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Förord	  
	  
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till de respondenter som bidragit med sina åsikter 

och reflektioner till vår uppsats. Vi vill även tacka vår handledare Rolf Rundfelt samt 

våra studiekamrater för deras kommentarer under opponeringstillfället. Slutligen vill vi 

tacka Carina Edlund på KPMG för hennes hjälp vid valet av uppsatsämne.  
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Bakgrund: En bostadsrättsförening är ingen kommersiell verksamhet och 

drivs inte i vinstsyfte. Resultaträkningen kan därmed inte anses 
avgörande för bostadsrättsföreningars ekonomiska välmående. 
Det som bör betonas är föreningens kassaflödesanalys som visar 
finansiella flöden, samt behovet att göra avsättningar för att möta 
framtida underhåll. Således bör kompletterande information om 
bostadsrättsföreningars ekonomiska situation tillföras 
årsredovisningen.  

 

Syfte: Syftet är att undersöka om K2-redovisande bostadsrättsföreningar 
bör komplettera sina årsredovisningar med en kassaflödesanalys 
för att ge en bättre bild av ekonomiskt välmående.  

 
Metod: Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsstrategi. Empirisk data 

har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer. Studiens 
respondenter består av tre av Sveriges största aktörer inom 
fastighetsförvaltning, samt en auktoriserad revisor på EY.  

 
Resultat: K2-redovisande bostadsrättsföreningar bör komplettera sina 

årsredovisningar med en kassaflödesanalys. En kassaflödesanalys 
bidrar till förståelse för betalningsströmmar under ett 
räkenskapsår, vilket förtydligar hur likvida medel har använts. Ett 
positivt kassaflöde bidrar till ett ökat ekonomiskt välmående hos 
bostadsrättsföreningar, eftersom likvida medel kan användas till 
att betala amorteringar, underhåll och investeringar. 
Kassaflödesanalysen bidrar således till att ge en bättre bild av 
bostadsrättsföreningars ekonomiska välmående.  Författarna 
betonar dock att kassaflödesanalysen ensam inte bidrar till en 
komplett bild av bostadsrättsföreningars ekonomiska välmående. 
Årsredovisningen bör även kompletteras med nyckeltal. Vidare 
bör en underhållsplan upprättas samt avsättningar göras till yttre 
fond. 
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Background:	   Housing associations are not a commercial activity and are profit 
driven. The income statement can therefore not be described as 
crucial for housing associations. However, what should be 
emphasized are the association’s cash flow statements that shows 
the financial flows and also the need to make provisions to meet 
future maintenance. Thus, additional information of housing 
associations financial situation should be added to the annual 
report. 

 

Purpose:	   The purpose is to investigate whether housing associations 
reporting according to K2 should supplement their financial 
statement with a cash flow analysis to provide a clearer measure 
of economic wellbeing. 

 

Method:	   The study is based on an qualitative research strategy. Empirical 
data were collected through semi-structured interviews. The 
respondents consist of three of the largest companies for housing 
administration, as well as an accountant at EY.  

 

Result:	   K2-reporting housing associations should complement their 
annual reports with a cash flow statement. A cash flow statement 
contributes to the understanding of the past year´s cash flows, 
which clarifies how cash is used. A positive cash flow contributes 
to better economic wellbeing for housing associations, because 
cash can be used to pay debt service, maintenenace and 
investments. Cash flow statements helps to give a better picture 
of the economic wellbeing of housing associations. The authors, 
however, states that a cash flow analysis alone does not 
contribute to a complete picture of the economic wellbeing of 
housing associations. The annual report should also be 
supplemented with key figures. Furthermore, maintenance is 
established and provisions made to the external fund. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Definition	  

 

Ekonomiskt	  välmående	  

Ekonomiskt välmående förklaras i redovisningssammanhang som nettot av intäkter och 

kostnader, vilket framgår av årsredovisningens resultaträkning. Bostadsrättsföreningar 

är dock unika i sin associationsform och drivs enligt självkostnadsprincipen där ett 

positivt resultat inte är avgörande för dess fortsatta verksamhet. I studien definieras 

därför ekonomiskt välmående som bostadsrättsföreningars förmåga att betala 

amorteringar, räntor, utgifter för löpande drift och underhåll. Vidare ska föreningarna 

göra avsättningar enligt upprättad underhållsplan, samt upprätthålla god soliditet utan 

att höja medlemsavgifter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  



 

Ordlista	  

 

BFL  Bokföringslag (1999:1078) 

BFN  Bokföringsnämnden 

BRF  Bostadsrättsförening 

BRL  Bostadsrättslag (1991:614) 

IAS  International Accounting Standards  

IASB  International Accounting Standard Board  

IASC  International Accounting Standard Committee 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

FAR  Föreningen Auktoriserade Revisorer 

LEF  Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 

SME  Small- and medium-sized enterprises 

SRF  Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 

SvD  Svenska Dagbladet 

ÅRL  Årsredovisningslag (1995:1554) 
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1. Inledning	  
 

En stor del av Sveriges befolkning kommer någon gång i livet köpa bostadsrätt. 

Köparen blir vid den tidpunkten medlem i en ekonomisk förening i form av en 

bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningar är likt andra associationsformer 

bokföringsskyldiga och ska upprätta en årsredovisning i enlighet med rådande 

normgivning. Bostadsrättsföreningar är dock unika, eftersom de drivs enligt 

självkostnadsprincipen. En bostadsrättsförening är ingen kommersiell verksamhet och 

drivs inte i vinstsyfte. Resultaträkningen kan därför inte anses avgörande för 

bostadsrättsföreningars ekonomiska välmående. Således bör kompletterande 

information om bostadsrättsföreningars ekonomiska situation tillföras årsredovisningen. 

Författarna avser undersöka om en kassaflödesanalys är att anse som sådan 

kompletterande information, eller om det finns bättre lämpade information som 

beskriver en bostadsrättsförenings ekonomiska välmående.	  

 	  

Författarnas intresse för ämnet väcktes först efter en dialog med en revisor på KPMG, 

vilken angav att frågan huruvida K2-redovisande bostadsrättsföreningar bör komplettera 

sina årsredovisningar med en kassaflödesanalys har varit ett omtalat ämne under en 

längre tid. Ett anpassat regelverk för bostadsrättsföreningar ligger uppe för diskussion, 

samt en omarbetning av K2-regelverket. Avsikten med arbetet är att bland annat att göra 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar mer kassaflödesinriktade. Författarna anser det 

därmed intressant att undersöka huruvida bostadsrättsföreningars årsredovisningar bör 

kompletteras med en kassaflödesanalys. När resultaträkningen får en underordnad 

betydelse torde bostadsrättsföreningars användning av likvida medel få en ökad 

betydelse.  

 

1.1	  Bakgrund	  

God redovisningssed innebär att företag ska följa bestämmelserna i 

redovisningslagstiftning samt etablerad praxis (Rådet för Finansiell Rapportering, 

2015). Rådande redovisningsregler är så kallad ramlagstiftning och saknar i viss mån 

vägledande information. Lagstiftningen kompletteras av rekommendationer och råd från 

normgivande organ, vilka i Sverige består av Bokföringsnämnden (BFN), Föreningen 

Auktoriserade Revisorer (FAR) och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). 
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Även internationella organ som International Accounting Standard Board (IASB) har 

inflytande över hur svenska företag ska upprätta sin redovisning (Rådet för Finansiell 

Rapportering, 2015). 

 

BFN har som uppgift att ta fram redovisningsregler för onoterade företag (BFN, 2016). 

Myndigheten konstaterade i början av 2000-talet att den lagstiftning som då var 

gällande inte var lämplig för sitt ändamål. I samband med internationella ramverks 

utveckling ansågs det nödvändigt att genomföra vissa grundläggande förändringar kring 

reglerna för upprättandet av svensk redovisning. BFN konstaterade att det krävdes ett 

omfattande arbete för att reglera redovisningen för icke-noterade företag. Det 

resulterade i K-projektet som påbörjades år 2004 (BFN, 2016). Syftet med projektet, 

och de så kallade K-regelverken, var enligt BFN ”…att det totala regelverket måste bli 

mer kortfattat och lättillämpat än det som gäller idag” (BFN, 2016). Utgångspunkten 

vid arbetet var att finna en balans mellan informationsbehovet från intressenter och 

företagens möjlighet att uppfylla det behovet. K-regelverken infördes vid årsskiftet 

2014 och avser utgöra en förenkling av gällande regleringar. Regelverket innehåller fyra 

olika kategorier, K1, K2, K3 och K4, som skiljer sig åt med avseende på storlek och 

företagsform (BFN, 2016).  

 

Bostadsrättsföreningar är en ekonomisk förening vars syfte är att erbjuda medlemmar i 

föreningen med bostadsrätt en lägenhet i föreningens byggnad under en icke 

tidsbestämd period (Bolagsverket, 2012). Bostadsrättsföreningar har möjlighet att vid 

upprättandet av sina finansiella rapporter utgå antingen från K2 eller K3, såvida de inte 

på grund av sin storlek måste följa K3 (SBC, 2014). Beroende på vilket regelverk som 

efterföljs gäller bland annat olika avskrivningsmetoder, vilket i sin tur medför olika 

utfall i de finansiella rapporterna (SBC, 2014). 

 

Våren 2014 var FAR av uppfattningen att reglerna kring progressiv avskrivning 

missbrukades bland bostadsrättsföreningar. Därför gjordes ett förtydligande av K2-

regelverket avseende avskrivning av byggnader, vilket medförde att progressiva 

avskrivningar inte längre tilläts (Hellman, Pärlhem, Stenman, 2015). Avskrivningar ska 

spegla en byggnads förbrukning och därmed fördela dess kostnader över en bestämd 

nyttjandeperiod (Bostadsrätterna, 2014). Progressiv avskrivning medför låga 

avskrivningar initialt, vilket ofta bidrar till en felaktig kostnadsbild av byggnaden 
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(Bostadsrätterna, 2014). Vidare ansåg BFN att progressiv avskrivning inte speglar 

byggnaders verkliga värdenedgång, eftersom avskrivningsmetoden medför en 

uppfattning om att tillgången i praktiken mestadels förbrukas i framtiden, istället för att 

tillgången förbrukas i takt med att den används och således skrivs av linjärt (Hellman, 

Pärlhem, Stenman, 2015). Förtydligandet i K2 bidrog till en livlig diskussion, mestadels 

hos bostadsrättsföreningar, eftersom många av dem använde progressiv avskrivning vid 

det tillfället. 

 

Linjär avskrivning innebär att de årliga avskrivningsbeloppen under första halvan av 

nyttjandeperioden blir högre än vid tillämpning av progressiv avskrivning (Stattin & 

Svernlöv, 2014). Givet att medlemsavgifter inte kompenserar den förhöjda 

avskrivningen riskerar föreningarna att visa ett underskott i resultaträkningen (Stattin & 

Svernlöv, 2014). Avskrivningar är dock inte kassaflödespåverkande, vilket innebär att 

så länge kassaflödet är positivt och kan täcka utgifter för amortering, löpande drift och 

framtida underhåll kan ekonomin klassas som välmående i bostadsrättsföreningar (HSB, 

2015). Det är således av betydelse för läsarna av årsredovisningar att förstå hur 

bostadsrättsföreningars likviditet förändras, vilket en kassaflödesanalys tillgodoser. En 

bostadsrättsförening är inte vinstdrivande utan bedrivs i självkostnadssyfte där ett 

positivt kassaflöde är viktigare än ett positivt resultat (HSB, 2015).  

 

1.2	  Problemdiskussion	  

Införandet av K-regelverken och deras påverkan på hur bostadsrättsföreningar utformar 

sina finansiella rapporter har varit under het debatt de senaste två åren. I samband med 

förbudet mot progressiv avskrivning för K2-redovisande föreningar har 

redovisningsexperter uttryckt åsikter om effekterna på bostadsrättsföreningars 

redovisning.  

 

Stattin och Svernlöv (2014) skriver i ett rättsutlåtande för FAR:s räkning vad en förlust 

innebär för en bostadsrättsförening (Stattin och Svernlöv, 2014). De utgår i sitt 

utlåtande från lagstiftning kring bostadsrättsföreningars ekonomi och undersöker 

därmed om styrelsen kan ställas till svars för ett negativt resultat. Vidare diskuteras hur 

revisorer ska bedöma underskottet när de i revisionsberättelsen tar ställning till 

styrelsens ansvarsfrihet. Stattin och Svernlöv kommer fram till att styrelsen inte kan 
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ställas till svars för föreningens underskott. Lagstiftningen fordrar att en 

bostadsrättsförenings ekonomi ska vara välmående och att styrelsen ska upprätta en 

ekonomisk plan som beskriver hur det ekonomiska välmåendet ska bibehållas, men 

något ”förlustförbud” finns inte. Det som bör betonas är föreningens kassaflödesanalys 

som visar föreningens finansiella flöden, samt behovet att göra avsättningar för att möta 

framtida underhåll. (Stattin och Svernlöv, 2014) 

 

En kassaflödesanalys visar en verksamhets in- och utbetalningar under ett räkenskapsår. 

(Eriksson, 2015). K2 berör dock inget om ett upprättande av en kassaflödesanalys 

(Eriksson, 2015). Enligt K2 ska årsredovisningen bestå av förvaltningsberättelse, 

balansräkning, resultaträkning och noter (3:1 K2). Det saknas således reglering kring en 

kassaflödesanalys och BFN menar att en verksamhet som redovisar enligt K2 inte ska 

inkludera en sådan i årsredovisningen (Eriksson, 2015).  

I tidningen Balans (2016) skriver Stefan Engström om önskade förändringar vid en 

omarbetning av K2-regelverket (Engström, 2016). En önskad förändring är ett 

beviljande att frivilligt kunna inkludera en kassaflödesanalys i årsredovisningen 

(Engström, 2016). En omarbetning av regelverket är påbörjad, det är dock osäkert om 

önskvärda förändringar kommer att införas (Pärlhem, 2016). Stefan Pärlhem, kanslichef 

på BFN, svarar Engström med argumentet att K-regelverken fortfarande är relativt nya 

och att stora förändringar bör motiveras ytterligare innan ett införande. I dagsläget kan 

lösningen vara att byta från en tillämpning av K2 till K3 (Pärlhem, 2016). 

 

1.2.1	  Problemformulering	  

Våren 2014 förtydligades K2-regelverket med ett förbud mot progressiv avskrivning. 

Förbudet väckte en het debatt angående bostadsrättsföreningars redovisning. 

Bostadsrättsföreningar kan sedan 2014 redovisa ett lägre resultat på grund av nya 

avskrivningsregler. Bostadsrättsföreningar drivs dock inte i vinstsyfte. 

Resultaträkningen kan således inte avses avgörande för bostadsrättsföreningars 

ekonomiska välmående. Det som studien avser undersöka är om en kassaflödesanalys 

bör upprättas för att ge ett bättre uttryck för det ekonomiska välmåendet i 

bostadsrättsföreningar. 
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1.3	  Frågeställning	  

De forskningsfrågor som uppstår utifrån problemformuleringen är: 

 

- Ger en kassaflödesanalys en bättre bild av ekonomiskt välmående i 

bostadsrättsföreningar? 

- Bör K2-redovisande bostadsrättsföreningar komplettera sina årsredovisningar 

med en kassaflödesanalys? 

	  

1.4	  Syfte	  

Syftet med studien är att undersöka om K2-redovisande bostadsrättsföreningar bör 

komplettera sina årsredovisningar med en kassaflödesanalys för ge en bättre bild av 

ekonomiskt välmående.  

 

1.5	  Avgränsningar	  

En avgränsning har gjorts till K2-redovisande bostadsrättsföreningar. Avgränsningen 

grundar sig i att K2 inte innehåller krav på att inkludera en kassaflödesanalys i 

årsredovisningen. Av tidsskäl har författarna valt att rikta sig till större aktörer inom 

fastighetsförvaltning vid val av respondenter. Studien hade med fördel kunnat utökas 

genom att även rikta sig direkt till mindre föreningar som redovisar enligt K2. 

Möjligheten att jämföra åsikter hos medlemmar i mindre föreningar med åsikter från 

större aktörer hade i det fallet funnits.  

 

1.6	  Målgrupp	  

Studien riktar sig främst till styrelser och revisorer i K2-redovisande 

bostadsrättsföreningar samt de myndigheter som medverkar i utformning av nya 

regelverk, exempelvis BFN och FAR. Författarna vill uppmärksamma myndigheter på 

hur införandet av en kassaflödesanalys i årsredovisningen kan bidra till en bättre bild av 

ekonomiskt välmående hos bostadsrättsföreningar. Vidare riktar sig studien till 

medlemmar i bostadsrättsföreningar som redovisar enligt K2 för att upplysa om vikten 

av att komplettera årsredovisningen med en kassaflödesanalys. 
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2.	  Metod	  

I följande kapitel kommer uppsatsens genomförande och tillvägagångssätt presenteras. 

Vidare kommer forskningsansats och undersökningsmetoder belysas följt av 

information som beskriver hur insamling av data har genomförts. Slutligen kommer 

kapitlet innehålla en reflektion om trovärdighet och äkthet samt källkritik.  

 

2.1	  Forskningsansats	  

I en vetenskaplig studie kan två alternativa forskningsansatser användas (Bryman & 

Bell, 2011). Vilken ansats studien utgår från avgörs utifrån dess innehåll och 

utformning. En induktiv ansats formas utifrån författarnas egna undersökningar och 

observationer, vilka i sin tur bygger på slutsatser som tagits fram med hjälp av dessa. En 

deduktiv ansats formas istället utifrån en eller flera hypoteser som har tagit sin 

utgångspunkt i teori, och som därefter utsätts för empirisk granskning. Syftet med 

deduktiv forskning är därmed att svara på hypoteser utformade efter redan etablerade 

teorier (Bryman & Bell, 2011). 

 

2.1.1	  Val	  av	  forskningsansats	  	   	  	   	  	   	  	   	   	  

Med studien vill författarna undersöka om en kassaflödesanalys bidrar till att ge en 

bättre bild av bostadsrättsföreningars ekonomiska välmående samt om K2-redovisande 

föreningar därmed bör inkludera en kassaflödesanalys i sin årsredovisning. Aktualiteten 

i studiens ämne har bidragit till att tidigare forskning inom området inte är omfattande. 

Studien utgår från en induktiv forskningsansats utan grund i tidigare teorier och 

hypoteser. Empiri har samlats in genom semi-strukturerade telefonintervjuer med 

utvalda respondenter som är aktiva inom ämnesområdet. Empirin utgör utgångspunkten 

för studiens resultat och slutsats. 

 

2.2.	  Forskningsstrategi	  

I företagsekonomiska undersökningar är valet av forskningsstrategi, vilken klassificerar 

studiens metod och tillvägagångssätt, grundläggande för studiens fortsatta arbete 

(Bryman & Bell, 2011). De två forskningsstrategier som finns att tillgå är kvalitativ och 

kvantitativ strategi. Kvalitativ forskning grundas i induktiv teoriprövning. Studien 

formas av egna observationer som vanligtvis utgörs av semi-strukturerade intervjuer 

(Bryman & Bell, 2011). 
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Kvantitativ forskning är istället en forskningsansats som lägger tonvikt på insamling 

och analys av kvantitativ data (Bryman & Bell, 2011). Strategin utgår från en deduktiv 

forskningsansats som utgörs av att pröva teorier med praktisk forskning. Studien formas 

av hypoteser som utsätts för empirisk granskning (Bryman & Bell, 2011). 

 

2.2.1	  Val	  av	  forskningsstrategi	  

Studien följer en kvalitativ forskningsstrategi. Valet av forskningsstrategi grundas i att 

insamling av empirisk data sker genom semi-strukturerade telefonintervjuer. Vald 

forskningsstrategi är lämplig att utgå ifrån, eftersom respondenternas uppfattning av 

studiens ämne är av större vikt än kvantifiering. Den kvalitativa ansatsen är även att 

föredra när ett mindre antal respondenter medverkar i studien. (Justesen & Mik-Meyer, 

2013) 

 

2.3	  Tillvägagångssätt	  

Studiens empiriska primärdata har tagits fram genom telefonintervjuer med tre utvalda 

företag inom fastighetsförvaltning samt en auktoriserad revisor (Bryman, 2011).  

Intervjuerna är av semi-strukturerad karaktär, vilket kännetecknas av en flexibel 

intervjuprocess. Författarna har skapat en intervjumall som utgångspunkt till vad som 

berörs i intervjuerna. Mallen innehåller öppna och vägledande frågor, vilka ger 

respondenten stor frihet i sina svar. Det är enligt intervjumetoden inget krav på att 

frågorna ställs i rätt ordning enligt intervjumallen. Ytterligare anpassade frågor till 

respondenten kan även läggas till (Bryman, 2011). 

 

Valet att hålla intervjuer över telefon baserar författarna på uppsatsens begränsade 

tidsaspekt, vilket Bryman och Bell (2011) förklarar som en av fördelarna med 

intervjuformen (Bryman & Bell, 2011). Telefonintervjuer är billigare och mer 

tidseffektiva än personliga intervjuer. Majoriteten av studiens respondenter är även 

verksamma i Stockholm, vilket vid ett personligt möte hade bidragit till en resekostnad 

för författarna. Telefonintervjuer är dessutom mer lätthanterliga än personliga intervjuer 

samt eliminerar risken att faktorer som kön, ålder och etnisk bakgrund påverkar 

respondenten i dennes svar. Risken minskar när intervjun hålls på distans (Bryman & 

Bell, 2011). 
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Valet av telefonintervju medför dock vissa risker, vilka bör uppmärksammas vid val av 

intervjuform (Bryman & Bell, 2011). Under en telefonintervju kan författaren och 

respondenten inte se varandra, vilket gör att ansiktsuttryck och reaktioner på frågor som 

ställs inte kan uppfattas. Vid personliga intervjuer kan intervjuaren reagera på nämnda 

reaktioner och vidare klargöra syftet med frågan (Bryman & Bell, 2011). Författarna har 

varit medvetna om nämnda risker. Nackdelen med semi-strukturerade intervjuer är att 

respondenten riskerar att bli för styrd av frågorna, vilket leder till att de inte fullständigt 

delar med sig av sina egna åsikter (Bryman & Bell, 2011). Möjligen kan det begränsa 

personens fria tänkande. Det torde dock inte vara ett tillräckligt stort problem för att 

avstå från semi-strukturerade intervjuer som metod i studien. 

 

Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö för att inte störa respondenten i dennes svar. 

Inledningsvis ställdes förfrågan om respondenten gav sitt medgivande till inspelning. 

Inspelning underlättar arbetet att sammanfatta intervjuerna, eftersom det gör det möjligt 

att lyssna på delar av intervjun igen (Bryman & Bell, 2011). Samtliga respondenter gavs 

även möjlighet till anonymitet.  

 

Sekundärdata utgör studiens teoretiska föreställnings- och referensram. Primärdata är 

både tidsödande och kostsamt att använda i en undersökning, vilket talar för att 

sekundärdata bör användas (Bryman & Bell, 2011). Studiens sekundärdata består av 

artiklar och litteratur noga utvalda av författarna. Artiklar och webbsidor, vilka utgör en 

stor del av studiens data, har valts utifrån innehåll och relevans. Samtliga har publicerats 

i tidskrifter eller hemsidor som är erkända inom studiens ämnesområde. Litteratur har 

valts ut för att säkerställa studiens trovärdighet. Främst har författarna använt sig av 

tidigare kurslitteratur, vilken beskriver och förklarar redovisningsteorier.  

 

2.4.	  Urval	  

Valet av respondenter har gjorts med syfte att finna personer som är väl insatta i 

studiens ämne och som tidigare figurerat i intervjuer och utlåtanden om 

bostadsrättsföreningars redovisning. Vid val av respondenter har författarna vänt sig till 

tre större aktörer inom fastighetsförvaltning: HSB, SBC och Riksbyggen. Författarna 
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har även varit i kontakt med en auktoriserad revisor på avdelningen för Real Estate på 

EY, som även är styrelseordförande i företaget och i FAR.  

 

Ovan nämnda respondenter har valts ut genom ett kriterieurval, vilket innebär att 

respondenterna uppfyller ett antal kriterier uppsatta för studiens empiri (Bryman and 

Bell, 2011). Respondenterna uppfyller studiens kriteriekrav, vilket är delaktighet i 

framtagandet av FAR:s idéskrift från 2014. Idéskriften är en mall för hur 

bostadsrättsföreningar förslagsvis bör upprätta sin årsredovisning. 

 

Författarna har vidare valt respondenter utifrån deras position i Sveriges största bolag 

inom fastighetsförvaltning. HSB, SBC och Riksbyggen är välrenommerade företag 

inom fastighetsförvaltning på den svenska bostadsmarknaden. Bolagen figurerar i 

debatter och uttalanden i både branschspecifika och rikstäckande mediekanaler. 

Intresset var stort att komma i kontakt med nämnda respondenter för att ta del av deras 

kunskaper till studiens empiri. EY är ett världsledande företag med tjänster inom 

revision, redovisning, skatt och rådgivning. Valet av EY gjordes med utgångspunkt att 

få en professionell redovisningsexperts utlåtande om kassaflödesanalysens betydelse i 

bostadsrättsföreningars redovisning. I arbetet som Construction Audit, samt 

styrelseordförande i FAR, är respondenten mycket väl insatt i bostadsrättsföreningars 

finansiella situation. Respondenten är vidare utnämnd som expert på 

bostadsrättsföreningar av Sveriges regering. Stort förtroende har, med utgångspunkt ur 

respondenternas omfattande meriter, getts till studiens empiri och kommer till stor del 

att bidra till studiens fortsatta analys. 

 

2.5	  Etik	  

Etiska förhållningsregler är en viktig del av en företagsekonomisk studie (Bryman & 

Bell, 2011). Det som vanligtvis behandlas och diskuteras om etik i forskning är hur 

individer som medverkar i studien behandlas. Det får i undersökningen inte förekomma 

någon brist på samtycke eller uppstå någon skada för deltagarens del. För att undvika de 

etiska problem som kan uppstå ska deltagarna få så mycket information som möjligt om 

undersökningen för att sedan ta ställning till deltagande. Det är även författarnas ansvar 

att ta hänsyn till vilka risker som de medverkande kan utsättas för i studien samt 

minimera dessa (Bryman & Bell, 2011). 



 
11 

 

Intervjuer som metod involverar öppna och ibland vaga frågor (Bryman, 2011). Vid 

utförandet av intervjuer är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter för att få 

respondenterna att vara öppna, men samtidigt inte känna obehag eller känna sig 

utnyttjad av frågorna. Respondenterna ska ges tillräcklig information om studien för att 

veta vad denne medverkar i och på så vis inte känna att svaren blir förfalskade eller 

uttrycks på ett sätt som inte var menat (Bryman, 2011). 

 

Författarna bemötte etikfrågan genom att ge respondenterna tydlig och utförlig 

information om studien innan intervjun påbörjades. Valmöjligheten att vara anonym 

presenterades även samt förfrågan om ljudinspelning, vilken kunde nekas. Vidare 

bemötte författarna etikfrågan genom att skicka den sammanfattade intervjun till 

respondenterna för möjlighet för revidering och förtydligande.  

 

2.6	  Tillförlitlighet	  och	  äkthet	  

Kvalitetssäkring av en kvalitativ undersökning kan ske på flera olika vis (Bryman, 

2011). Många forskare menar att begreppen validitet och reliabilitet inte är lika relevant 

för kvalitativa studier som de är för kvantitativa studier. Andra forskare förespråkar 

motsatsen. Lincoln och Guba (1985) anser att det finns ett annat sätt att se på kvalitativ 

forskning, där metoden är en del av det som ligger till grund för utvärdering av 

kvaliteten. Vidare menar Lincoln och Guba att det finns två grundläggande pelare som 

används för att säkerställa kvaliteten i kvalitativa undersökningar, vilka utgörs av 

tillförlitlighet och äkthet. Den förstnämnda delas in i fyra delar: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och bekräfta (Bryman, 2011).  

 

Trovärdighet grundas i att forskning är gjord på ett korrekt sätt enligt gällande regler 

samt att den sociala verkligheten, respondenternas uppfattning, har beskrivits på ett sätt 

som speglar verkligheten (Bryman, 2011). Överförbarhet innebär att studiens innehåll 

ska vara fylligt och tydligt på ett sätt som gör resultatet överförbart till en annan miljö. 

Pålitlighet innefattar en förklaring kring alla steg i forskningsprocessen för att uppnå 

kravet för pålitlighet vid ett granskande synsätt. Slutligen är möjligheten att styrka och 

bekräfta ett säkerställande av att arbete utförs i god tro. Det innebär att författarnas egna 
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värderingar och åsikter inte ska påverka slutsatsen av studien och empirisk data som 

tagits fram (Bryman, 2011). 

 

Äktheten delas in i fem mindre kriterier (Bryman, 2011). Kriterierna inkluderar frågor 

kring vilka konsekvenser som studier generellt ger upphov till, dels i form av 

rättvisande bild av åsikter kring ämnet och dels hur respondenternas uppfattning av 

ämnet påverkas av sitt medverkande i studien (Bryman, 2011). 

 

I framtagandet av studiens empiri har både tillförlitlighet och äkthet beaktats. Studiens 

analys och slutsats utgår från teori och empiri som tagits fram av noga utvalda källor 

och i enlighet med beprövade metoder. I studien motiveras val som görs, vilket öppnar 

för granskning och kritisk distans. Vikten av tillförlitlighet i studien har bidragit till ett 

kritiskt tänkande samt förståelse för en bredd av åsikter kring ämnet. Med den 

förståelsen har författarna lagt sina egna åsikter åt sidan, för att på djupet förstå de 

personer som intervjuats.  

 

2.7	  Källkritik	   	   	  

Studien har tagits fram under en tidsperiod på 10 veckor och presenteras som en 

kandidatuppsats. Den begränsade tidsramen har varit avgörande för författarnas val av 

källor. I studien har både primär- och sekundärdata använts. Primärdata består av semi-

strukturerade telefonintervjuer, vilka utformar studiens empiri. Valet av respondenter 

har baserats på den expertis samtliga respondenter har inom studiens ämnesområde. 

Respondenterna har även varit delaktiga i framtagandet av FARs idéskrift och utlåtande, 

vilket talar för att de är väl insatta i debatten som pågått om bostadsrättsföreningars 

redovisning. En risk med författarnas val av respondenter är att samtliga arbetar inom 

erkända företag inom fastighetsförvaltning, vilket innebär att mindre 

bostadsrättsföreningars uppfattning om en kassaflödesanalys i årsredovisningen 

förbises. Vidare är studiens respondenter lika varandra i kunskapsnivå och 

arbetsområden. Risken som uppstår är att studiens empiri blir subjektivt vinklad. 

Författarna har trots detta valt att endast rikta sig till större aktörer för att ta del av deras 

expertis och har samtidigt tagit hänsyn till nämnda risker.  
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Studiens sekundärdata har valts ut med försiktighet och noggrannhet. Litteraturen består 

främst av tidigare kurslitteratur, vilken författarna anser bidra med hög trovärdighet till 

studien. Artiklar och hemsidor har valts ut med utgångspunkten att samtliga är erkända 

inom studiens ämnesområde. Vid användandet av sekundärdata krävs dock ett kritiskt 

förhållningssätt. Risken finns att informationen är vinklad och partisk. Författarna har i 

föreställningsramen bland annat hämtat information från Bostadsrätternas och SBC:s 

hemsidor, vilket kan innebära att informationen är riktad till bostadsrättsföreningars 

fördel i syfte att locka till sig kunder. Författarna har arbetat kritiskt med dessa källor 

och jämfört information från andra källor för att säkerställa studiens trovärdighet.  
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3.	  Föreställningsram	  

Följande kapitel inleds med en redogörelse för myndigheter och organisationer följt av 

ett förtydligande av relevanta lagar och rekommendationer. Vidare ges en definition av 

begreppet finansiella rapporter och en beskrivning av det huvudsakliga innehållet i 

dessa. Slutligen beskrivs begreppet materiell anläggningstillgång och hur det behandlas 

i redovisning.  

 

3.1	  Myndigheter	  och	  organisationer	  

 

3.1.1	  Bokföringsnämnden	  

BFN är en statlig myndighet vilken bildades 1976 och verkar under 

Finansdepartementet (BFN, 2016). BFN är ett expert- och normgivande organ på 

redovisningsområdet och ansvarar för att utveckla god redovisningssed. Myndighetens 

främsta uppgift är att publicera allmänna råd, vägledningar och informationsmaterial till 

bestämmelserna i BFL och ÅRL. Således är deras uppgift att förenkla för företagens 

redovisning och anpassa reglerna till användarnas behov (BFN, 2016).  

 

3.1.2	  FAR	  

FAR bildades 2006 efter en sammanslagning av de två föreningarna Svenska 

Revisorsamfundet (SRS) och FAR (FAR, 2016). Revisorföreningarna bildade fram till 

mars 2010 den branschorganisation som gick under namnet FAR SRS. FAR jobbar med 

utveckling inom rådgivnings- och revisionsbranschen och deras främsta uppgift är att 

skapa vägledning och information av vikt för att ge grund till tillväxt i samhället. 

Arbetet sker både på nationell och internationell nivå (FAR, 2016). 

 

3.2	  Lagar	  och	  rekommendationer	  

 
3.2.1	  Bokföringslagen	  

Bokföringslag (1999:1078), BFL, ska tillämpas av fysiska och juridiska personer (1:1 

BFL). I lagens inledande bestämmelser regleras bokföringsskyldighet, vilket bland 

annat omfattar hur bokföringsskyldiga löpande ska bokföra sina affärshändelser, 

presentera bokföring och årsbokslut samt arkivera räkenskapsinformation (1:1 BFL). 
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En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och är därmed tvungna att följa 

reglerna i BFL (2:1 BFL). 

 

3.2.2	  Årsredovisningslagen	  

Årsredovisningslag (1995:1554), ÅRL, ska tillämpas av företag som avslutar sina 

räkenskaper med en årsredovisning (6:1 ÅRL). Lagen innehåller bestämmelser om hur 

aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag ska utforma sin årsredovisning, 

koncernredovisning och delårsrapporter (1:1 ÅRL).  

 

ÅRL är baserad på EU-direktiv och innehåller tre övergripande direktiv för ovan 

nämnda företagsformer (Skatteverket, 2015). Årsredovisningar upprättade enligt ÅRL 

ska ge en rättvisande bild av organisationens resultat och ställning, följa god sed och 

vara överskådligt uppställda. ÅRL är en ramlagstiftning och utgör därmed en 

vägledning vid upprättande av redovisning (Skatteverket, 2015). 

 

3.2.3	  Lag	  om	  ekonomiska	  föreningar	  

I Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, LEF, framgår att en ekonomisk förening 

kännetecknas av ändamålet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen (1:1 LEF). 

Följande uppfylls genom att föreningen driver ekonomisk verksamhet, som medlemmar 

själva deltar i (Hemström, 2011). En ekonomisk förening ska ha minst 3 medlemmar 

(2:1 LEF), samt registreras till Bolagsverket minst sex månader efter beslut fattats om 

bildande (2:3 LEF). Efter registrering blir föreningen en juridisk person (2:3 LEF). 

 

En ekonomisk förening är bokföringsskyldig och ska upprätta en årsredovisning (6:1 2p 

BFL). 

 

3.2.4	  Bostadsrättslagen	  

I bostadsrättslag (1991:614), BRL, definieras en bostadsrättsförening som ”… en 

ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med 

bostadsrätt” (1:1 BRL). Vidare är det enligt lagen ett krav att föreningen ska vara 

registrerad (1:3 BRL). Registrering av en bostadsrättsförening är möjlig när kraven 

enligt bostadsrättslagen är uppfyllda (1:3 BRL). Kraven innefattar att föreningen har 
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minst tre medlemmar, har upprättat stadgar, utnämnt en styrelse samt bestämt minst en 

revisor (1:2 BRL).  

 

Ekonomisk	  plan	  

Enligt BRL har styrelsen skyldighet att upprätta en ekonomisk plan (3:1 BRL). En 

ekonomisk plan ska innehålla upplysningar om förutsättningarna för registrering hos 

Bolagsverket samt information som är av väsentlig betydelse vid värdering av 

bostadsrättsföreningars verksamhet (Stattin och Svernlöv, 2014). Planen ska därmed 

inkludera förväntade utgifter för exempelvis underhåll, vilket ställer krav på föreningen 

att amortera lån och sätta av pengar för framtida utgifter. Den ekonomiska planen ska 

vidare upprättas enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att verksamheten drivs 

utan syfte att generera vinst. Bolagsverket redogör därmed för att den inte bör innehålla 

buffertar som inte går att koppla till löpande kostnader eller investeringar. Vidare ska 

planen innefatta ett minimumbelopp på bostadsrättsföreningars årsavgifter, vilka kan, 

men inte nödvändigtvis måste, likställas med faktiska årsavgifter. Årsavgifterna kan 

bestämmas till ett belopp som orsakar underskott i resultaträkningen (Stattin och 

Svernlöv, 2014). 

 

Underskott	  

Underskott definieras bokföringsmässigt som ett negativt resultat, vilket betyder att 

kostnaderna överstiger intäkterna (Stattin och Svernlöv, 2014). Underskott i 

bostadsrättsföreningar kan därmed uppfattas som ett tecken på en icke välmående 

ekonomi. Stattin och Svernlöv (2014) skriver dock i ett rättsutlåtande för FAR:s räkning 

att det inte behöver betyda att bostadsrättsförenings ekonomi inte är välmående. Stattin 

och Svernlöv menar att det inte finns något ”förlustförbud” för att uppnå det 

ekonomiska välmåendet i bostadsrättsföreningar. Istället kan det rent av vara 

nödvändigt för föreningarna att visa ett förlustresultat emellanåt. Det viktigaste att 

bedöma är om bostadsrättsföreningens ekonomi i det stora hela är välmående. En viktig 

faktor är att eget kapital utgör en tillräckligt stor del av det totala kapitalet vilket gör att 

egna medel kan täcka underskottet. Följer bostadsrättsföreningar den ekonomiska 

planen samtidigt som avsättningar görs för framtida utgifter är därför inte underskott ett 

problem (Stattin och Svernlöv, 2014). 
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3.2.5	  K-‐regelverken	  

BFN har sedan 2004 arbetat med K-projektet (BFN, 2016). Projektet har inneburit ett 

omfattande arbete, bestående av framtagandet av fyra nya kategorier regelverk inom 

redovisning: Kategori 1 (K1), Kategori 2 (K2), Kategori 3 (K3) och Kategori 4 (K4).  

K-regelverken har tillämpats för räkenskapsår efter den 31 december 2013 och avser 

alla icke noterade större och mindre företag, aktiebolag och ekonomiska föreningar 

(BFN, 2016). 

K-regelverken utgår ifrån reglerna i BFL och ÅRL (BFN, 2016). Regelverket anger hur 

löpande bokföring och bokslut ska upprättas samt redogör för vad företag är skyldiga, 

alternativt kan välja, att upprätta i sin redovisning. Kraven i BFL och ÅRL, samt de val 

som BFL tillåter, ligger till grund för vilket K-regelverk som respektive företag ska 

tillämpa. Avsikten med K-projektet är att det ska finnas regelverk som innehåller 

samtliga relevanta regler för varje kategori av företag (BFN, 2016). 

 

K3 

K3 (BFNAR 2012:1) är K-projektets mest tillämpade regelverk och är huvudalternativet 

när årsredovisning och årsbokslut upprättas i icke noterade företag och föreningar 

(BFN, 2016). Utgångspunkten vid framtagandet av K3 har främst varit International 

Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entites (IFRS for SME). Det 

har även tagits utgångspunkt i befintlig normgivning och redovisningspraxis. Ett 

aktiebolag och ekonomisk förening ska enligt BFL avsluta sin redovisning med en 

årsredovisning och utgångspunkten är att K3 ska tillämpas (BFN, 2016).  

 

K2	  

Mindre ekonomiska föreningar tillämpar K2 (BFNAR 2009:1), men föreningarna kan 

frivilligt välja att upprätta årsredovisning enligt K3 (BFN, 2016). En ekonomisk 

förening som tillämpar K2 benämns i regelverket för företag (BFN, 2016). Mindre 

företag är de företag som enligt gränsvärdena i ÅRL inte är ett större företag (1:3 ÅRL). 

Större företag är företag som uppfyller mer än en av följande förutsättningar: 

 

● Medelantalet anställda har under de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer 

än 50 stycken 
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● Balansomslutning har under samma period uppgått till mer än 40 miljoner 

kronor 

● Nettoomsättningen har under samma period uppgått till mer än 80 miljoner 

kronor. 

(1:3 4p ÅRL) 

 

K2 har tagits fram för att underlätta redovisningen för mindre företag och innehållet är 

mindre principbaserat än reglerna i K3 (BFN, 2010). Förenklingen i K2 innebär att vissa 

möjligheter i ÅRL inte är tillåtna. Ett mindre företag kan därför välja att avstå från att 

tillämpa K2 och dess förenklade regler och istället tillämpa K3 (BFN, 2010). 

	  

3.3	  	  Finansiella	  rapporter	  

En finansiell rapport är ett samlingsnamn för en årsredovisning eller 

koncernredovisning (Drefeldt & Törning, 2012). Finansiella rapporter utgör en viktig 

informationsgrund av företagets ekonomiska situation. Normalt sett består finansiella 

rapporter av en balansräkning, en resultaträkning, noter, en förvaltningsberättelse samt 

en finansieringsanalys. Den sistnämnda även kallad kassaflödesanalys (Drefeldt & 

Törning, 2012). 
 

3.3.1	  Kassaflödesanalys	  

I årsredovisning för större företag och i koncernredovisning ska det ingå en 

kassaflödesanalys (2:1 ÅRL). Kassaflödesanalysen är en fristående del av den 

finansiella rapporten och innehåller information om företagets förändring av likvida 

medel under året (Drefeldt & Törning, 2012). Begreppet kassaflöde är det inflöde och 

utflöde av likvida medel som sker i ett företag. Förändringarna i likvida medel i 

företaget kategoriseras enligt kassaflöde från löpande verksamhet, kassaflöde från 

investeringsverksamheten, samt kassaflödet från finansieringsverksamheten. 

Sammanställningen av de tre kategorierna resulterar i slutprodukten årets kassaflöde, ett 

belopp som representerar skillnaden i likvida medel från ett räkenskapsår till ett annat 

(Drefeldt & Törning, 2012). 
 

Den löpande verksamheten inkluderar information relaterad till de främsta 

intäktsgenererande verksamheterna i företaget (Drefeldt & Törning, 2012). Löpande 

verksamhet är det som sker på daglig basis i företaget och det som påverkar företagets 
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resultat. Avskrivningar är inte kassaflödespåverkande och justeras bort under löpande 

verksamhet för att inte påverka årets kassaflöde. Investeringsverksamheten utgörs av 

investeringar och avyttringar av anläggningstillgångar, samt placeringar som är bundna 

under en längre tid än tre månader som därför inte innefattas i beteckningen likvida 

medel. Slutligen innefattar finansieringsverksamheten de kassaflöden som inte 

inkluderas i den löpande verksamheten. Det omfattar de åtgärder som påverkar 

företagets eget kapital och upplåning, både till storlek och struktur (Drefeldt & Törning, 

2012). 

 

3.3.2	  Kassaflödesanalys	  enligt	  K2 

Mindre företag omfattas inte av skyldigheten att inkludera en kassaflödesanalys i 

årsredovisningen (2:1 ÅRL). Årsredovisningen i mindre företag och föreningar ska 

bestå av en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter (3:1 K2). En 

kassaflödesanalys får inte ingå i den finansiella rapporten (Eriksson, 2015). Vill ett K2-

redovisande företag trots det upprätta en kassaflödesanalys ska den bifogas i bilaga till 

årsredovisningen, vilket därför hamnar utanför ramen för K2. Ett mindre företag kan 

även välja att istället tillämpa K3, vilket gör det möjligt att upprätta en fullständig 

kassaflödesanalys i årsredovisningen (Eriksson, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Exempel på kassaflödesanalys i bilaga till årsredovisningen (Fastighetsägarna, 2014). 
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3.4	  Anläggningstillgångar	  
	  

3.4.1	  Materiella	  anläggningstillgångar	  

“Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller 

innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång” (4:1 ÅRL). 

Vidare är en materiell anläggningstillgång en fysisk tillgång (17:2 K3). En sådan 

tillgång ska förväntas användas under flera räkenskapsår och kan innehas av företaget 

för produktion eller distribution, uthyrning, administrativa ändamål alternativt 

långsiktigt investeringsändamål (Drefeldt & Törning, 2012).  

 

3.4.2	  Byggnad	  	  

En byggnad är en del av en fastighet, vilken inkluderas som en materiell 

anläggningstillgång i finansiella rapporter (Drefeldt & Törning, 2012). Byggnaden kan 

stå på egen eller annans mark, varpå ett arrende betalas ut till företaget som äger 

marken. I byggnader ingår även de maskiner och övriga anordningar som kan hänföras 

till användandet av byggnaden. Exempel på sådana materiella anordningar är hissar och 

värmepannor (Drefeldt & Törning, 2012). 

 

3.4.3	  Avskrivning	  

En materiell anläggningstillgång som används och förbrukas ska regelbundet skrivas av 

(Eriksson & Johansson, 2014). Avskrivningen sker enligt en förutbestämd plan som är 

tänkt att spegla tillgångens nytta och förbrukning. Ändras nytta eller förbrukning ska 

även avskrivningsplanen ändras. Det som inkluderas i en avskrivningsplan är vilket 

anskaffningsvärde som ska skrivas av, hur lång nyttjandeperiod som beräknas, 

eventuellt restvärde, samt vilket mönster som ska följas vid avskrivningen (Eriksson & 

Johansson, 2014). 

 

Det finns tre huvudvarianter av mönster vid avskrivning av materiella tillgångar: linjär 

avskrivning, progressiv avskrivning och degressiv avskrivning (Eriksson & Johansson, 

2014). Vid linjär avskrivning fördelas anskaffningsvärdet lika över nyttjandeperioden, 

vilket innebär att det årliga avskrivningsbeloppet är lika stort över hela 

nyttjandeperioden. Vid progressiv avskrivning ökar det årliga avskrivningsbeloppet år 

för år, vilket gör att anskaffningsvärdet inte fördelas proportionellt lika över 
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nyttjandeperioden. Däremot blir den sammanlagda avskrivningen lika stor som 

anskaffningsvärdet när maskinen är helt avskriven. Degressiv avskrivning är motsatsen 

till progressiv eftersom det årliga avskrivningsbeloppet minskar år för år. 

Avskrivningsplanen är spegelvänd jämfört med den progressiva (Eriksson & Johansson, 

2014). 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Figur 2. Tre huvudvarianter av avskrivningsmetoder. Källa: Egen bearbetning. 

 

Anläggningstillgångar ska skrivas av systematiskt under tillgångens nyttjandeperiod 

(4:4 ÅRL). Avskrivning påbörjas när en tillgång tas i bruk och avslutas när tillgången 

tas bort från balansräkningen (Drefeldt & Törning, 2012). Avskrivning får inte upphöra 

med anledning av att tillgången temporärt tas ur bruk eller inte används. När en tillgång 

tas bort ur balansräkningen kommer ett resultat redovisas i resultaträkningen. Den årliga 

avskrivningen ska redovisas som en kostnad i resultaträkningen, men annan metod får 

tillämpas om det finns särskilda skäl samt är förenligt med god redovisningssed och 

rättvisande bild (Drefeldt & Törning, 2012). 

	   	   	   	   	   	  
3.4.4	  Avskrivning	  enligt	  K2	  

K2 har tagits fram för att förenkla redovisningen för mindre bolag (BFN, 2016). I april 

2014 publicerade BFN ett förtydligande av vägledningen. Förtydligandet medförde 

ändringar i kommentar till kapitel 10: Avskrivning av immateriella och materiella 

anläggningstillgångar (BFN, 2016). ”Linjär, degressiv och produktionsberoende 

avskrivningsmetoder är de avskrivningsmetoder som kan användas på byggnader och 

den metod som ska väljas ska bäst återspegla hur tillgångens ekonomiska värde för 

företaget förbrukas” (BFN 2016). Progressiv avskrivning får enligt förtydligandet inte 

längre användas för mindre bolag och föreningar (BFN 2016).  
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Uppdelning och redovisning av komponenter är inte tillåtet enligt K2 (Lundfors & 

Törning, 2014). En tillgång med flera komponenter redovisas som en enhet och skrivs 

av därefter. Det som avgör enhetens nyttjandeperiod är den komponent som har längst 

nyttjandeperiod i förhållande till andra komponenter. I K2 ingår även en lättnadsregel, 

vilken innebär att nyttjandeperioden alltid kan bestämmas till 50 år för byggnader 

(Lundfors & Törning, 2014). 

 

3.4.5	  Avskrivning	  i	  en	  bostadsrättsförening	  

Avskrivningar speglar en byggnads nytta och förbrukning (FAR, 2014). Genom att en 

byggnad aktiveras som tillgång fördelas anskaffningskostnaden över dess livslängd 

(FAR 2014). Avskrivningarnas underliggande funktion i bostadsrättsföreningar är att 

likvida medel samlas in av medlemmarna, eftersom avskrivningarna påverkar hur höga 

medlemsavgifter som ska betalas (SBC, 2014). Medlemsavgifterna skapar således ett 

inflöde av likvida medel. (SBC 2014).   

 

3.4.5	  Underhållsplan	  

Majoriteten av Sveriges bostadsrättsföreningar upprättar en underhållsplan (SBC, 

2016). Det finns inget lagkrav på upprättandet, men det är en bra metod för att 

säkerställa att ekonomiskt välmående bibehålls i föreningar. Ansvaret för fastighetens 

underhåll har föreningens styrelse. I ansvaret ingår vad föreningen bör göra för nu- och 

framtida underhåll i form av ombyggnad och reparation. Med underhåll menas vidare 

att fastigheten, och dess funktioner, ska behållas i det skick som var vid 

anskaffningstidpunkten, alternativt förbättras (SBC, 2016).  

  

3.4.6	  Avsättning	  till	  yttre	  fond	  

Avsättning för underhåll gör bostadsrättsföreningar till en yttre fond vars syfte är att 

säkerställa framtida utgifter för kommande underhåll (SBC, 2016). Hur stort belopp 

som avsätts till fonden avgör bostadsrättsföreningens stadgar som beslutas av styrelsen 

vid årsmöte. Vanligtvis är beloppet satt utifrån föreningens underhållsplan. Kapital som 

reserveras till den yttre fonden förs från fritt eget kapital till bundet eget kapital och 

omvänt vid uttag av medel från fonden (SBC, 2016). 
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4.	  Teoretisk	  referensram	  

Följande kapitel inleds med en redogörelse för syftet med redovisning och dess 

grundläggande principer. Vidare presenteras de redovisningsteorier som ligger till 

grund för studien.  

 

4.1	  God	  redovisningssed	  

Enligt svensk lagstiftning ska företag upprätta redovisning på ett sätt som är förenligt 

med god redovisningssed (2:2 ÅRL). Både BFL och ÅRL redogör för begreppet, vilket 

i sin helhet har samma grundläggande innebörd men berör olika områden i regelverken. 

I ÅRL benämns begreppet främst med syfte på värderings- och periodiseringsfrågor 

samt uppställningsformer (BFN, 2016). I BFL är det huvudsakligen kopplat till 

arkivering och löpande bokföring. God redovisningssed kan dock i grund och botten 

beskrivas som att rådande redovisningsregler, allmänna råd och praxis ska följas när 

redovisning upprättas (BFN, 2016). 

 

4.2	  Rättvisande	  bild  

Begreppet rättvisande bild introducerades vid införandet av ÅRL (Skatteverket, 2016). 

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge 

en rättvisande bild av företagets ställning och resultat” (2:3 ÅRL), där begreppet sätts i 

ett sammanhang. Innebörden av rättvisande bild kan inte beslutas på nationell nivå, utan 

det måste bestämmas av EU-domstol (Skatteverket, 2016). Begreppet ska dock tydas 

som ett omfattande krav på de finansiella rapporterna. Rapporterna ska innehålla sådan 

information som möjliggör att läsaren av årsredovisningen får en korrekt bild av 

företagets ekonomiska situation (Skatteverket, 2016).	  

 

Skillnaden mellan rättvisande bild och god redovisningssed är att det senare är en 

rättslig standard som ska efterföljas när redovisning upprättas (Skatteverket, 2016). 

Rättvisande bild är ett redskap vid tolkning av redovisningsregler, vilket används för att 

undvika missvisande resultat som kan uppstå vid tillämpning av generella normer. 

Redovisning ska visa korrekt information om ett företags ekonomiska situation, vilket 

kan skapa ett behov att avvika från rekommendationer och allmänna råd. I det fallet 

avvikande är nödvändigt måste företaget upplysa om detta. Det är dock inte tillåtet att 
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gå emot en konkret lagregel för att det anses ge en mer rättvisande bild enligt 

avtagsreglerna i ÅRL (Skatteverket 2016). 

 

4.3	  IASB:s	  Föreställningsram	  

IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter togs fram av IASC år 

1989 (IASB, 2010). Föreställningsramen fastställdes därefter av IASB i april 2001. Sex 

år efter införandet översattes föreställningsramen till svenska. IASB:s föreställningsram 

beskriver syftet med företagens finansiella rapporter, vilket är att förse användare med 

information om företags ekonomiska ställning. Användare av rapporterna är externa och 

interna parter, bestående av investerare, kunder, anställda, långivare och myndigheter 

(IASB, 2010). 

De finansiella rapporterna är lämpliga som underlag i beslutsprocessen vid finansiella 

frågor (IASB, 2010). Informationen i de finansiella rapporterna är tänkt att tillfredsställa 

det informationsbehov som samtliga användare har, vilket i praktiken är svårt att uppnå. 

Föreställningsramen beskriver investerare som en huvudsaklig användare av företags 

finansiella rapporter. Inventerare utgör ett intresse hos företagen eftersom de tillför 

riskkapital till företaget och information som är av vikt för dem är troligen intressant för 

ytterligare användare. Därför utformas de finansiella rapporterna i stor uträckning efter 

investerarnas informationsbehov (IASB, 2010). 

 

Föreställningsramen beskriver två grundläggande antaganden (IASB, 2010). 

Rapporterna ska dels upprättas med utgångspunkt för fortlevnad, vilket innebär att 

företaget drivs med en förväntan att fortsätta sin verksamhet under överskådlig tid. 

Vidare ska upprättandet ske utifrån bokföringsmässiga grunder, vilket innebär att 

samtliga transaktioner och händelser ska bokföras vid tidpunkten för det inträffade 

(IASB, 2010). 

 

4.3.1	  Kvalitativa	  egenskaper 

IASB:s föreställningsram beskriver kvalitativa egenskaper, vilka är av stor betydelse vid 

upprättandet av finansiella rapporter (IASB, 2010). De kvalitativa egenskaperna bidrar 

till att informationen i rapporterna blir användbar för läsarna. De fyra mest 
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betydelsefulla kvalitativa egenskaperna är begriplighet, tillförlitlighet, relevans och 

jämförbarhet (IASB, 2010). 

Begriplighet innebär att de finansiella rapporterna ska utformas på ett lättbegripligt sätt 

(IASB, 2010). Rapporterna ska således vara förståeliga för dess användare. Användarna 

ska dock förutsättas att ha rimlig kunskap om redovisning och ekonomi i sin helhet. 

Vidare måste läsarna granska informationen med skälig noggrannhet. Komplicerad 

information vilken är av vikt för ett relevant beslutsunderlag måste inkluderas även om 

den är besvärlig att förstå för användarna (IASB, 2010). 

Kravet på tillförlitlighet grundar sig i att innehållet i de finansiella rapporterna inte ska 

innehålla väsentliga fel, eller vara vinklat (IASB, 2010). Användarna ska lita på att 

informationen visar vad den ska antas visa. Information som kan vilseleda eller förvirra 

användarna bör inte inkluderas i balans- och resultaträkningen, istället ska användarna 

upplysas om informationen på annat vis (IASB, 2010). 

Relevans i de finansiella rapporterna innebär att användarna ska dra nytta av 

informationen som underlag i sin beslutsprocess (IASB, 2010). Relevans ska även 

underlätta bedömningen av företags finansiella ställning. Brist på relevans kan således 

påverka informationens väsentlighet och aktualitet (IASB, 2010). 

Den sista kvalitativa egenskapen, jämförbarhet, innebär att företags finansiella ställning 

måste presenteras på ett sätt som gör det möjligt att jämföra information, dels mellan 

olika perioder i samma företag men även mellan olika företag (IASB, 2010). 

Redovisningen måste framföras på ett likformigt sätt som möjliggör detta. Vidare finns 

ett krav på att företag ska informera vilka redovisningsprinciper som har tillämpats vid 

framtagandet av rapporterna, samt presentera ändringar av föregående och 

konsekvenser av detta. Det är dock viktigt att jämförbarhetskravet inte blandas ihop 

med likformighet. Det sistnämnda betyder att företag inte tillämpar 

redovisningsprinciper som visar en mer rättvisande bild av företaget enbart på grund av 

ett likformighetskrav (IASB, 2010). 
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4.4	  Beslutsanvändbarhet	  

Begreppet beslutsanvändbarhet, ”decision usefulness”, innebär att företag teoretiskt inte 

kan framställa en korrekt redovisning (Scott, 2015). Företag bör därför sträva efter att 

göra redovisningen så användbar som möjligt för dess användare. För att uppnå en 

användbar redovisning bör användarna först identifieras. Det finns ett stort antal 

användare, vilka kan delas in i olika grupper. Grupperna kallas för “constituencies of 

accounting” och exempel på dessa är investerare, ägare, fackföreningar, normgivare och 

politiker. Med hjälp av teorier och undersökningar, av revisorer speciellt inriktade inom 

beslutsfattande och investering, om vad dessa användare finner brukbart i 

redovisningen, kan en användbar redovisning upprättas (Scott, 2015).	  

Beslutsanvändbarhet delas upp i två ansatser, vilka beskriver användarnas effektivitet 

att ta till sig informationen i de finansiella rapporterna (Scott, 2015). Den första, 

informationsansatsen, beskrivs som en inställning till redovisning där användarna av de 

finansiella rapporterna har ett individuellt ansvar att förutse företagets framtida 

prestationer och värde. De finansiella rapporterna ska i sin tur ge den information som 

gör att användarna själva kan bedöma företagets framtid. Dock finns det utifrån 

ansatsen inga anvisningar kring var i årsredovisningen informationen ska anges, 

eftersom användarna antas använda all tillgänglig information i sin bedömning av 

företagets värde (Scott, 2015). 

Den andra, mätansatsen, beskrivs som en inställning till redovisning där upprättarna av 

de finansiella rapporterna har ansvaret att förse användarna med viktig information 

(Scott, 2015). De har därmed i uppgift att hjälpa läsarna när dessa ska förutspå 

företagets framtida prestationer. Enligt ansatsen har investerarna inte själva någon större 

förmåga att göra bedömningar utifrån grunddata, utan informationen måste anges tydligt 

i de finansiella rapporterna. Rapporterna ska därför vara upprättade efter standarder och 

normering, vilket underlättar för användarna att fatta mer rationella beslut. Synsättet 

innebär att upprättarna bör förbättra informationen i de finansiella rapporterna. 

Investerare som läser rapporterna är kapabla att förstå och göra prognoser över 

prestationer, men ansatsen innebär att informationen bör förbättras för att underlätta 

förståelsen och bedömningen av företagets värde (Scott, 2015). 
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4.5	  Informationsmängd	  

Information i all sin ära, men hur mycket information är egentligen tillräckligt? 

Utgångspunkten i frågan är att en större mängd tillgänglig information alltid efterfrågas 

(Scott, 2015). Ytterligare information för med sig kostnader på både direkt och indirekt 

nivå. Dels involverar det direkta kostnader i form av administrativa kostnader samt 

kostnader för själva upprättandet av informationen (Scott, 2015).  

 

De indirekta kostnaderna är om möjligt ännu större (Scott, 2015). Kostnader 

involverade i att utforma en enhetlig redovisning och rapportering är ett exempel på 

indirekt kostnad. En ytterligare indirekt kostnad uppstår genom det faktum att 

upprättarna inte kan beräkna den optimala mängden information som användarna 

efterfrågar. Det beror på att informationen utgör en komplex produkt, där det finns en 

mängd olika behov från olika parter. Informationens beslutsanvändbarhet och nyttan 

den för med sig ställs mot framtagningsprocessen i syfte att undersöka om nyttan 

övervinner kostnaden. Ett beslut om ökad informationsmängd påverkar företag i deras 

finansiering, produktionsbeslut och investeringsbeslut, vilket gör att “fel” mängd 

information kan skapa höga indirekta kostnader (Scott, 2015). 

	  

Diskussionen kring lönsamhetsöverväganden är av komplex karaktär och svaret på vad 

som är optimalt går inte att säkerställas helt (Scott, 2015). Det skapas därför ett 

frågetecken, där svaret är en avvägning mellan nytta och kostnad i den rådande 

situationen (Scott, 2015). 

 

4.6	  Informationsassymetri	  

En situation kan uppstå när en part i en affärstransaktion har tillgång till mer 

information än övriga parter (Scott, 2015). När det uppstår är marknaden präglad av så 

kallad informationsassymetri. Det betyder att marknaden inte kännetecknas av 

fullständig information. Situationer som dessa kan i extrema fall leda till att marknaden 

rasar eller misslyckas. Informationsassymetri består främst av två typer, ”Adverse 

selection” och ”Moral Hazard” (Scott, 2015). 
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4.6.1	  Adverse	  Selection	  

”Adverse Selection” uppstår när en eller flera parter i en affärstransaktion har tillgång 

till mer information än övriga parter i affärstransaktionen (Scott, 2015). Det kan 

exempelvis vara att personer i ett företag, så kallade ”insiders”, har mer information om 

framtidsutsikter eller liknande än vad investeraren har. De parter som har tillgång till 

mer information kan således välja att hålla på den längre för att påverka den andre 

partens beslut (Scott, 2015). 

 

4.6.2	  Moral	  Hazard	  

”Moral Hazard” innebär att en eller flera parter i en affärstransaktion, vid brist på 

övervakning, kan ljuga eller vilseleda resterande parter genom att lämna ut information, 

i syfte att få ut det bästa ur situationen (Scott, 2015).  Exempelvis kan en part i en 

affärstransaktion framstå som mindre riskfylld på grund av innehållande av information 

än vad denne egentligen är i syfte att få ett annat utfall i situationen (Scott, 2015).	  
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5.	  Empiri	  

Kapitlet om empiri presenterar genomförda intervjuer med information om vilka 

respondenterna är, samt vilka åsikter och reflektioner de har kring ämnet. Svaren i 

intervjuerna är personliga åsikter och de representerar inte företagen.  

 

5.1	  FAR:s	  idéskrift	  

Under våren 2014 tog FAR, tillsammans med en utredningsgrupp bestående av 

representanter från HSB, SBC, Bostadsrätterna och Riksbyggen, fram en idéskrift för 

bostadsrättsföreningars redovisning (FAR, 2014). Idéskriften gavs namnet “Om 

årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre”. Syftet med idéskriften är 

att ta fram riktlinjer för att skapa en redovisning som bidrar med förståelse och relevans 

för läsarna samt vilka åtgärder som krävs för att uppfylla detta. Projektet riktar sig 

främst till de personer som upprättar årsredovisning i bostadsrättsföreningar, samt 

föreningarnas revisorer som verkar som en granskande part. Även investerare i form av 

köpare på bostadsrättsmarknaden samt boende i föreningen är intressenter av skriften 

(FAR, 2014).	  

 

Idéskriften är uppdelad i två projekt, en kortsiktig och en långsiktig förbättring av den 

information som ges vid årsredovisning (FAR, 2014). Den kortsiktiga förbättringen 

anpassas till befintlig lagstiftning kring redovisning. Den långsiktiga förbättringen 

överväger däremot behovet av förändrad normgivning och reglering. Syftet med 

projektet är dock inte att förändra befintliga regler, utan syftet är istället att urskilja 

vilket informationsbehov som finns hos användarna av de finansiella rapporterna, samt 

hur underlaget för beslut kan förbättras. Informationen som identifierats relevant för 

användarna ingår redan i stor utsträckning i föreningars årsredovisning. Däremot finns 

det idag ingen enhetlig och kontinuerlig placering och presentation av informationen 

(FAR, 2014). 

 
5.1.1	  Årsredovisningen	  

Idéskriften presenterar en årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, 

resultaträkning, balansräkning och noter, samt en redogörelse för viktiga begrepp som 

bör inkluderas i den finansiella rapporten (FAR, 2014). Följande begrepp har till syfte 

att tydliggöra årsredovisningens innehåll för läsarna (FAR, 2014). 
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Förvaltningsberättelsen	  

Idéskriften inkluderar en bilaga, vari en förvaltningsberättelse presenteras (FAR, 2014). 

Förvaltningsberättelsen innehåller de delar som enligt arbetsgruppen är väsentliga vid 

uppfyllandet av användarnas informationsbehov, vilka är: “allmän information om 

fastigheten och föreningen, finansiell information i kommenterade tabeller, samt 

lagstadgad resultatdisposition” (FAR, 2014). Den är även anpassad efter nu rådande 

regelverk och normgivning. Allmän information om föreningen är främst hänförd till 

föreningens verksamhet och fastighet. Det kan förslagsvis vara information om antal 

medlemmar, beskrivning av verksamheten, uppgifter om föreningens styrelse, 

byggnadsyta, byggnadsår samt teknisk och ekonomisk förvaltning. Förändringar från 

föregående räkenskapsår och framtida förändringar bör nämnas i kommentar. I avsnittet 

för finansiell information i kommenterade tabeller ska historisk finansiell information, 

föreningens planerade underhåll samt en prognostiserad kassaflödesanalys ingå (FAR, 

2014). 

 

Resultaträkning	  

I resultaträkningen ska alla intäkter och kostnader visas samt en redogörelse för 

disposition av eventuellt överskott som finns efter att avsättning till underhållsfond har 

dragits av (FAR, 2014). 

 

Balansräkning	  

I balansräkningen ska alla tillgångar och skulder inkluderas som hänförs till 

räkenskapsåret samt eget kapital (FAR, 2014). 

 

Begreppen som bör identifieras för att skapa relevans i bostadsrättsföreningars 

redovisning är driftskostnader, underhållskostnader, värdehöjande underhåll, 

avskrivningar, anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, kort- och långfristiga 

skulder, likviditet, soliditet, föreningens underhållsfond och ställda säkerheter (FAR, 

2014). Begrepp som bör uppmärksammas i studien är underhållskostnader, likviditet, 

soliditet och underhållsfond (FAR, 2014). 
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Underhållskostnader	  

Underhållskostnader utgörs av kostnader enligt framtagen underhållsplan, vilka 

kostnadsförs direkt i resultaträkningen (FAR, 2014). 

 

Nyckeltal	  

Nyckeltalen utgörs av likviditet och soliditet (FAR, 2014). Likviditeten uträknas genom 

att se på förhållandet mellan kortfristiga skulder och likvida medel. Nyckeltalet visar 

föreningens förmåga att betala sina skulder i tid. Soliditeten visar istället på hur stor 

andel eget kapital utgör av balansomslutningen för att se till föreningens förmåga att 

långsiktigt betala sina skulder (FAR, 2014). 

 

Underhållsfond	  

Underhållsplanen visar på föreningens framtida underhållsåtgärder (FAR, 2014). För att 

säkra att föreningen har täckning för sina kommande underhåll gör föreningen 

avsättningar till en underhållsfond. Avsättningarna utförs genom en omfördelning 

mellan fritt eget kapital och bundet eget kapital där likvida medel från fonden överförs 

till fritt kapital vid tidpunkten för underhåll (FAR, 2014). 

 

Idéskriften betonar vikten av att användarna får information om framtida 

investeringsbehov samt utgifter kopplade till dessa (FAR, 2014). Med sådan 

information får användarna möjlighet att skapa sig en uppfattning om föreningens 

framtida årsavgifter. I BRL framgår att en bostadsrättsförenings stadgar ska ange 

grunder för avsättning av medel för att säkerställa byggnadens framtida 

underhållsbehov. Enligt FAR och utredningsgruppen överensstämmer detta med det 

informationsbehov som identifierats hos användarna. En viktig aspekt är dock att 

informationen även bör förmedla osäkerheten som ingår i framtida prognoser. 

Information om framtiden är osäker och får i redovisningen inte presenteras på ett sett 

som bidrar till för hög tilltro hos användaren (FAR, 2014). 
 

Information som är avsedd att uppfylla informationsbehovet hos användarna, men som 

faller utanför ramen för de finansiella rapporterna, kan lämnas på olika sätt (FAR, 

2014). Föreningen kan välja om informationen ska tillföras i en bilaga som separat 

skrift, alternativt om den ska lämnas i årsredovisningen tillhörande 

förvaltningsberättelsen. Lämnas informationen i förvaltningsberättelsen omfattas den av 
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revisorns granskning. Information som däremot presenteras utanför årsredovisningen 

faller utanför ramen för vad som revideras. Vidare förespråkas en enhetlig terminologi 

mellan olika föreningar för att ge en mer standardiserad presentation av 

årsredovisningen (FAR, 2014). 
  

5.1.2	  Prognostiserad	  kassaflödesanalys	  

Författarna av idéskriften talar för att en prognostiserad kassaflödesanalys ska 

inkluderas i årsredovisningens förvaltningsberättelse (FAR, 2014). Prognosen görs på 

fem år. Styrelsen ska i anknytning till kassaflödesanalysen kommentera planerade 

utgifter och underhåll. Det ska även lämnas en kommentar om eventuella förhållanden 

som kan förändra fördelningen av tabell 3b) (se nedan). Det bör slutligen kommenteras 

hur kassaflödesanalysen förhåller sig till föreningens resultat. Förväntade underskott i 

resultaträkningen ska särskilt kommenteras i förhållande till ekonomin i stort (FAR, 

2014). 

 
Figur 3. Tabell över prognostiserat kassaflöde (FAR, 2014). 
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5.2	  Respondent	  1	  -‐	  Linda	  A	  Karlsson,	  HSB	  Östergötland	  

Linda A Karlsson1, chef för administrativ service på HSB Östergötland, tog 2010 en 

civilekonomexamen från Linköpings universitet. Sommaren samma år började hon 

jobba som kundansvarig ekonom i föreningen. Karlsson fick sin nuvarande tjänst som 

administrativ chef för avdelningen i början av 2013, en roll som innefattar 

personalansvar, budgetansvar, utveckling, samt ombildning och förhållning till nya 

regelverk.  

 

HSB Östergötland är en regional förening, vilken är uppbyggd i flera olika avdelningar. 

Karlsson arbetar på den avdelning som säljer förvaltningstjänster till kunder. Det finns 

ytterligare en avdelning som säljer tekniska förvaltningstjänster i form av 

fastighetsskötsel samt en avdelning för teknikkonsulter som bygger bostäder. Slutligen 

finns ett internt stöd som sköter den interna bokföringen samt koncernen. HSB 

Östergötland omfattas i sin tur av flera små bostadsrättsföreningar samt äger egna 

fastigheter för uthyrning.  

 

5.2.1	  Val	  av	  regelverk	  

HSB Riksförbund är ett rikstäckande organ som tar fram rekommendationer till de 

regionala HSB-föreningarna. Riksförbundet har löpande kontakt med 

Bokföringsnämnden och är därför väl insatta i hur föreningarna ska tänka kring valet av 

regelverk. Den rekommendation som tidigt under 2013 togs fram förespråkade att 

bostadsrättsföreningarna bör redovisa enligt K2. Dock ändrades rekommendationen 

senare samma år till K3.  

 

Konsekvenser till följd av K-regelverken är svåra att specificera, eftersom HSB har sett 

olika utfall. Farhågorna var att avskrivningskostnaderna skulle öka, vilket även har varit 

fallet för 90-talets föreningar och föreningar som har bildats efter det. Införandet av K-

regelverken gav effekten av en hög avskrivningstakt, vilket i sin tur bidragit till ett näst 

intill minusresultat. Tack vare det låga ränteläget de senaste åren höll sig dock resultatet 

i många fall på plussidan. Om däremot räntorna skulle öka kommer det slå hårdare mot 

bostadsrättsföreningars resultat. För 50- och 60-talets föreningar blev effekten istället 

den motsatta, eftersom föreningarna redan haft en hög avskrivningstakt. I vissa fall fick 

                                                
1 Linda A Karlsson, chef för administrativ service, HSB Östergötland. Telefonintervju 26 april 2016. 
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föreningarna istället sänkta avskrivningskostnader i samband med införandet av K-

regelverken. Även här spelade dock det låga ränteläget en viktig roll. De sänkta 

avskrivningskostnaderna och ränteläget resulterade i ett bättre resultat än väntat. Värt att 

notera är även att HSB Östergötland inte har någon förening som behövt höja sina 

årsavgifter.  

 

5.2.2	  Kassaflödesanalys	  i	  årsredovisningen?	  

Karlsson betonar att avskrivningar inte är en faktura som ska betalas, utan snarare en 

bokföringsteknisk åtgärd. HSB Östergötland, och de regionala föreningarna, har i 

uppgift att leverera en resultatbudget till bostadsrättsföreningarna i regionen som visar 

föreningens ekonomiska välmående. För att uppnå det jobbar föreningen med en 

kassaflödesanalys i bokslutet samt likviditetsbudgetar i budgetarbetet. Föreningen vill 

därmed visa vikten av att förstå skillnaden på resultat och likviditet. 

 

Årets resultat säger inte mycket om föreningens ekonomiska välmående. Resultat är ett 

mått på hur det har gått under det gångna året, vilket nästa räkenskapsår ”sopas under 

mattan”. De personer som är verksamma inom bostadsrättsföreningar är vanligtvis 

lekmän som har andra roller i sina vanliga yrkesliv. Det är svårt för en stor regional 

förening som HSB att jobba med dessa personer, eftersom de förlitar sig mycket på de 

rekommendationer och siffror som tas fram. Resultaträkningen kan ses som en 

marknadsföring för dessa personer och nya kunder för att ge en förståelse kring vad som 

har hänt det gångna året. Det blir lättare och mer pedagogiskt att komplettera 

resultaträkningen med en kassaflödesanalys. HSB Östergötland har därför valt att ta 

fram en kassaflödesanalys anpassad för K3 och K2 redovisande föreningar. I K2 har det 

lagts som en bilaga eftersom regelverket inte tillåter en sådan i de finansiella 

rapporterna.  

 

En kassaflödesanalys kan även vara avgörande för hur externa parter uppfattar 

föreningens ekonomiska välmående, förklarar Karlsson. Banker och mäklare granskar 

ofta föreningens årsredovisningar. Om en förening vill ta ett nytt lån studerar banken 

resultatet. Är resultatet negativt kan föreningen nekas ett lån trots god likviditet. 

Kassaflödesanalysen blir därför återigen av stor vikt. Även värdet på fastigheten 

påverkas av hur de finansiella rapporterna framställs, eftersom mäklare har med det i 
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sina försäljningsunderlag. En inkluderad kassaflödesanalys i årsredovisningen kan 

därmed höja fastighetens värde. 

 

Karlsson är involverad i ett arbete tillsammans med riksförbundet där dialoger kring 

ämnet sker med BFN. Tillsammans med Riksbyggen och SBC arbetar de för en 

lagändring. Ett anpassat regelverk ligger uppe för förslag och kan komma att införas 

2019-2020, men det tar sin tid. I det nya regelverket söks det efter en annan lösning än 

att ta med avskrivningar i redovisningen för bostadsrättsföreningar. Arbetet mot ett 

anpassat regelverk ser ljust ut, påstår Karlsson, men till dess får upprättarna av de 

finansiella rapporterna följa dagens regelverk. 

 

5.3	  Respondent	  2	  -‐	  Helena	  Gustavsson,	  SBC	  

Helena Gustavsson2, civilekonom, är ansvarig för verksamhetsområdet ekonomisk 

förvaltning på SBC. Bolaget är Sveriges näst största företag inom 

bostadsrättsförvaltning och förvaltar 3000 bostadsrättsföreningar runt om i landet. 

Gustavsson har jobbat med redovisningsfrågor för bostadsrättsföreningar sedan 2001. 

På SBC är hon nu språkrör för den ekonomiska förvaltningen, där hon i sin roll som 

chefsekonom ansvarar för hur bostadsrättsföreningar bör tackla olika 

redovisningsfrågor. 

 

5.3.1	  Val	  av	  regelverk	  

Innan införandet av K-regelverken var SBC, tillsammans med HSB och Riksbyggen, 

involverade i ett samarbete med FAR. Samarbetet gick ut på att ta fram en plan för hur 

bostadsrättsföreningar borde ställa sig till kommande förändringar i samband med K-

regelverken. SBC hade därför tidigt tillgång till information om regelverkens effekter i 

redovisningen, vilken kunde ges ut till kunderna och bolagets ekonomer. SBC beslöt att 

rekommendera K2 som regelverk för sina föreningar, vilket majoriteten av föreningarna 

också valde att följa.  

 

5.3.2	  Kassaflödesanalys	  i	  årsredovisningen?	  

SBC eftersträvar en begriplig och lättläst årsredovisning för sina kunder. 

Bostadsrättsföreningars årsredovisningar är de mest lästa i Sverige och är främst till för 
                                                
2 Helena Gustavsson, ansvarig för ekonomisk förvaltning, SBC. Telefonintervju 29 april 2016. 
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intressenter på bostadsmarknaden. Det är därför viktigt att redovisningen tydligt 

förklarar hur föreningen mår ekonomiskt. SBC arbetar mycket med att ta fram en fyllig 

förvaltningsberättelse med information kring vad som har hänt det gångna året. Bolaget 

har även valt att inkludera en förenklad kassaflödesanalys i förvaltningsberättelsen, som 

tydligt visar pengar ut och pengar in för kunderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Exempel på en förenklad kassaflödesanalys i en bostadsrättsförenings 

förvaltningsberättelse (SBC, 2015). 

 

Gustavsson menar att en kassaflödesanalys är det viktigaste måttet på en 

bostadsrättsförenings finansiella ställning. Idag ligger fokus på resultat- och 

balansräkning, vilka är missvisande som beslutsunderlag för intressenter. 

Huvudprincipen för upprättande av årsredovisning bör därför vara att inkludera en 

kassaflödesanalys.  

 

I samband med nya avskrivningsregler visar många föreningar underskott i sina 

resultaträkningar. Underskott kan också skapas genom att föreningen inte gör 

tillräckliga avsättningar för att täcka framtida underhållsbehov. Resultatdispositionen 

påverkas därför av hur stort kapital som går att upplösa ur föreningens yttre fond. För 

att tydligare utläsa föreningens betalningsförmåga är det därför viktigt att inkludera en 

kassaflödesanalys. Trots underskott kan kassaflödet vara positivt. 

  

Enligt Gustavsson är en femtedel av Sveriges bostadsrättsföreningar egenförvaltade, 

vilket innebär att föreningen drivs av lekmän som sköter verksamheten på sin fritid. K2 
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är ett förenklat regelverk där en kassaflödesanalys inte får ingå i föreningens 

årsredovisning. FAR har dock publicerat ett förslag på hur en årsredovisning bör 

upprättas för att köpare tydligare ska kunna bedöma föreningens framtidsutsikter. I 

förslaget presenteras i förvaltningsberättelsen en beräkning av totalt kassaflöde baserat 

på budgetar och prognoser över en 5-årig period. Det blir motsägelsefullt för 

lekmännen, eftersom informationen talar för att ett kassaflöde ska inkluderas samtidigt 

som regelverket utelämnar det. 

 

SBC och Gustavsson anser att K-regelverken inte är anpassat för bostadsrättsföreningar 

och menar att det finns faktorer som istället talar för ett anpassat regelverk. SBC har 

lämnat ett förslag till BFN på vilka förändringar som de anser är nödvändiga. En del av 

argumenten kräver dock att ÅRL frångås, vilket i så fall försvårar framtagandet av ett 

nytt regelverk.   

 

Gustavsson anser att huvudargumentet för ett anpassat regelverk är att 

bostadsrättsföreningar inte kan jämföras med övriga associationsformer. 

Bostadsrättsföreningar drivs efter självkostnadsprincipen, vilket innebär att föreningen 

inte drivs med syftet att gå med vinst. Redovisningen som den ser ut idag speglar inte 

självkostnadsprincipen. Vidare faktorer som talar för ett anpassat regelverk är att 

bostadsrättsföreningar inte skattar på sitt resultat samt den avskrivningsproblematik som 

finns. Gustavsson menar att storleken av avskrivningar bör tas fram utifrån en framtids- 

och underhållsplan. Därför torde det vara ett krav på underhållsplaner och 

finansieringsstrategier i redovisningen samt även ett krav på att inkludera nyckeltal i 

förvaltningsberättelsen. 

 

5.4	  Respondent	  3	  -‐	  Roger	  Pohjanen,	  Riksbyggen	  

Roger Pohjanen3, senior rådgivare på Riksbyggen, har arbetat i bolaget sedan år 1981. 

Riksbyggen är en bostadskooperation som bygger och stiftar bostadsrättsföreningar 

samt erbjuder ekonomisk och teknisk förvaltning. Företaget bistår 

bostadsrättsföreningar med fastighetsförvaltning, nyproduktion och bosparande. 

Pohjanen arbetar inom avdelningen för bostadsproduktion och förvaltning där han 

                                                
3 Roger Pohjanen, Senior rådgivare, Riksbyggen. Telefonintervju 29 maj 2016. 
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utifrån affärsmodeller företräder strategiska frågor. Arbetsuppgifterna innefattar bland 

annat diskussioner om K-regelverkens påverkan på bostadsrättsföreningars redovisning.  

 

5.4.1	  Val	  av	  regelverk	  

Riksbyggen är en ledande aktör inom fastighetsförvaltning i Sverige. I 

förvaltningsverksamheten ingår uppgiften att hantera bostadsrättsföreningars 

ekonomiska redovisning utifrån det regelverk som föreningarna har valt. Riksbyggen 

bistår i sin tur föreningarna med information om vilka effekter och utfall de olika 

regelverken medför. Deras rekommendation till föreningarna är att redovisa efter K2, 

eftersom regelverket är det mest tillämpliga för bostadsrättsföreningar.  

 

I april 2014 kom BFN med en ny tolkning av K2-regelverket, vilken förbjöd progressiv 

avskrivning för byggnader. En byggnad förbrukas inte progressivt, varför tolkningen 

infördes av BFN. Riksbyggen och Pohjanen ser ändå progressiv avskrivning som en 

tillämpbar metod, eftersom de har underhållsplaner vilka förtydligar byggnadens 

förslitning. I samband med förtydligandet valde dock Riksbyggen att gå över till linjär 

avskrivning.  

 

5.4.2	  Kassaflödesanalys	  i	  årsredovisningen?	  

Riksbyggens föreningar inkluderar nästan alltid en kassaflödesanalys i 

årsredovisningen. Ett kassaflödesanalys tas även med i framtagandet av ekonomiska 

planer när föreningar bildas. Riksbyggen arbetar tillsammans med Bolagsverket med 

allmänna råd om ekonomiska planer, där förhoppningen alltid är att inkludera en 

kassaflödesanalys. Läsarna av årsredovisningarna är ofta bostadsköpare utan ekonomisk 

utbildning och bakgrund, varför det kan vara svårt att förstå vad årsredovisningen 

faktiskt säger. En redovisning som inkluderar en kassaflödesanalys visar på en 

förbättrad årsredovisning i form av en ökad förståelse för läsarna samt tydligare 

information vid bedömning av en föreningens ekonomiska situation. Frågan kring hur 

en kassaflödesanalys ska inkluderas i redovisningen i K2-redovisande föreningar kan 

besvaras på två sätt: dels en lagändring av nuvarande regelverk, alternativt ett anpassat 

regelverk för bostadsrättsföreningar. Riksbyggen anser att ett anpassat regelverk är det 

mest fördelaktiga alternativet. 
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Riksbyggen har tillsammans med FAR, HSB och SBC tagit fram ett förslag på ett 

anpassat regelverk för bostadsrättsföreningar. En bostadsrättsförening är i sin företeelse 

unik och kräver därför ett regelverk som bättre återspeglar föreningens ekonomi. K-

regelverken togs fram med avsikt att harmonisera lagstiftning inom EU. 

Föreningsformen bostadsrättsförening är dock en associationsform som enbart finns i 

Sverige, vilket gör att de internationellt influerade regelverken inte går att tillämpa på 

ett optimalt sätt. 

 

Huvudargumentet som vidare specificerats i förslaget är främst att 

bostadsrättsföreningar drivs enligt självkostnadsprincipen. En bostadsrättsförening är 

ingen kommersiell verksamhet utan bygger kortfattat på medlemmar som är 

intresserade av bostad.  

 

Förslaget innebär slutligen att avskrivningskravet helt ska tas bort. Istället ska en 

underhållsplan göras till regel, vilken även ska innehålla specificerade åtgärder för 

vitala byggdelar. En avsättning ska göras för samtliga byggdelar, vilket gör att medel 

finns tillgängligt när det är dags för renovering.  

 

5.5	  Respondent	  4	  -‐	  Jonas	  Svensson,	  EY	  

Jonas Svensson4, auktoriserad revisor, är styrelseordförande på revisionsbyrån EY och i 

FAR. Svensson har sedan 15 år tillbaka arbetat med bostadsproducerande bolag och har 

med anledning av sina positioner som kontors- och regionchef på EY fått 

förtroendeuppdraget som styrelseordförande på byrån. Av Sveriges regering blev 

Svensson utsedd som expert i en utredning som pågår om bostadsrättsföreningars 

redovisning. Utredningen beräknas vara klar i april 2017. 

  

Svensson kom i sin roll som styrelseordförande i FAR tidigt i kontakt med 

problematiseringen kring bostadsrättsföreningars redovisning i samband med införandet 

av K-regelverken. Efter förbudet av progressiv avskrivning för K2-redovisande bolag 

påbörjade FAR ett arbete tillsammans med HSB, SBC och Riksbyggen med att ta fram 

ett förslag på hur årsredovisningen kan förenklas. Årsredovisningen, som den ser ut 

                                                
4 Jonas Svensson, Construction Audit, EY. Telefonintervju 3 maj 2016. 
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idag, är svår att förstå för medlemmar som inte har kunskap om hur god redovisning 

upprättas.  

  

Svensson, tillsammans med FAR, har vidare tagit fram ett förslag om ett anpassat 

regelverk för bostadsrättsföreningar. Ett regelverk som ska gynna den som bor och vill 

bo i en bostadsrättsförening. Förslaget är lämnat till utredning, men förutspås bli svårt 

att få igenom eftersom förslaget är av offensiv karaktär. Förslaget är annorlunda från 

dagens redovisning och kommer därmed ha en stor påverkan på rådande lagstiftning. 

  

5.5.1	  Kassaflödesanalys	  i	  årsredovisningen	  

Svensson redogör för att redovisning enligt K2 är absolut vanligast bland 

bostadsrättsföreningar. Valet beror främst på den enkelhet som K2 erbjuder. Väldigt få 

föreningar har valt K3, vilket enligt Svensson främst beror på ökade kostnader samt 

kravet på komponentavskrivning. Bostadsrättsföreningar, likt andra aktörer, vill ha sin 

redovisning så billig som möjligt. Vid införandet av K2 var ändamålet att 

bostadsrättsföreningars redovisning skulle passa in i ramen för regelverket. 

  

Det mönster som nu har påvisats är att föreningar kontinuerligt visar underskott i sina 

resultaträkningar, vilket har gett kassaflödesanalysen en betydande roll. Föreningens 

styrelse är beroende av en kassaflödesanalys i sitt dagliga arbete, eftersom styrelsen 

beräknar och redovisar föreningens löpande utgifter. En kassaflödesanalys har dock inte 

enbart en positiv effekt för föreningens årsredovisning utan kan även ge en felaktig bild 

av ekonomiskt välmående. Svensson menar att många föreningar nöjer sig med ett 

otillräcklig kassaflöde förutsatt att det är positivt. Det som bör noteras är att kassaflödet 

täcker föreningens löpande utgifter, men sparande för framtida underhåll, reparationer 

och investeringar bortses från. Kompletteras årsredovisningen med en 

kassaflödesanalys, och resultaträkningen i sin tur bortses från, luras användaren av de 

finansiella rapporterna lika mycket. 

  

Boende i en bostadsrätt har ofta olika syn på sitt medlemskap i en bostadsrättsförening, 

och i sin tur olika behov. Svensson har varit ute i bostadsrättsföreningar där ordföranden 

har informerat om underskott. Ordförandena påpekar dock att underskottet beror på 

avskrivningskostnader. Tas avskrivningarna bort blir det överskott i kassan. Svensson 

menar att liknande uttalanden kan diskuteras. Avskrivningar är i sak fel men att bara 
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fokusera på löpande kassaflöde är också fel. Vikten och arbetet bör istället läggas på 

framtida planer, vilka sedan knyts ihop med redovisningen i form av avsättningar. Den 

som läser en årsredovisning ska tydligt förstå om föreningen har tillräckligt sparande för 

framtiden. Svarar redovisningen på det är det en bra redovisning. Regelverk idag tillåter 

dock inte avsättningar för framtida kostnader i resultaträkningen. Vill en förening göra 

en avsättning sker det till yttre fond. Avsättningen blir då ofta en promille av en procent 

av det verkliga behovet. 

  

Bostadsrättsföreningar erbjuder ett privat boende, vilket i slutändan innebär att en 

årsredovisning ska ge boende en tydlig valfrihet mellan föreningar. Den boende som 

väljer måste dock förstå vad den väljer. Det uppnås, enligt Svensson, inte genom att 

reglera in i det absurda, där boende snart slipper att titta på den ekonomiska 

informationen. Det handlar istället om att informationen ska vara relevant. En lekman 

med grundläggande kunskaper ska titta på årsredovisningen och förstå om den är bra 

eller dålig. Det innebär att ansvaret dels ligger hos användaren, men lagstiftare och 

normgivare måste ansvara för att det finns förutsättningar. Det uppnås inte idag.  

 

Med användare av finansiella rapporter menar Svensson först och främst ägarna av 

bostadsrätt i föreningen. Ägarna är tätt följda av investerarna, de som är intresserade av 

att köpa en lägenhet i föreningen. Tredje huvudanvändaren är banker, vilka i stor 

utsträckning finansierar både föreningen och köpare.  

  

Svensson diskuterar vidare huruvida nyttan överväger kostnaderna vid införande av en 

kassaflödesanalys i årsredovisningen. Om bostadsrättsföreningar hade en ”extra påse 

pengar” att lägga på sin redovisning, skulle Svensson inte lägga den på en 

kassaflödesanalys. Som Svensson tidigare har förklarat, bör pengarna istället läggas på 

att förklara, utifrån egenskap av styrelse, hur föreningen ser på framtida årsavgifter. 

Vidare bör informationen kopplas ihop med ytterligare information om investeringar 

och reparation. Nyttan av årsredovisningen skulle öka väsentligt för dess användare och 

framförallt bidra med mer nytta än en kassaflödesanalys. 

  

Det som talar för en kassaflödesanalys är dock att det som sägs på många föreningars 

årsstämmor, ”plocka bort avskrivningarna så får ni se hur det egentligen ser ut”, skulle 

få en tyngd. Påståendet bekräftas på papper. Svensson påpekar dock att K2 inte erbjuder 
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någon möjlighet att upprätta en kassaflödesanalys. Bifogas en kassaflödesanalys som 

bilaga granskas inte rapporten av föreningens revisor, eftersom revisorer skriver på 

årsredovisning exklusive bilaga. En kassaflödesanalys som bilaga blir därför inte 

granskad. Bifogas däremot en kassaflödesanalys som förenklad version i 

förvaltningsberättelsen, vilken revisorn granskar, finns det en kvalitetssäkring. 

  

Avslutningsvis vill Svensson, under förutsättning att en kassaflödesanalys införs i 

årsredovisningen, poängtera vikten av att det görs på frivillig basis. Svensson menar att 

ingen mindre bostadsrättsförening önskar ett mer komplicerat regelverk än K2. Med 

ytterligare komplikationer faller hela syftet med ett förenklat regelverk. Ska en 

kassaflödesanalys inkluderas i årsredovisningen måste majoriteten av Sveriges stora 

aktörer på bostadsmarknaden, exempelvis, HSB, SBC och Riksbyggen, föregå med gott 

exempel och bestämma sig för ett införande. Först då kan införandet av en 

kassaflödesanalys få ett tydligt genomslag. Värt att påpeka är att bostadsrättsföreningar 

eventuellt inte tillåts vara kvar i K2 framöver. Får inte bostadsrättsföreningar ett 

anpassat regelverk är sannolikheten att de istället får redovisa enligt K3. Det innebär 

helt andra förutsättningar, bland annat krav på en kassaflödesanalys. 

 

5.6	  FARs	  utlåtande	  om	  ett	  anpassat	  regelverk	  för	  bostadsrättsföreningar	  

FAR skrev i ett utlåtande i april 2014 att de efterlyser ett nytt regelverk för 

bostadsrättsföreningar (FAR, 2014). Utlåtandet grundas i att organisationen vill 

eftersträva en redovisning hos bostadsrättsföreningar som är lättare att använda som 

grund vid förvärv av bostadsrätter för att bedöma framtida utgifter för exempelvis 

underhåll. FAR anser att frågan är av mycket större art än den om valet av 

avskrivningsmetod, varför frågan om anpassat regelverk bör få mer uppmärksamhet. 

Investering i en bostad är för många människor ett av livets största beslut. Därför ska 

det finnas enkel och tillitsfull information som utgör ett bra beslutsunderlag. Ett 

anpassat regelverk skulle därför underlätta för samtliga intressenter på marknaden 

(FAR, 2014). 

 

Argumenten från FAR grundar sig i att bostadsrättsföreningar inte kan jämföras med 

andra associationsformer i svensk lagstiftning, varför problematik uppstår när de delar 

samma regelverk (FAR, 2014). Lösningen tycks därför vara ett anpassat regelverk som i 
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sin helhet fokuserar på associationsformen bostadsrättsföreningar. Regelverket skulle 

bidra till tydligare och bättre finansiell information om föreningarna, vilket på ett mer 

rättfärdigande sätt visar föreningens ekonomiska välmående (FAR, 2014).  

 

Vidare är frågan kring avskrivning relevant, vilken avskrivningsmetod som ska 

tillämpas för att på bästa sätt återspegla en bostadsrättsförenings framtida behov av 

avgiftsuttag (FAR, 2014). FAR menar vidare att varken progressiv eller linjär 

avskrivningsmetod är lämpliga metoder. Slutligen behandlas problemen kring förbudet 

mot komponentsavskrivning som mindre K2-redovisande föreningar möter. Ovan 

nämnda frågor, samt ytterligare aspekter, måste tas i anspråk för att skapa ett särskilt 

regelverk som är speciellt utformat för bostadsrättsföreningar (FAR, 2014). 

 

FAR anser slutligen att “Ett nytt regelverk måste säkerställa att det av redovisningen 

framgår om föreningen drivs enligt sunda ekonomiska riktlinjer. Det förutsätter fokus 

på underhållsplaner, finansieringsstrategier och framtida utgiftsuttag” (FAR, 2014). En 

vidare ståndpunkt från FARs sida är att redovisningen för bostadsrättsföreningar även 

skulle vara kassaflödesinriktad (FAR, 2014).   
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6.	  Analys	  

I följande kapitel analyseras insamlad empirisk data utifrån studiens föreställnings- och 

referensram. Inledningsvis analyseras kassaflödesanalysen som ett bra mått på 

ekonomiskt välmående följt av en diskussion om resultaträkningen bör kompletteras 

med en kassaflödesanalys i bostadsrättsföreningars årsredovisning.  

 

6.1	  Ger	  en	  kassaflödesanalys	  en	  bättre	  bild	  av	  ekonomiskt	  välmående	  i	  

bostadsrättsföreningar?	  	  

Bostadsrättsföreningar drivs enligt självkostnadsprincipen. Bostadsrättsföreningar har 

därmed inte lika tydliga incitament att gå med vinst som vinstdrivande företag, där varje 

kvartals resultat tillmäts en mycket stor betydelse. I samband med nya 

avskrivningsregler efter införandet av K-regelverken, samt förtydligandet av K2, 

förväntades bostadsrättsföreningar gå från att tillämpa progressiv avskrivning till att 

tillämpa linjär avskrivning. Samtliga av studiens respondenter bekräftar vidare att linjär 

avskrivning är det som majoriteten av Sveriges bostadsrättsföreningar nu tillämpar. 

Linjär avskrivning leder till högre kostnader i början av en byggnads nyttjandeperiod, 

till skillnad mot progressiv avskrivning. De högre kostnaderna reducerar i sin tur 

resultatet under samma period, givet ett oförändrat avgiftsuttag från föreningens 

medlemmar.  

 

Studiens respondenter har samtliga sett ett tydligt mönster på att linjär avskrivning 

bidrar till ett lägre resultat för flertalet bostadsrättsföreningar. Samtidigt betonar 

samtliga respondenter att resultatet i en bostadsrättsförening inte ger en rättvisande bild 

av ekonomiskt välmående. En bostadsrättsförening kan visa ett negativt resultat utan att 

det nödvändigtvis påverkar fortlöpande verksamhet, varför likviditeten blir en 

avgörande faktor för bostadsrättsföreningars ekonomiska situation. Stattin och Svernlöv 

skriver i sitt rättsutlåtande att ett underskott i resultaträkningen inte nödvändigtvis 

betyder att bostadsrättsföreningars ekonomi inte är välmående.  

 

Resultaträkningen visar nettot av intäkter och kostnader för ett räkenskapsår. 

Bostadsrättsföreningars ekonomiska välmående avgörs dock inte av resultaträkningens 

netto. I studiens definition av ekonomisk välmående framgår att bostadsrättsföreningar 

ska kunna betala amorteringar, räntor, utgifter för löpande drift och underhåll. Vidare 
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ska föreningarna göra avsättningar enligt upprättad underhållsplan, samt upprätthålla 

god soliditet utan att höja medlemsavgifter. Resultaträkningen ger inte den information 

som är av störst betydelse för bostadsrättsföreningars ekonomiska välmående, varför 

den måste anses bristfällig. Årsredovisningen behöver således kompletteras med 

ytterligare information för att tillmötesgå läsarnas intresse av att förstå 

bostadsrättsföreningars ekonomiska välmående. Författarna anser utifrån ovan angivet 

att bostadsrättsföreningars resultat inte ger en rättvisande bild av ekonomiskt välmående 

om resultaträkningen inte kompletteras med ytterligare information.  

 

Stattin och Svernlöv skriver i sitt utlåtande att det som bör betonas vid upprättandet av 

en bostadsrättsförenings årsredovisning är behovet av en kassaflödesanalys. 

Gustavsson5 anser att en kassaflödesanalys är det viktigaste att inkludera i 

årsredovisningen för att visa en bostadsrättsförenings ekonomiska välmående. Vidare 

skriver FAR i sitt förslag om ett anpassat regelverk för bostadsrättsföreningar att 

årsredovisningen bör vara mer kassaflödesinriktad. Således finns det tydliga incitament 

för att en kassaflödesanalys är efterfrågad och bör komplettera årsredovisningen för att 

bättre visa bostadsrättsföreningars ekonomiska välmående. 

 

Författarna anser att en kassaflödesanalys är värdefull i årsredovisningen, eftersom den 

bidrar med förståelse för bostadsrättsföreningars in- och utbetalningar under ett 

räkenskapsår, vilket förtydligar hur bostadsrättsföreningar använder sina likvida medel. 

När en verksamhet inte drivs i syfte att generera vinst är det av författarnas åsikt att en 

kassaflödesanalys är av extra stor betydelse, eftersom läsarna av finansiella rapporter får 

förståelse för om inflödet av likvida medel är större än utflödet av likvida medel. Ett 

positivt kassaflöde bidrar till bättre ekonomiskt välmående för bostadsrättsföreningar, 

eftersom likvida medel kan användas till att betala amorteringar, underhåll och 

investeringar. En kassaflödesanalys kan därmed bidra till att ge en bättre bild av 

ekonomiskt välmående i bostadsrättsföreningar. 

 

Författarna vill dock lyfta fram Svenssons6 argument om att användarna av finansiella 

rapporter luras lika mycket av en kassaflödesanalys, om resultaträkningen helt bortses 

från. Att bara fokusera på löpande kassaflöde är lika fel som att stirra sig blind på 
                                                
5 Helena Gustavsson, ansvarig för ekonomisk förvaltning, SBC. Telefonintervju 29 april 2016. 
6 Jonas Svensson, Construction Audit, EY. Telefonintervju 3 maj 2016. 
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resultatet. Svensson vill istället lyfta fram att information om bostadsrättföreningars 

framtida betalningsförmåga är viktigt för att ge en bättre bild av det ekonomiska 

välmåendet. Enligt 3 kap. BRL har styrelsen i bostadsrättsföreningar skyldighet att 

upprätta en ekonomisk plan. Planen ska inkludera förväntade utgifter för underhåll, 

föreningens krav på amortering samt avsättning till yttre fond. I den ekonomiska planen 

ska årsavgifter bestämmas till ett minimibelopp. Ett belopp som enligt lag kan orsaka 

underskott i resultaträkningen. Författarna delar Svenssons åsikt att en 

kassaflödesanalys inte självständigt räcker för att tillmötesgå läsarnas behov av 

information om bostadsrättsföreningarnas ekonomiska välmående, eftersom författarna 

liksom Svensson anser att information om framtida betalningsförmåga är av hög vikt. 

Således bör årsredovisningen kompletteras med ytterligare information. 

 

Författarna anser att en underhållsplan ska upprättas för att det ekonomiska välmåendet 

ska förtydligas. Dessutom anser författarna att nyckeltal i form av likviditet och soliditet 

bör inkluderas i årsredovisningen. Nyckeltalen bidrar till att förklara en 

bostadsrättsförenings betalningsberedskap och förmåga att betala skulder i rätt tid. 

Vidare är nyckeltalen ett bra beslutsunderlag för investerare av ny bostadsrätt, eftersom 

de bidrar till en ökad jämförbarhet mellan olika bostadsrättsföreningar. Även 

skuldsättningsgrad och information om möjligheten att låna ytterligare inkluderas med 

fördel i bostadsrättsföreningars årsredovisning för att förklara den finansieringssituation 

som råder. 

 

FAR skriver i sin idéskrift ”Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell 

Bättre” att följande begrepp bör inkluderas i bostadsrättsföreningars finansiella 

rapporter: driftkostnader, underhållskostnader, värdehöjande underhåll, avskrivningar, 

anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, långfristiga skulder, kortfristiga skulder, 

likviditet, soliditet, underhållsfond och ställda säkerheter. Författarna vill 

uppmärksamma idéskriften för att framhäva att det krävs mer än ett positivt kassaflöde 

för att påvisa ekonomiskt välmående. FAR redogör i sin idéskrift för att årliga 

avsättningar ska göras till underhållsfond, vilket ska säkerställa att likvida medel finns 

att tillgå för utgifter hänförliga till en bostadsrättsförenings respektive underhållsplan. 

Det bör enligt författarna därför vara av stor vikt för styrelsen att rikta in arbetet på 

framtida planer. En läsare ska förstå om bostadsrättsföreningar har tillräckliga tillgångar 
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i form av avsättningar inför framtiden, samtidigt som finansieringssituationen i sin 

helhet ska framgå. 

 

6.1.1	  Sammanfattning	  

Författarna besvarar studiens första frågeställning enligt följande: En kassaflödesanalys 

bidrar till att ge en bättre bild av ekonomiskt välmående. Kassaflödesanalysen bidrar 

med förståelse för det gångna årets betalningsströmmar, vilket förtydligar hur likvida 

medel har använts. Ett positivt kassaflöde kan även bidra till bättre ekonomiskt 

välmående. Författarna betonar dock att kassaflödesanalysen ensam inte bidrar till en 

komplett bild av ekonomiskt välmående i bostadsrättsföreningar. Årsredovisningen bör 

därför även kompletteras med nyckeltal. Vidare bör en underhållsplan upprättas samt 

avsättningar göras till yttre fond. Således kan en kassaflödesanalys inte självständigt 

lösa den problematik som föreligger för bostadsrättsföreningars redovisning. 

 

6.2	  Bör	  årsredovisningen	  kompletteras	  med	  en	  kassaflödesanalys?	  

Inom ramen för K2 tillåts inte en kassaflödesanalys i årsredovisningen, vilket skapar en 

viss problematik kring studiens andra frågeställning. K2 ska följas i sin helhet och 

annan normgivning ska inte tillämpas samtidigt. En bostadsrättsförening som redovisar 

enligt K2 kan därför frivilligt välja att upprätta en kassaflödesanalys som bilaga till 

årsredovisningen, vilken faller utanför ramen för K2.  

 

6.2.1	  Respondenternas	  uttalanden	  

HSB, SBC och Riksbyggen är tre av Sveriges största aktörer inom fastighetsförvaltning. 

Samtliga aktörer har valt att komplettera årsredovisningen med en kassaflödesanalys. 

Majoriteten har valt att inkludera en kassaflödesanalys av förenklad art i 

förvaltningsberättelsen. Majoriteten av studiens respondenter talar därmed emot 

gällande normgivning. Den förenklade kassaflödesanalysen i förvaltningsberättelsen 

som respondenterna nämner torde tolkas som ytterligare upplysning i 

förvaltningsberättelsen, för att den ska inkluderas i enlighet med regelverket. BFN 

menar att en kassaflödesanalys inte ska inkluderas i årsredovisningen. Den förenklade 

kassaflödesanalysen i förvaltningsberättelsen kan därför enligt författarna kritiseras. För 

att kassaflödesanalysen ska vara en del av årsredovisningen krävs en omarbetning av 
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K2-regelverket eller ett införande av ett anpassat regelverk för bostadsrättsföreningar 

som tillåter ett sådant inkluderande.  

 

Det finns även meningsskiljaktigheter bland studiens respondenter huruvida en 

kassaflödesanalys bidrar till en mer användbar redovisning. Karlsson7, Gustavsson8 och 

Pohjanen9 talar för att en kassaflödesanalys bidrar till en mer lättförståelig och 

användbar årsredovisning. En kassaflödesanalys bidrar enligt respondenterna till att 

bättre visa hur en bostadsrättsförenings förändring av likvida medel har sett ut.  

Svensson10 anser dock att en kassaflödesanalys inte säger särskilt mycket om 

bostadsrättsföreningars ekonomiska välmående. Svensson påpekar vidare att föreningar 

inte bör lägga extra resurser på en kassaflödesanalys, utan istället fokusera på att 

förklara, utifrån styrelsens synvinkel, vilka framtida utgifter och avgifter föreningen har 

att vänta. Svensson poängterar att information om en periods in- och utbetalningar inte 

är lika betydelsefull som information om vilka framtida betalningsbehov som 

bostadsrättsföreningar kan ställas inför.  

 

Studiens respondenter är sammanfattningsvis oense om vikten av en kassaflödesanalys 

som komplement till årsredovisningen. Författarna anser det betydande att överväga om 

en kassaflödesanalys bör komplettera årsredovisningen eller inte. För att besvara frågan 

utgår författarna från redovisningsteori i studiens teoretiska referensram. 

 

6.2.2	  Rättvisande	  bild	  och	  god	  sed	  

Karlsson11, Gustavsson12 och Pohjanen13 anser att årsredovisningen bör kompletteras 

med en kassaflödesanalys, eftersom en sådan bidrar till att uppvisa en bättre och mer 

rättvisande bild av bostadsrättsföreningars ekonomiska välmående. Enligt 

redovisningsteori uppnås en rättvisande bild genom att information i finansiella 

rapporter bidrar till att visa en korrekt bild av bostadsrättsföreningars ekonomiska 

situation. Författarna anser att en kassaflödesanalys är en god väg mot att uppnå en 

rättvisande bild, eftersom den till skillnad från resultaträkningen visar föreningens 
                                                
7 Linda A Karlsson, chef för administrativ service, HSB Östergötland. Telefonintervju 26 april 2016. 
8 Helena Gustavsson, ansvarig för ekonomisk förvaltning, SBC. Telefonintervju 29 april 2016. 
9 Roger Pohjanen, Senior rådgivare, Riksbyggen. Telefonintervju 29 april 2016. 
10 Jonas Svensson, Construction Audit, EY. Telefonintervju 3 maj 2016. 
11 Linda A Karlsson, chef för administrativ service, HSB Östergötland. Telefonintervju 26 april 2016. 
12 Helena Gustavsson, ansvarig för ekonomisk förvaltning, SBC. Telefonintervju 29 april 2016. 
13 Roger Pohjanen, Senior rådgivare, Riksbyggen. Telefonintervju 29 april 2016. 
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förändring av likvida medel, vilket är betydelsefullt för att förstå bostadsrättsföreningars 

ekonomiska välmående. En kassaflödesanalys ger därmed som komplement till 

resultaträkningen en mer rättvisande bild av bostadsrättsföreningar.  

Det är dock författarnas åsikt att en kassaflödesanalys inte är tillräcklig för att 

säkerställa att årsredovisningen uppvisar en tillräckligt tillfredställande bild av 

bostadsrättsföreningars ekonomiska välmående. Det är således författarnas uppfattning 

att årsredovisningen bör kompletteras ytterligare. De nyckeltal som författarna 

föreslagit i avsnitt 6.1 kan anses utgöra ett komplement som bidrar till att den 

finansiella rapporten uppvisar en rättvisande bild som är tillfredställande. Sålunda är det 

en förutsättning för bostadsrättsföreningar att även inkludera nyckeltal om de väljer att 

inkludera en kassaflödesanalys för att uppvisa en rättvisande bild som är 

tillfredställande. Författarna vill dock påpeka att oavsett om bostadsrättsföreningar 

väljer att inkludera en kassaflödesanalys eller inte bör nyckeltalen inkluderas, eftersom 

dessa innehåller betydande information om föreningarnas ekonomiska situation. 

 

Problemet som uppstår vid införandet av en kassaflödesanalys är gällande avstegsregler 

i ÅRL och det faktum att gällande lagregler inte får frångås för att uppvisa en mer 

rättvisande bild. Rådande redovisningsregler, allmänna råd och etablerad praxis ska 

följas för att redovisningen ska vara förenlig med god redovisningssed. 

Bostadsrättsföreningar är bundna att följa den lagstiftning som råder, vilket medför att 

en kassaflödesanalys inte kan inkluderas i den finansiella rapporten inom ramen för K2. 

Möjligheten finns att ändå avge en kassaflödesanalys, men den ska i det fallet inte ingå i 

årsredovisningen utan lämnas som bilaga. Kassaflödesanalysen får därmed inte samma 

uppmärksamhet som om den hade inkluderats i årsredovisningen. Bilagor till 

årsredovisningen faller även utanför revisorernas granskningsområde, vilket innebär att 

kassaflödesanalysen inte genomgår samma kvalitetssäkring som den hade gjort om den 

inkluderats. Författarna anser dock att en kassaflödesanalys är ett bra verktyg för att 

uppfylla läsarnas informationsbehov trots att det finns brister i kvalitetssäkringen.  

 

6.2.3	  Kvalitativa	  egenskaper	  

Enligt författarna strider det i viss mån mot de kvalitativa egenskaperna i IASB:s 

föreställningsram att inte komplettera årsredovisningen med en kassaflödesanalys. De 

kvalitativa egenskaperna är av stor betydelse vid upprättandet av finansiella rapporter. 

Rapporterna upprättas till användarna, vilket medför krav på begriplighet och 
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anpassning till deras kunskapsnivå. Däremot kan upprättarna förvänta sig att 

användarna ska ha rimlig kunskap inom redovisning och ekonomi. Användarna av 

bostadsrättsföreningars redovisning är en bred målgrupp och somliga förväntas enligt 

författarna inte ha den kunskap som krävs. Det är dock av författarnas åsikt att en 

årsredovisning utan en bifogad kassaflödesanalys kan resultera i en oförståelig rapport 

även för användare med kunskap inom ämnet, eftersom bostadsrättsföreningars 

ekonomiska välmående till fullo inte går att utläsa ur resultat- och balansräkning. 

Informationen blir mindre användbar för användarna, vilket strider mot den kvalitativa 

egenskapen begriplighet. 

 

Information som anses mindre användbar saknar enligt författarna även relevans för 

läsarna. Den information som framställs i de finansiella rapporterna ska vara till nytta 

för läsarna. Om relevans saknas påverkas årsredovisningens väsentlighet och aktualitet. 

Författarna anser att en bedömning av bostadsrättsföreningarnas ekonomi görs mer 

trovärdig om årsredovisningen kompletteras med en kassaflödesanalys, eftersom den 

bidrar med information om hur bostadsrättsföreningar använder sina likvida medel. 

Information som är av stor betydelse för att förstå bostadsrättsföreningars ekonomiska 

välmående. Fortsättningsvis skapar finansiella rapporter som kompletteras med en 

kassaflödesanalys en ökad jämförbarhet. Det skapar ytterligare informationsgrund för 

användarna att ta del av i beslutsprocessen för att jämföra den ekonomiska 

informationen över tid, samt mellan olika föreningar. Det finns således en påverkan på 

den kvalitativa egenskapen jämförbarhet, vilket enligt författarna bör beaktas vid valet 

att bifoga en kassaflödesanalys eller inte.  

 

FAR:s idéskrift togs fram med syfte att skapa en mer lättläst och relevant redovisning 

för bostadsrättsföreningar. Idéskriften inkluderar en mall för en prognostiserad 

kassaflödesanalys i förvaltningsberättelsen, vilken påvisar vikten av årets likviditet, men 

även framtida betalningsförmåga. Författarna förespråkar inte en prognostiserad 

kassaflödesanalys likt exemplet i idéskriften. Idéskriften utgår i den prognostiserade 

kassaflödesanalysen från en prognos på fem år. Framtida utgifter, bland annat i form av 

underhåll, avsätts däremot med ett betydligt längre tidsspann än fem år. Författarna 

anser det mer betydelsefullt för bostadsrättsföreningar att lägga tid och resurser på en 

kassaflödesanalys där förändring av likvida medel tydligt framgår. Författarna 

förespråkar därmed en kassaflödesanalys i bilaga till årsredovisningen istället för en 
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prognostiserad kassaflödesanalys i förvaltningsberättelsen, vilket även är i enlighet med 

K2.  

 

Syftet med idéskriftens mall för en prognostiserad kassaflödesanalys är dock att uppnå 

ökad relevans och begriplighet, vilket enligt författarna är en god väg till att uppfylla 

redovisningens kvalitativa egenskaper. Genom att bostadsrättsföreningar följer 

idéskriftens mall utgår redovisningen från samma grunduppställning, vilket skapar en 

mer enhetlig redovisning. Användarna får en ökad förståelse för olika föreningars 

ekonomiska välmående, eftersom föreningarna lättare kan jämföras med varandra. 

Författarna anser således att idéskriften bidrar till att uppfylla föreställningsramens 

kvalitativa egenskaper, vilket i sin tur medför en rättvisande bild av föreningens 

välmående.  

 

6.2.4	  Informationsstyrning	  

Enligt IASB:s föreställningsram är investerare den grupp användare som i stor 

utsträckning styr vilken information företag väljer att inkludera i årsredovisningen. I K2 

benämns inget om upprättandet av en kassaflödesanalys i årsredovisningen, vilket enligt 

BFN innebär att kassaflödesanalysen inte får ingå. Författarna anser att många 

bostadsrättsföreningar skulle tjäna på att komplettera årsredovisningen med en 

kassaflödesanalys, eftersom det enligt majoriteten av studiens respondenter finns ett 

behov hos användarna. Vidare bör därför föreningarna styras av det behov som 

användarna har.  

 

HSB, SBC och Riksbyggen förespråkar upprättandet av en kassaflödesanalys. 

Förvaltningsbolagen är övertygade om att en kassaflödesanalys bidrar till ett 

förtydligande av föreningens ekonomiska situation och välmående. Medlemmar i 

föreningar som inte drivs med hjälp av förvaltningsbolag kan däremot antas vara mindre 

insatta i vilka rapporter som är av nytta för användaren. Svensson14 förklarar vikten av 

att ledande aktörer inom fastighetsförvaltning föregår med gott exempel. Det är även 

författarnas åsikt att marknadens största aktörer i stor utsträckning påverkar hur mindre 

föreningar väljer att upprätta redovisningen. Författarna förväntar sig därmed en framtid 

där kassaflödesanalysen får en tydligare roll i bostadsrättsföreningars årsredovisning. 

                                                
14 Jonas Svensson, Construction Audit, EY. Telefonintervju 3 maj 2016. 
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6.2.5	  Beslutsanvändbarhet	  

Författarna anser att teori kring beslutsanvändbarhet är relevant vid besvarandet av 

uppsatsens andra frågeställning. Begreppet innebär att företag inte har möjlighet att 

framställa en korrekt redovisning. Istället bör företagen sträva efter att göra 

redovisningen användbar för dess faktiska användare. Svensson15 menar att användarna 

av bostadsrättsföreningars finansiella rapporter främst är ägarna, tätt följda av köpare av 

bostadsrätt. Köpare kan i fallet med bostadsrättsföreningar likställas med föreningens 

investerare. Samtliga respondenter har beskrivit dessa investerare som lekmän. 

Människor som i vardagen har en annan sysselsättning än att driva ekonomisk förening 

i form av en bostadsrättsförening. Investerarna är därför i vissa fall inte insatta i de 

finansiella rapporternas informationsinnehåll och vilken information som kan vara 

relevant vid ett beslutsfattande. 

 

Informationsansatsen utgår från att användarna har ett individuellt ansvar att förutse 

föreningens framtida prestationer och värde. Det finns enligt ansatsen ingen reglering 

kring var i årsredovisningen information ska finnas, eftersom användarna antas använda 

all tillgänglig information. I dagsläget är det inom ramen för K2 inte tillåtet att ha en 

kassaflödesanalys i årsredovisningen. Det är däremot tillåtet att upprätta en 

kassaflödesanalys som bilaga. Redovisningen beskriver därmed ett synsätt som kan 

likställas med informationsansatsen. Med kunskap om att investerarna är lekmän kan 

synsättet, enligt författarna, kritiseras.  

 

Mätansatsen beskriver upprättarnas ansvar att förse användarna med viktig information. 

Vidare påpekar ansatsen vikten av att tydligt ange information i finansiella rapporter, 

vilka ska vara upprättade efter standarder och normering. Användarna kan utifrån 

finansiella rapporter fatta rationella och välgrundade beslut. Med kunskap om att 

användare av bostadsrättsföreningars finansiella rapporter är lekmän är det av 

författarnas åsikt att upprättarna av de finansiella rapporterna bör förstå innebörden av 

mätansatsen. Läsarna har inte kunskap att på egen hand hitta viktig information, utan de 

behöver hjälp av upprättarna att hitta den. En kassaflödesanalys som komplement till 

årsredovisningen gör det tydligare för läsarna att förstå föreningens ekonomiska 

                                                
15 Jonas Svensson, Construction Audit, EY. Telefonintervju 3 maj 2016. 
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välmående, eftersom läsarna får en bättre insyn över in- och utströmningar av likvida 

medel. En kassflödesanalys bör därför inkluderas som bilaga till årsredovisningen för 

att uppfylla användarnas informationsbehov. 

 

Svensson16 förklarar att en förståelig redovisning inte uppnås genom att reglera in i det 

absurda, där användarna slipper titta på den ekonomiska informationen. Däremot 

handlar det om att informationen ska vara relevant. Lekmän ska titta på en 

årsredovisning och förstå om den är bra eller dålig. Författarna anser utifrån Svenssons 

resonemang och teorier om beslutsanvändbarhet att ansvaret dels ligger hos användaren, 

men främst hos upprättaren som ansvarar för att förutsättningar finns för en användbar 

redovisning. Författarna anser vidare att ny reglering är viktigare för 

bostadsrättsföreningar än andra associationsformer, eftersom upprättarna av dess 

finansiella rapporter är lekmän. Ny reglering säkerställer att nödvändig information 

inkluderas i årsredovisningen, vilket bidrar till en användbar redovisning. 

 

Författarna vill med avsnittet för beslutsanvändbarhet förtydliga att en 

kassaflödesanalys som bilaga till årsredovisningen är ett bra komplement till 

resultaträkningen och bidrar med relevant information om bostadsrättsföreningars 

ekonomiska välmående i form av vilka in- och utbetalningar som har skett under en viss 

period. Upprättarna bör därför ta på sig ansvaret att inkludera den.  

 

6.2.6	  Informationsmängd	  

Vidare diskussion involverar årsredovisningens optimala informationsmängd. Skapar en 

ökad informationsmängd mer nytta än vad den kostar att ta fram och finns det därför en 

lönsamhet i att öka informationsmängden? Mängden optimal information är väldigt 

svår, om inte omöjlig, att komma fram till. Bostadsrättsföreningar får således undersöka 

vilken nytta en kassaflödesanalys förmedlar till användarna och sedan ställa det mot 

vilken prestation det krävs från dem att ta fram informationen. Tre av fyra respondenter 

i studien anser att nyttan övervinner kostnaden i frågan. Svensson17 ställer sig kritisk till 

nyttan och anser att en kassaflödesanalys inte är det viktigaste att involvera. Svensson 

ser mer till att prognostisera framtida årsavgifter och inkludera en underhållsplan.  

 
                                                
16 Jonas Svensson, Construction Audit, EY. Telefonintervju 3 maj 2016. 
17 Jonas Svensson, Construction Audit, EY. Telefonintervju 3 maj 2016. 



 
57 

Författarna anser att nyttan av att upprätta en kassaflödesanalys övervinner kostnaderna 

med tanke på vad den visar. Datoriserade redovisningshjälpmedel finns idag att tillgå, 

vilket enligt författarna effektiviserar upprättandet av finansiella rapporter och bidrar till 

lägre kostnader. Dock vill författarna betona Svenssons18 åsikt om att en 

kassaflödesanalys inte är det viktigaste att involvera. Kassaflödesanalysen ska enligt 

författarna ses som ett viktigt komplement till resultaträkningen samtidigt som 

upprättandet av en underhållsplan och avsättningar därefter är av minst lika stor vikt. En 

prognostiserad kassaflödesanalys, vilken FAR förespråkar i sin idéskrift, ser författarna 

som en större kostnad för upprättarna än vad den ger nytta. En utförlig underhållsplan 

ger likvärdig information som en prognostiserad kassaflödesanalys och bör enligt 

författarna prioriteras.  

 

6.2.7	  Informationsassymetri	  

Informationsassymetri är ett begrepp som innebär att en part i en affärstransaktion 

innehar tillgång till mer information än resterande parter. Genom att inte upprätta en 

kassaflödesanalys som bilaga till årsredovisningen utesluter bostadsrättsföreningarna 

viktig information som kan vara av vikt för användarna av finansiella rapporter. Det kan 

enligt författarna tolkas som att föreningen undanhåller information som i vissa fall är 

avgörande i beslutsprocessen för användarna, vare sig föreningen gör det med avsikt 

eller inte. Enligt förvaltningsbolagen HSB, SBC och Riksbyggen innehåller en 

kassaflödesanalys information som på ett bättre sätt beskriver föreningens ekonomiska 

välmående. Därför kan situationen liknas med adverse selection. 

Bostadsrättsföreningars styrelser har tillgång till mer information kring föreningens 

ekonomiska välmående än vad användarna av de finansiella rapporterna får. Styrelsen 

kan därmed avsiktligen undvika att upprätta en kassaflödesanalys om de anser att 

föreningen ser bättre ut för externa parter. Det kan således påverka investerarnas beslut, 

när inte hela sanningen om föreningen framkommer av redovisningen.  

 

6.3	  Avslutande	  reflektion	  

Inom ramen för K2 tillåts inte en kassaflödesanalys i årsredovisningen. Två av Sveriges 

ledande aktörer inom fastighetsförvaltning har med utgångspunkt i regelverkets 

begränsning istället valt att upprätta en förenklad kassaflödesanalys i 

                                                
18 Jonas Svensson, Construction Audit, EY. Telefonintervju 3 maj 2016. 
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förvaltningsberättelsen. Den förenklade kassaflödesanalysen kritiseras av författarna, 

eftersom den bryter mot BFN:s uttalande om vad som får inkluderas i årsredovisningen 

för K2-redovisande föreningar. FAR:s idéskrift anger vidare att bostadsrättsföreningar 

bör inkludera en prognostiserad kassaflödesanalys i sin årsredovisning. En 

prognostiserad kassaflödesanalys skapar enligt författarna frågetecken kring hur långt 

prognosen ska sträcka sig, samt skapar mer arbete för upprättaren än nytta för 

användarna. Författarna anser därför att en kassaflödesanalys bör inkluderas som bilaga 

till årsredovisningen för bostadsrättsföreningar.  

 

Författarna anser därmed att en kassaflödesanalys enligt gällande normgivning bör 

upprättas som bilaga till årsredovisningen för att komplettera resultaträkningen. 

Ledande aktörer inom fastighetsförvaltning tydliggör vikten av en kassaflödesanalys 

och FAR skriver i sitt utlåtande att bostadsrättsföreningars redovisning bör göras mer 

kassaflödesinriktad. Författarna anser dock att en kassaflödesanalys inte ger en komplett 

bild av det ekonomiska välmåendet hos bostadsrättsföreningar. Läsarna av de finansiella 

rapporterna bör även fokusera på föreningens nyckeltal i årsredovisningen, upprättad 

underhållsplan samt att avsättningar görs därefter.  
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7.	  Slutsats	  

Det avslutande kapitlet besvarar studiens syfte och frågeställningar samt diskuterar hur 

resultaten har tagits fram. Slutligen presenteras framtida forskningsförslag. 

 

7.1	  Studiens	  resultat	  

K2-redovisande bostadsrättsföreningar bör komplettera sina årsredovisningar med en 

kassaflödesanalys. En kassaflödesanalys bidrar till förståelse för betalningsströmmar 

under ett räkenskapsår, vilket förtydligar hur likvida medel har använts. Ett positivt 

kassaflöde bidrar till ett ökat ekonomiskt välmående hos bostadsrättsföreningar, 

eftersom likvida medel kan användas till att betala amorteringar, underhåll och 

investeringar. Kassaflödesanalysen bidrar således till att ge en bättre bild av 

bostadsrättsföreningars ekonomiska välmående.  Författarna betonar dock att 

kassaflödesanalysen ensam inte bidrar till en komplett bild av bostadsrättsföreningars 

ekonomiska välmående. Årsredovisningen bör även kompletteras med nyckeltal. Vidare 

bör en underhållsplan upprättas samt avsättningar göras till yttre fond. En 

kassaflödesanalys kan således inte självständigt lösa den problematik som föreligger för 

bostadsrättsföreningars redovisning. 

 

Författarna kan efter genomförd studie konstatera att bostadsrättsföreningar bör utgå 

från mätansatsen, vilket innebär att upprättarna av årsredovisningen ansvarar för att 

förse användarna med information som är av vikt i bedömningsprocessen av 

ekonomiskt välmående. En kassaflödesanalys som bilaga till årsredovisningen utgör ett 

exempel på sådan information, eftersom kassaflödesanalysen till skillnad från 

resultaträkningen visar bostadsrättsföreningars finansiella flöden. Genom att 

användarna erbjuds ytterligare informationsmängd i form av en kassaflödesanalys bör 

deras förmåga öka att fatta rationella och välgrundade beslut. 

  

Det är författarnas åsikt att ett uteslutande av en kassaflödesanalys i viss mån strider 

mot IASB:s föreställningsram. Årsredovisningens information vid ett sådant uteslutande 

blir mindre användbar för investerare och syftet med den finansiella rapporten uppnås 

inte. Författarnas uppfattning är att en kassaflödesanalys som komplement till 

årsredovisningen leder till en mer trovärdig bedömning av bostadsrättsföreningars 

ekonomiska välmående, vilket vidare tillmötesgår investerares informationsbehov och 
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föreställningsramen. Återigen vill författarna påpeka att en kassaflödesanalys inte 

självständigt är tillräcklig för att visa en bostadsrättsförenings ekonomiska välmående, 

varför ytterligare information måste tilläggas. 

 

7.2	  Framtida	  forskningsförslag	  

Ett förslag till vidare studie är en kvantitativ undersökning om K2-redovisande 

bostadsrättsföreningar upprättar en kassaflödesanalys enligt rådande normgivning samt 

sammanställa medlemmarnas åsikt om dess relevans i årsredovisningen.  

 

Författarna vill även lyfta fram ett forskningsförslag angående vilka effekter införandet 

av ett anpassat regelverk för bostadsrättsföreningar kan ge upphov till. Författarna har 

vid upprepade tillfällen kommit i kontakt med frågan kring ett anpassat regelverk och 

huruvida det är svaret på den livliga debatt som råder kring bostadsrättsföreningars 

redovisning. En studie av den karaktären kan förslagsvis ha sin utgångspunkt i FAR:s 

utlåtande kring ett anpassat regelverk för att sedan undersöka vilka konsekvenser 

regelverket bidrar med för användarna av de finansiella rapporterna. Det skulle även 

vara intressant att undersöka processen kring framtagandet av det nya regelverket. Det 

kan dock vara problematiskt att skriva om något som ännu inte är genomfört. Det ovan 

nämnda förslaget är enklast att tillämpa i samband med införandet av ett sådant anpassat 

regelverk, vilket förutsätter att det faktiskt kommer införas.  
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Bilaga	  1	  –	  Mail	  till	  respondenter	  
 

Författarna har i studien utgått från en mejlmall vid första kontakt med valda 

respondenter.   

 

Hej XXX! 

 

Vi är två tjejer som läser till civilekonomer på Linköpings universitet. Vi skriver just nu 

vår C-uppsats inom företagsekonomi, med inriktning redovisning. Vi har valt att 

fördjupa oss i den heta debatt som pågått de senaste åren om bostadsrättsföreningars 

redovisning i samband med införandet av K-regelverken. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka om K2-redovisande bostadsrättsföreningar bör inkludera en 

kassaflödesanalys i sin årsredovisning. Vidare är syftet att undersöka på vilket sätt det i 

så fall kan göras möjligt. 

 

För att bättre förstå vilken innebörd en kassaflödesanalys skulle få för 

bostadsrättsföreningar har vi valt att ta kontakt med dig för att få ta del av din expertis 

på området. Vi hoppas därför att du är intresserad av att medverka i en kort intervju 

(telefon eller vad som passar dig) för att ge din syn på hur en sådan förändring kan 

påverka och förverkligas. 

 

Vi vore oerhört tacksamma om du ville medverka med din kunskap. Tveka inte att 

kontakta oss på den här mailen om du har några frågor eller funderingar. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Caroline Perneryd och Hanna Peterson 

Linköpings universitet 

	  
	  
	  
	  
 
 
 



 

Bilaga	  2	  -‐	  Intervjumall	  
 

Författarna har i studiens intervjumall utgått ifrån semi-strukturerad intervjuteknik, 

vilket innebär att respondenten har möjlighet till öppna svar. Författarna kommer i 

stort sätt utgå från intervjumallens ordning och formulering. 

 

Del 1. Företaget och den anställda 

- Berätta om din utbildningsbakgrund och din roll i företaget. 

- Vill du berätta lite mer om SBC. Affärsidé och värdeord, och om verksamheten. 

- I vilken omfattning arbetar ni med det ämne som vi kommer att diskutera? 

Diskussion och tillämpning av K-regelverken, införande av kassaflödesanalys, 

förbudet mot progressiv avskrivning etc. 

- Vilka faktorer har påverkat ert val av redovisningsmetod efter införandet av K-

regelverken? Och i sin tur avskrivningsmetod. 

- Hur har detta diskuterats? 

- Hur har det förts vidare till era kunder? Och vilka konsekvenser har det fått för 

dem? 

- Har ni behövt hantera eventuella förluster till följd av höjda kostnader med nya 

avskrivningsregler? 

  

Del 2. Personliga åsikter och reflektioner om studiens ämne 

- Hur ställer du dig till den livliga debatt som har pågått sedan införandet av K-

regelverken och förbudet mot progressiv avskrivning? 

- Hur tror du att bostadsrättsföreningars finansiella rapporter skulle påverkas om 

deras resultatrapporter kompletteras med en kassaflödesanalys? 

- Vilka problem skulle det kunna lösa? 

- Är det värt arbetet att ta fram en kassaflödesanalys med tanke på vad den visar? 

- Hur tror du införandet av en kassaflödesanalys skulle bli möjligt i K2-

redovisande föreningar? Justera nuvarande regelverk? Anpassat regelverk? 

Varför? 

 
 


