden (LH).  

 

”Det känns ju som om det här tänket är ganska nytt ändå. Det är ju nått jag 

aldrig vart med om ändå.” – Anna Hellman, Einar Mattsson  

 

I stort så kan det konstateras att komponentavskrivningar inte är något som bostadsföreningar 

använder sig av även om det finns visa fördelar med att dels få en rättvisare bild men även att 

det för medlemmar blir tydligare att skapa sig en uppfattning kring underhållsbehovet. 

 

3.2.7 De sakkunniga: Komponentavskrivningar 

Ett bra sätt att ge en mer rättvisande bild till avskrivningar istället för att skriva av hela 

anläggningstillgången med en viss procent är att dela upp byggnaden i komponenter (BN, 

ML). Då bedöms varje komponent för sig och bestämmer dess livslängd. Därefter skrivs 

komponenten av över dess livslängd. 

 

”Då brukar jag säga, finns det något annat sätt än att dela upp huset i olika 

komponenter? Det vill säga att du har vissa delar som håller i 15 år och andra som 

håller i 30 och andra som håller i 50 osv”-Bo Nordlund, BREC 

 

Vid komponentavskrivning bör den sammanlagda tiden för alla komponenter bli lika lång 

som den vägda tiden för hela byggnaden. Däremot erhålls en mer rättvisande bild över vilka 

avskrivningar som ska göras över en längre tid inför de byten av komponenter som ska ske i 

framtiden (ML).  I årsredovisningens portalparagraf kap 2 §4 står det att årsredovisningen ska 

sträva efter att ge en rättvis bild och då är komponentavskrivning det som är lämpligast 

(BN,ML).  

 

”om man inte får en rättvisande bild. Vad håller man då på med bokföring och siffror 

för? Det är totalt värdelöst för då håller man bara på och lurar sig.” – Mats 

Lindbäck, Borätterna 

 

Synen på vilket sätt komponentavskrivningar bör användas i bostadsrättsföreningar skiljer sig 

åt. Antingen delas hela anskaffningskostnaden upp i komponenter och utifrån det bestäms hur 

lång tid de ska skrivas av på beroende på hur länge de håller (BN). Det andra synsättet är att 

föreningen bara använder sig av komponenter när nya större underhållsinsatser behöver göras 

(ML).  

I många fall där en bostadsrättsförening gör en större underhållsinsats som är enhetlig och 

partiell så som byta tak, nya fönster eller bygga balkonger aktiveras det som en komponent 

som skrivs av för sig (ML). Då läggs den nya komponenten utöver den tidigare 
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avskrivningsplanen. Däremot är det mycket sällan som komponentavskrivningar används i 

bostadsrättsföreningar i den meningen att hela anskaffningskostanden delas upp   

Det finns ett förslag som är ute på remiss om att alla större företag som omfattas av K3 ska 

använda sig av komponentavskrivningar (BN). Det kommer innebära att alla större företag 

med sammansatta anläggningstillgångar som kan delas upp i komponenter ska använda 

komponentavskrivning.  Ett hinder till att använda komponentavskrivningar i 

bostadsrättsföreningar är att föreningen riskerar att få höja sina avgifter om det visar sig att 

mer måste skrivas av än de 1-2% som är brukligt i föreningarna (BN). Ytterligare ett hinder är 

att föreningar saknar kunskapen att bestämma livslängd på komponenter (BN). Det här är 

något som föreningarnas ekonomiska förvaltare bör kunna hjälpa föreningarna med.  

 

”det är ju mycket inom bostadsrättsföreningar som är krångligt, juridiken, 

pantsättningen och hela stadgarna med allt det här om inre och yttre underhåll. Det 

är ju därför det finns såna organisationer som HSB, Riksbyggen, SBC och alla de här. 

De samlar ju kompetensen för att kunna hjälpa föreningar genom alla de här 

svårigheterna.” –Bo Nordlund, BREC 
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4 Analys 
Denna analys är uppdelad i tre delar. I första delen analyseras vilka problem som uppstår 

och vilka överväganden föreningen måste göra när de ska bestämma hur mycket som ska 

sparas för framtida underhållsinsatser. I del nummer två analyserar vi de 

redovisningsmetoder som används för anskaffningen och deras för och nackdelar. Den sista 

delen utgörs av en intressentmodell där skillnaden mellan aktiebolag och 

bostadsrättsföreningars synliggörs utifrån intressenternas informationsbehov.    

4.1 Hur mycket ska sparas för framtiden 
Bostadsrättsföreningens syfte är att upplåta boende till sina medlemmar till en så låg kostnad 

som möjligt. Bostadsrättens förvaltning ska ske enligt självkostnadsprincipen och alla 

medlemmarnas avgifter ska vara med och bära den kostnad som föreningen har under tiden 

för medlemskapet. Kostnader ska inte skjutas på framtiden och det är inte heller önskavärt att 

samla pengar på hög i föreningens kassa. För att självkostnadsprincipen ska upprätthållas är 

det viktigt att föreningen sätter rätt avgift. Avgiften ska täcka alla löpande kostnader samt det 

framtida underhållet av föreningens hus. Medel för det framtida underhållet ansamlas genom 

att föreningens skriver av anläggningstillgångar eller gör avsättningar till yttre underhållsfond. 

Då avskrivningar och avsättningar i regel påverkar avgiftens storlek är bedömningen av vad 

som ska ingå i föreningens framtida underhåll väldigt viktigt. Föreningen är skyldig att 

underhålla alla gemensamma ytor som medlemmarna delar men varje medlem ska själv 

ansvara för sin egen bostadsrätt. I och med att den enskilde medlemmen har ansvaret för det 

inre underhållet uppstår ett problem vid bedömningen av avskrivningarnas storlek och därmed 

i förlängningen hur mycket kapital som ansamlas. 

4.1.1 Inre Underhåll 

Inre underhåll är den del som är unikt för just bostadsrättsföreningar. Att det inre underhållet 

påverkar avskrivningarnas storlek tycks vara självklart. Ska föreningen ta kostnaden för det 

underhåll som ligger på medlemmen är då följdfrågan. Här finns det två olika åsikter där de 

olika resonemangen utgår från två skilda perspektiv. Mats Lindbäck utgångspunkt är mer av 

filosofiskt natur där han har tänkt på hur avskrivningarna bör hanteras för att skapa en så 

rättvis bild av föreningens kostnader som möjligt men även för att självkostnadsprincipen ska 

upprätthållas. Bo Nordlunds utgångspunkt är i sin roll som revisor något mer inriktad på hur 

avskrivningarna bör hanteras så att lagstiftningen efterlevs. Det är tydligt att 

avskrivningsreglerna i årsredovisningslagen inte är anpassade för bostadsrättsföreningar. Om 

föreningen ska ta dessa kostnader eller hur det bör göras är inte helt uppenbart.   

Vi ska försöka tydligöra problemet med två exempel på föreningar med olika 

anskaffningsvärden i balansräkningen och olika avskrivningstider. Föreningen 1 är nybyggd 

och har haft ett anskaffningsvärde på 300 miljoner och 60 % av dessa är för 

byggnadskomponenter som ska underhållas av medlemmen. Föreningen 2 är äldre med ett 

anskaffningsvärde på 50 miljoner och här förutsätter vi att lika stor andel ska underhållas av 

medlemmen. Effekten av olika anskaffningsvärden och olika avskrivningstakter visas i 

tabellen nedan. 
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För förening 1 så är andelen av anskaffningsvärdet som hör till inre underhåll 1 800 000 vid 1 

% avskrivning. Frågan som direkt dyker upp är om dessa 1 800 000 miljoner behövs för 

framtida underhåll till föreningens yttre underhåll eller om dem bara ökar föreningens kassa 

mer än nödvändigt. Vi har inte ett klart svar på frågan men vi håller det inte som omöjligt att 

det kan vara så att med avskrivningstakt på 1 % per år finns det en risk att föreningen 

överskattar föreningens underhållsbehov och inte upprätthåller självkostnadsprincipen. 

För förening 2 så är andelen av anskaffningsvärdet som hör till inre underhållet 300 000 vid 1 

% avskrivning. Här är summan väsentligt lägre och då kanske det är för lite pengar som totalt 

sätts av för framtida underhåll. Här finns det kanske en risk att föreningen underskattar 

framtida underhåll och skjuter kostnader på kommande generationer i föreningen.  

Resonemanget ovan förutsätter visserligen att föreningarna är likvärdiga i storlek med 

liknande underhållsbehov och att inte förening 2 har gjort tillräckligt med avskrivningar 

tidigare för att täcka upp sitt underhållsbehov. 

Vår slutsats när det gäller avskrivningar för det inre underhållet är det är mycket svårt att 

avgöra om föreningen riskerar att samla på sig för mycket kapital eller skjuta kostnaderna på 

framtiden. Alla föreningar är väldigt olika med olika anskaffningsvärden, underhållsbehov 

och avskrivningstider. Hur föreningen skött sitt underhåll tidigare och hur tidigare 

underhållsåtgärder bokförts påverkar också bedömningen av vad som är rätt eller fel att göra. 

Det är dock viktigt att föreningen är uppmärksam på detta unika problem när planering ska 

göras för det framtida underhållet.   

4.2 Val redovisningsmetod 
När föreningen har bestämt hur mycket som är lämpligt att spara för framtida underhåll så 

återstår det att välja redovisningsmetod för detta. Den vanligaste metoden är att föreningen 

använder sig av en kombination av avskrivningar och avsättning till yttre underhållsfond.  

Avsättning av medel till yttre underhållsfond och avskrivningar har i grunden samma syfte. 

Att se till att det finns medel för framtida underhållsåtgärder. Avsättningar till skillnader från 

avskrivningar belastar inte resultaträkningen och det kan därför uppstå problem om de inte 

görs på rätt sätt. Om avsättningar görs utan att föreningen har ett plusresultat att täcka 

avsättningarna med så flyttas bara pengar från fritt till bundet eget kapital. Detta skapar inte 

något positivt kassaflöde för föreningen och det finns då inga riktiga pengar att utföra 

underhåll för. I värsta fall kan detta leda till att när föreningen ska utföra en underhållsåtgärd 

så finns en stor fond för yttre underhåll som inte motsvara sparade pengar eller låneutrymme 

hos banken. 

Är det här ett problem för bostadsrättsföreningar ute i Sverige? Vi tror att det är väldigt 

varierande om föreningarna har problem med att förstå innebörden av avsättning till yttre 

fond. Vissa föreningar gör avsättningar trots att de inte går med plusresultat och riskerar att 
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sakna pengar i framtiden. Andra föreningar har en kompetent förvaltare som ser till att det 

finns utrymme i budgeten för att täcka även avsättningarna.   

Flera av de respondenter vi talat med menar att eftersom båda avsättningar och avskrivningar 

har samma syfte så spelar det ingen roll om föreningen gör det ena eller det andra. Det 

viktigaste är att pengar sätts av så att det framtida underhållsbehovet blir tillgodosett. Vad är 

då bäst ur ett pedagogiskt redovisningsperspektiv? Här håller vi med både Mats Lindbäck och 

bo Nordlund om att det är svårare att förstå avsättningar då de inte belastar resultaträkningen 

och kan vara förvirrande att ett plusresultat måste göras för att påverka föreningens 

kassaflöde. En lösning på problemet är sluta göra avsättningar och höja avskrivningstakten i 

stället. Vi tror att det är lättare för medlemmarna att förstå avskrivningarnas påverkan på 

resultaten och det blir lättare att göra budget när föreningen kan sträva efter att hålla resultatet 

så nära noll som möjligt. 

När föreningen har bestämt sig för om det ska använda sig av avsättningar eller avskrivningar 

eller en kobination av detta är så finns det några typer av avskrivningsformer som står till 

buds. 

4.2.1 Komponentavskrivningar 

Genom våra intervjuer har det tydligt framgått att ren komponentavskrivning inte används i 

någon större utsträckning i bostadsrättsföreningar. Där emot används en form av 

komponentavskrivning när föreningarna gör nyinvesteringar och byter ut slitna 

byggnadskomponenter. Varför det är så verkar det finnas flera åsikter om. Den ena är att 

komponentavskrivningar är förhållandevis nya och inte har slagit igenom riktigt än för 

redovisning i bostadsrättsföreningar. Den andra är att för att införa komponentavskrivning så 

måste föreningen göra en översyn på byggnaderna och det kan bli kostsamt. Även det skulle 

vara svårare att administrera har först fram som argument mot komponentavskrivningar. 

Huruvida lagstiftningen stöder komponentavskrivningar för bostadsrättsföreningar är osäkert. 

Bo Nordlund menar att det redan finns stöd för detta i nuvarande lagstiftning men andra 

redovisningskunniga är mer försikta med att rekommendera komponentavskrivningar till 

bostadsrättsföreningar.      

Flera av våra respondenter har fört fram åsikten att komponentavskrivning skulle leda till en 

mer rättvisande bild av föreningens kostnader och att det skulle underlätta för föreningarna att 

reservera kapital för framtida underhåll. Denna åsikt delar vi med våra respondenter så länge 

införandet sker på ett bra sätt och byggnadskomponenternas livslängd blir korrekt beräknade. 

Vår mening är att komponetavskrivningar är ett bra sätt för föreningar att ge en rättvisande 

bild av föreningens kostnader över tiden. Ett problem som vi ser det är hur föreningar ska 

göra med avskrivningar av det inre underhållet om denna övergår till komponentavskrivning. 

Som lagstiftningen ser ut nu är det inte möjligt att bara dela upp de gemensamma 

komponenterna och skriva av dessa. Hela anskaffningsvärdet måste delas upp på komponeter 

som lagstiftningen ser ut idag.  

Här har vi två olika förslag för att lösa problemet.  Det ena är det som förespråkas av Bo 

Nordlund att föreningen tar anskaffningsvärdet för de inre underhållet och bakar in det i 

anskaffningsvärdet på byggnadsstommen. Eftersom stommen har den längsta förväntade 

livslängden så är det möjligt att skriva av den på väldigt många år, vilket skulle göra att 

anskaffningsvärdet på det inre underhållet inte skulle påverka avskrivningarnas storlek 

orimligt mycket. Det andra sättet saknar stöd i nuvarande lagstiftning men vi anser att det kan 

vara en väg att gå för framtiden. Vår tanke här att bostadsrättsföreningar vid nyproduktion och 

ombildning ska räkna bort anskaffningsvärdet på det inre underhållet och inte ta upp det som 

en tillgång i balansräkningen. Det anskaffningsvärde som då finns kvar att skriva av är bara 

det som är gemensamt för föreningen. Det kvarvarande anskaffningsvärdet delas upp som 

komponeter och skrivs av på respektive komponents tänkta livslängd. Detta sätt ger enligt vår 
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mening en mer rättvis bild av föreningens förbrukning av resurser över tiden och lättare att 

planera för framtida underhåll. Vissa kanske menar att om föreningen inte redovisar 

anskaffningsvärdet för det inre underhållet i balansräkningen erhålls en felaktig bild av värdet 

på föreningens byggnader. Vi anser att det inte är ett problem då en bostadsrättsförening 

redovisning har en begränsad målgrupp med unika intressen. Den målgrupp är intresserad av 

att veta hur föreningen sköter underhållet av husen och hur det kan tänkas påverka 

försäljningspris och årsavgifter i framtiden. Föreningen kommer aldrig att sälja sina hus så ett 

byggnadsvärde är inte en relevant beslutsfaktor för redovisningens tänkta läsare. Andra 

externa intressenter som banker är inte heller intresserade av byggnadsvärdet i 

balansräkningen för att bedöma risken med att ge föreningen nya krediter.  De gör en egen 

värdering av fastigheten och beräknar relevanta nyckeltal utifrån deras egna framräknade 

värde. Bankerna tittar även på kassaflödet vid sin bedömning och vårt sätt att hantera 

komponentavskrivningar är då bättre lämpad för att bedöma framtida kassaflöde. 

4.2.2 Progressiv avskrivningsplan 

Progressiva avskrivningsplaner har på senare år blivit allt mer vanligt i både nya som gamla 

bostadsrättsföreningar.  Här finner vi en ganska gemensam syn hos våra respondenter. 

Progressiva avskrivningsplaner kan innebära en risk att skjuta upp kostnader för underhållet 

på framtiden. Om inflationen och tillväxten i samhället inte kommer att vara som tidigare år 

är risken stor att medlemmarna kommer från en real ökning av sina årsavgifter. Flera av 

respondenterna är osäkra på hur det kommer påverka framtidens boende men verkar vara 

tvingade att använda sig av progressiva avskrivningsplanerna för att få ner storleken på årets 

avskrivningar för att sätta rimliga årsavgifter. Varför har det blivit så här?  Vi tror att det finns 

flera orsaker. En bidragande orsak är att nybyggda föreningar har väldigt höga 

anskaffningsvärden då de blir mera teknikintensiva och utrustats med allt mer exklusiva 

material inne i lägenheter. Det inre underhållet står för en stor del av anskaffningskostnaden 

och om föreningen skulle skriva av med 1 % från start så skulle inte medlemmarna ha råd att 

bo där. Den andra orsaken tror vi beror på att byggbolagen gärna väljer en progressiv 

avskrivningsplan vid nyproduktion för att hålla nere årsavgifterna i föreningens startskede. 

Lägre avgifter gör att de kan ta ut högre priser på bostadsrätterna då köparna tittar på både 

lånekostnad och årsavgift när de ska avgöra om de har möjlighet att köpa bostadsrätten. 
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4.3 Intressentmodell 
Trots att de i stora delar följer samma lagstiftning skiljer bostadsrättsföreningar sig från andra 

bolag. Utifrån olika intressenter presenteras här nedan en modell av vad de olika 

intressenterna har för intressen mot bostadsrättsföreningar respektive aktiebolag. Det finns här 

en markant skillnad mellan de två olika organisationsformerna. Dels har aktiebolagen fler 

intressenter och deras intressenter har även större skäl att efterfråga korrekt information. 

 

 

Intressenter Aktiebolag Bostadsrättsföreningar 

Ägare Har som mål att generera 
vinst i bolaget och har 
intresse av att bolaget växer 
och expanderar sin 
verksamhet 

Vill att bostadsföreningen har 
så låga avgifter som möjligt 
men samtidigt har medel kvar 
att sköta underhåll och 
framtida renoveringar. Målet 
är att göra ett nollresultat 
över tid, inte att föreningen 
växer eller gör vinst. 

Banker Har intresse av att bolaget 
sköter sina betalningar, inte 
är överbelånat, tillgångar inte 
är övervärderade och går med 
vinst.  
 
 

Vill se att föreningen sköter 
sina betalningar, kassaflödet 
är bra och att föreningen inte 
är överbelånad 

Kunder Har ett intresse av att bolaget 
har god ekonomi så att nya 
köp kan genomföras och 
framtida leveranser av 
reservdelar kan   
 

Finns ej 

Leverantörer Vill säkerställa sina 
leveranser till bolaget och 
helst att dessa utökas med 
bolagets expansion. För det 
krävs att bolaget går med 
vinst och har ett stabilt 
kassaflöde   
 

Finns ett fåtal leverantörer 
som är intresserade av att 
bostadsrättsföreningen har 
ett stabilt kassaflöde och 
därmed kan betala de tjänster 
leverantören erbjuder 

Myndigheter Kontrollerar att bolaget 
betalar rätt skatt och att man 
följer de lagar och regler som 
finns för den specifika 
verksamheten 
 

Har ett begränsat intresse. 
Saknar intresse ur 
skattesynpunkt eftersom 
bostadsrättsföreningar inte är 
tvungna att betala bolagsskatt 
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Slutsats 
Att bostadsrättsföreningar använder olika metoder för att ansamla medel inför framtida 

underhållsinsatser är tydligt. En bostadsrättsförening kan avsätta medel dels genom 

avskrivningar och avsättningar. Vid avskrivningar kan föreningar använda olika typer av 

avskrivningar såsom progressiva avskrivningar, komponentavskrivningar och linjära 

avskrivningar. För att försvåra problematiken ytterligare behöver inte en avsättning till yttre 

underhållsfond i realiteten innebära att en förening verkligen avsätter pengar till framtida 

underhåll. Om föreningen inte har en balanserad vinst vid årets slut blir avsättningen enbart en 

omförflyttning inom eget kapital från fritt till bundet. 

 

Att ansamla medel i sin bostadsrättsförening till senare underhåll går att göra på flertalet sätt 

och de senaste åren har det förts en livlig debatt i bland annat redovisningstidningen balans 

om ämnet. I debatten lyfts ofta farhågor om att föreningar riskerar alltifrån att bli 

överkapitaliserade, sakna pengar till framtida underhåll såväl som att bryta mot lagen. Det är 

viktigt att inte förringa att det i en del bostadsrättsföreningar finns metoder för att ansamla 

kapital som leder till antingen för höga avgifter för de boende alternativt för låga avgifter 

vilket leder till at det saknas pengar för underhåll.  Trots att det finns gott om alternativ för en 

förening att skriva av en anläggningstillgång och det inte saknas personer som har en åsikt om 

hur avskrivningar bör göras är det anmärkningsvärt få bostadsrättsföreningar som ändå 

hamnar i ekonomisk knipa.  Antingen beror det på att en förening i ekonomisk knipa alltid 

kan få in medel via ökade avgifter från medlemmarna vilka är tvungna att betala om de vill bo 

kvar. En annan slutsats som är möjlig att dra är att föreningens val av metod för att ansamla 

medel till framtida underhåll inte är av signifikant betydelse. Utöver att bostadsrättsföreningar 

för det mesta klarar sig bra saknar många starka aktörer en åsikt om bostadsrättsföreningarnas 

val av metod. Här kan nämnas bland andra banker och myndigheter men även ekonomiska 

förvaltare lägger liten vikt i hur föreningen ansamlar sitt kapital så länge revisorn inte 

ifrågasätter.  

 

Det största problemet som vi ser det är att bristen på samordning och harmonisering av 

ansamlingsmetoderna. Att bostadsrättsföreningar kan redovisa sin ambition för framtida 

underhåll på flertalet olika sätt gör det svårt för den som vill jämföra olika 

bostadsrättsföreningar mot varandra. En naturlig situation när den jämförelsen skulle vara 

behjälplig är vid ett bostadsrättsköp. Förhållandet mellan avsättningar och avskrivningar, 

valet av avskrivningsmetod samt den balanserade vinstens påverkan på avsättningen utgör ett 

informationsproblem. Den vanlige bostadsköparen har liten eller ingen möjlighet att jämföra 

två föreningar mot varandra för att få fram en totalsumma på föreningens ambition att spara 

inför framtida underhållsåtgärder. I dagsläget kan en bostadsköpare hamna i en situation där 

denne inte kan bedöma föreningens behov av medel till underhållsåtgärder och därför betalar 

ett högt pris för en bostadsrätt som senare visar sig få höjd avgift. 

Lämpligt är att branschorganisationer så som ekonomiska förvaltare, revisionsbyråer och 

banker tillsammans med statliga myndigheter tar fram en standard för hur 

bostadsrättsförningar ska redovisa sina avskrivningar och avsättningar. För att skapa en 

årsredovisning som uppfyller kravet på en rättvisande bild tycker vi att det är lämpligt att 

använda sig av komponentavskrivning. Då kan föreningarna sluta med avsättningar till yttre 

underhållsfond som i vissa fall mer skapar förvirring än förståelse. Progressiva avskrivningar 

blir inte heller lika nödvändigt och föreningens resursförbrukning visas tydligare. Att gå över 

till komponentavskrivning kan även minimera problemet med att en stor del av 

anskaffningsvärdet ligger på medlemmarna att underhålla. Detta görs genom att skriva av 

anskaffningsvärdet för de inre underhållet på byggnadens stomme eller som vi diskuterat ovan 

helt utesluta dessa ur balansräkningen.  
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5 Förslag till fortsatta studier 
Vårt huvudfokus för uppsatsen har varit att kartlägga hur bostadsrättsföreningar ansamlar 

medel för framtida underhåll, vilka metoder de använder och hur det presenteras. Under 

arbetets gång har otaliga diskussioner förts om komponentavskrivningar vore en möjlig och 

rimlig metod för avskrivningsproblematiken i bostadsföreningar. Här skulle en studie 

fokuserad enbart på komponentavskrivning i bostadsföreningar vara givande. Våra 

respondenter har både visat förhoppningar och farhågor kring ämnet och fortsatta studier 

skulle kunna bidra till att ge klarhet kring vilka för- och nackdelar komponentavskrivningar 

skulle innebära. Skulle en uppdelning av en bostadsförenings byggnad i komponenters 

livslängd innebära en orimlig administrativ börda? Den åsikten lyfts bland annat av 

fastighetsbolaget Castellum som i sitt remissvar till nya K3 regler uttrycker en oro kring 

frågan
20

 . Alternativt skulle en uppdelning i komponenter resultera i att ge en mer rättvisande 

bild av bostadsrättsförningars avskrivningar? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20   ”Förbättrad redovisning med komponentansats: Nyttan överstiger kostnaderna”författare Niclas 
Hellman, Bo Nordlund och Catharina Pramhäll  I Balans nr 12 sid 49-53 
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