
Kandidatuppsats 
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet | 180,0 hp

Bankers Kreditanalys Av
Bostadsrättsföreningar

och årsredovisningens roll samt utformning

Företagsekonomi 15hp

Halmstad 2019-06-10

Jonathan Berg och Oscar Melin



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bankers Kreditanalys Av Bostadsrättsföreningar 

- och årsredovisningens roll samt utformning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Berg 950804 

Oscar Melin 950227 

  

Handledare: 

Eva Berggren 

Examinator: 

Per-Ola Ulvenblad 

VT 2019  

 



 

2 
 

Uppsatsens Titel: Bankers Kreditanalys Av Bostadsrättsföreningar - och årsredovisningens 

roll samt utformning 

Slutseminariedatum: 2019-05-28 

Kurs: Kandidatuppsats, 15hp 

Författare: Berg, Jonathan; Melin, Oscar 

Examinator: Per-Ola Ulvenblad  

Handledare: Eva Berggren  

Nyckelord: Bostadsrättsförening, Årsredovisning, Finansiell Analys, Kreditgivning 

Problemdiskussion: Bostadsrättsföreningars höga skuldsättning har diskuterats frekvent i 

diverse medier senaste åren och en räntehöjning kan påverka föreningens medlemmar 

avsevärt. Köparnas kunskapsbrist och oförmåga att avläsa en årsredovisning på ett korrekt 

sätt kan innebära problem för föreningens samtliga intressenter. Bankerna är den intressent 

som utför professionella ekonomiska analyser av bostadsrättsföreningarna och bör således ha 

mest kunskap kring ämnet.   

Problemformulering: Hur analyserar banker bostadsrättsföreningar och dess årsredovisning i 

samband med kreditförfrågan och finns det några problem med årsredovisningens nuvarande 

utformning?  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och öka förståelsen om hur bostadsrättsföreningar 

och dess årsredovisning analyseras av banker vid kreditförfrågan. Studien avser att 

undersöka, jämföra och utvärdera teori med empiri för att hitta eventuella mönster, likheter 

och skillnader mellan bankernas tillvägagångssätt.  

Metod: Att med syftet som utgångspunkt och genom användandet av en kvalitativ metod 

uppnå en djupare förståelse inom ämnet. En fallstudie har valts som forskningsstrategi för att 

undersöka olika bankers arbetssätt.  

Slutsatser: Bankerna anser att det finns problem med utformningen av årsredovisningen för 

bostadsrättsföreningar, där det största problemet rör föreningens avskrivningar. Att 

bostadsrättsföreningarna presenterar väldigt varierande underhållsplaner är också 

problematiskt. Fortsättningsvis fastslås att revisorn inte har någon stor roll i kreditprocessen 

och att val av K-regelverk inte spelar någon roll för bankens arbete. Endast två av fem banker 

anser att föreningens representant kan påverka kreditbeslutet. Nyckeltalet soliditet fastslås 

som icke användbart samtidigt som belåningsgrad pekas ut som dess ersättare, och är 

tillsammans med räntetålighet de viktigaste nyckeltalen. 
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Problem Description: The high level of indebtedness of housing cooperatives has been 

discussed frequently in various media in recent years and an interest rate increase can 

significantly affect the cooperatives members. The buyers' lack of knowledge and the 

inability to correctly evaluate an annual report can lead to problems for the housing 

cooperatives all stakeholders. The banks are the only stakeholder who performs professional 

economic analyzes of the housing cooperatives and should therefore have the most 

knowledge about the subject. 

Research Question: How do banks analyze housing cooperatives and its annual report in 

connection with the credit inquiry and are there any problems with the current format of the 

annual report? 

Purpose: The purpose of this thesis is to describe and increase the understanding of how 

housing cooperatives and its annual report are analyzed by banks when requesting credit. The 

study intends to investigate, compare and evaluate theory with empirical evidence to find 

possible patterns, similarities and differences between banks' approaches. 

Methodology: To achieve a deeper understanding of the subject a qualitative method was 

used. A case study has been chosen as a research strategy to investigate the way different 

banks work with Housing Cooperatives. 

Conclusions:The banks consider that there are problems with the design of the annual report 

for housing cooperatives, where the biggest problem concerns the depreciation. The fact that 

the cooperative housing present very varied maintenance plans is also problematic. Further 

on, it is stated that the auditor has no major role in the credit process and that the choice of 

“K-regelverk” does not play a role in the bank's work. Only two out of five banks believe that 

the housing cooperative’s representative can influence the credit decision. The key ratio 

solvency is determined as not useful, while the loan-to-value ratio is pointed out as its 

replacement, and together with interest-rate tolerance they are the most important key 

figures. 
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1. Inledning   

I det inledande avsnittet presenteras farorna med bostadsrättsföreningars höga belåning och 

dess intressenters eventuella oförmåga att utläsa relevant information från årsredovisningen. 

Bankerna är den av bostadsrättsföreningens intressenter som utför professionella ekonomiska 

analyser i vilket denna studie har sitt huvudfokus. Kapitlet avslutas med problemformulering 

och syfte.  

1.1 Problembakgrund  

Under de senare åren har det blivit betydligt dyrare att producera bostäder samtidigt som 

befolkningstakten i Sverige har ökat. Allt fler bostäder behövs och resultatet av detta har 

blivit att priserna har mångdubblats under de senaste decennierna. I och med den mer 

tilltagande befolkningstakten är en stor del av bostäderna som produceras lägenheter i 

flerfamiljshus och på grund av de höga byggkostnaderna och prissituationen på marknaden är 

upplåtelseformen av bostäderna ofta bostadsrätter (Sveriges Byggindustrier, u.å).  

Sveriges snittpris på en bostadsrätt låg under 2017 på ca 2,4 miljoner kronor (SCB, 2018). De 

fall där en individ idag ska köpa en bostadsrätt och kan betala den utan att ta ett privat bolån 

uppkommer ytterst sällan och i de flesta fallen belånar köparen en större del av bostaden för 

att kunna finansiera köpet. Utöver sitt privata lån åtar sig köparen de eventuella skulder som 

den aktuella bostadsrättsföreningen har, något som många köpare inte uppmärksammar. 

Istället fokuserar de ofta på bostadsrättens köpeskilling och årsavgift, utan att beakta 

underliggande faktorer som bostadsrättsföreningens ekonomi (Mynewsdesk, 2016). 

Efterdyningarna av finanskrisen 2008 har dock resulterat i att lånekraven ökat hos 

kreditinstituten. Sverige har på statlig nivå bland annat infört ett amorteringskrav som sedan 

skärptes i mars 2018 för nya bostadsköpare med syftet att bromsa prisutvecklingen på 

bostadsmarknaden, samt för att minska de sårbarheter som uppstår i och med hushållens 

stigande skulder. 

Finansinspektionen har länge haft fokus på de privata bostadslånen där amorteringskravet är 

ett exempel på resultatet av detta. Nu har de istället skiftat fokus mot bostadsrättsföreningars 

lån som de bedömer vara farligt höga (Sustend, 2018). Även Anna Lidberg (2018) vid 

Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet uttrycker oro i sin rapport gällande 

bostadsföreningars höga skuldkvot. Hon påpekar att bankernas utlåning till 

bostadsrättsföreningar har fortsatt att öka sedan början av 2000-talet vilket kan ge kännbara 

ekonomiska konsekvenser för föreningar om räntan stiger. 

1.2 Problemdiskussion   

Ett bostadsrättsköp kan för vissa vara den största affären som görs i livet, trots det menar 

Eliasson och Nordling (2016) att många köpare inte kan granska bostadsrättsföreningars 

ekonomi och använda underlaget till sitt beslutsfattande på ett korrekt sätt. Istället är köparna 

ofta naiva och litar blint på när mäklaren säger att föreningens ekonomi är god utan att 

egentligen veta vad de ska kolla efter. Bay, Catasús & Johed (2014) har resonerat kring 

“Financial literacy”, eller på svenska; ekonomisk läskunnighet, angående människors 

förmåga att tolka ekonomiska termer för att applicera vid sitt beslutsfattande. De konstaterar 

att många människor saknar den kunskap som krävs för att kunna ta ett rationellt ekonomiskt 

beslut.   
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Under flera års tid har det i återkommande nyhetsinslag i diverse medier framkommit 

rapporter som pekar på farorna i bostadsrättsföreningars höga belåningsgrad. I ett läge där 

räntorna höjs kan en förenings ekonomiska förutsättningar förändras (Boendesociala 

beredningen, 1999). Om de försämras till den grad att föreningen sätts i konkurs avvecklas 

föreningen och tillgångarna säljs för att återbetala borgenärerna. De eventuella privata 

bostadslån som medlemmarna har tagit finns dock kvar, trots att säkerheten för lånet har 

försvunnit. Bostadsrättshavarens kapital i föreningen har således gått förlorade. 

Uppmärksammandet av köparnas kunskapsbrist har lett till att företag som Borättupplysning 

och Abrf Group AB har skapat egna betygsystem, där de bedömer hur olika 

bostadsrättsföreningars ekonomi mår för att hjälpa spekulanterna. Utöver detta har 

exempelvis HSB och diverse mäklarfirmor publicerat nyckeltalsberäkning anpassad för hur 

bostadsrättsföreningens ekonomi ska granskas. Det är således upp till spekulanten själv att ha 

koll på föreningens ekonomi. Uppseendeväckande nog skiljer sig nyckeltalen och 

beräkningarna sinsemellan de olika företagen vilket påvisar att det råder tvetydigheter kring 

hur en bostadsrättsförenings ekonomi bör granskas. Befintliga medlemmar, spekulanter och 

banker är de som har ett intresse av bostadsrättsföreningens ekonomiska situation. Av dessa 

tre är det endast bankerna som utför professionella finansiella analyser, men hur går den 

analysen egentligen till?  

Den viktigaste finansiella rapporten för en bostadsrättsförening är årsredovisningen. I HSB, 

Bostadsrätterna, Riksbyggen, FAR och SBC:s brev till justitiedepartementet 2015 lyfter 

organisationerna att den gällande lagstiftningen för redovisningen med kompletterande 

normgivning inte är anpassad för bostadsrättsföreningars verksamhet. Detta har medfört att 

föreningars intressenter inte får relevant och tillräckligt med information genom att utläsa de 

årsredovisningar som upprättas i dagsläget (Blomqvist et al, 2015). 

Bankmarknaden karaktäriseras av informationsasymmetri vilket innebär att långivare och 

låntagare inte har tillgång till samma information (Stiglitz & Weiss, 1981). Asymmetrin gör 

att det blir en utmaning för kreditgivare att på ett korrekt sätt värdera ett företag. När det 

gäller vinstdrivande företag är det främst de finansiella rapporterna som granskas, vilket 

resulterar i att kreditbeslutet grundas i nyckeltalsanalyser och företagets finansiering som 

hämtas från de finansiella rapporterna (Sigbladh & Wilow, 2008). Men hur ser det egentligen 

ut när en bostadsrättsförening granskas då de inte fungerar som ett vinstdrivande företag? 

1.3 Problemformulering 

Hur analyserar banker bostadsrättsföreningar och dess årsredovisning i samband med 

kreditförfrågan och finns det några problem med årsredovisningens nuvarande utformning?  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och öka förståelsen om hur bostadsrättsföreningar och 

dess årsredovisning analyseras av banker vid kreditförfrågan. Studien avser att undersöka, 

jämföra och utvärdera teori med empiri för att hitta eventuella mönster, likheter och 

skillnader mellan bankernas tillvägagångssätt.  

 

 

 



 

3 
 

2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras information om bostadsrättsföreningar och dess intressenter innan 

befintlig forskning behandlas kring bostadsrättsföreningens nuvarande utformning av 

årsredovisningen som sedan ligger till grund för bankernas finansiella analyser. Därefter 

följer nyckeltalsberäkning och andra bedömningsvariabler inför bankens kreditbeslut. 

Avsnittet avslutas med en sammanställningsmodell av den teoretiska referensramen.  

2.1 Bostadsrättsföreningen och dess intressenter  

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter och har 

som ändamål att upplåta bostäder med bostadsrätt till medlemmarna (Isacson, 2006). Den 

ekonomiska föreningen är en typ av förening som bedriver ekonomisk verksamhet som 

medlemmarna deltar i och drar nytta av. I de fall en ekonomisk förening drivs som en 

bostadsrättsförening är inte syftet att gå med vinst, utan att upplåta lägenheter med 

bostadsrätt. När en bostadsrätt köps tror många att köparen äger själva lägenheten, men så är 

inte fallet. Köparen anskaffar sig ett andelstal i bostadsrättsföreningen där föreningen i sin tur 

äger fastigheten och lägenheten. Det som köparen får är nyttjanderätt till en viss bostad inom 

fastigheten via sitt ägarskap i föreningen (Isacson, 2006).  

I varje bostadsrättsförening väljs en styrelse av de boende med uppdrag att företräda 

medlemmarna och att verka för föreningens bästa. Styrelsen följer i sin tur föreningens 

stadgar vilka verkar som regler för hur bostadsrättsföreningens verksamhet styrs. Lagen om 

ekonomiska föreningar ligger till grund för bostadsrättsföreningar men lagen är inte 

tvingande, vilket innebär att det är viktigt som spekulant att kontrollera stadgarna för att bilda 

sig en uppfattning om hur föreningen styrs (Lundén & Svensson, 2011). 

Figur 1: Egenkomponerad Intressentmodell av Bostadsrättsföreningens intressenter. 

Intressentmodellen är en grafisk förklaring av ett projekts intressenter och tanken är att den 

ska visa vilken relation till projektet som intressenten har (Astrakan, 2016). Figur 1 visar 

Bostadsrättsföreningens tre huvudsakliga intressenter i form av Befintliga medlemmar, 

Spekulanter och Kreditgivare.  
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Bostadsrättsföreningar har som syfte att främja dess medlemmars ekonomiska intressen i 

samband med boendet. Årsavgifterna i föreningen sätts efter en självkostnadsprincip vilket 

innebär att årsavgiften tillsammans med eventuella intäkter ska täcka föreningens utgifter. 

Föreningen driver alltså inte ekonomin med ett vinstsyfte men det är viktigt att de når balans 

på lång sikt för att föreningen ska ha en sund ekonomi (Lundén, 2011). Årsavgifterna är 

följaktligen själva kärnan som bostadsrättsföreningens ekonomi kretsar kring. Medlemmar i 

bostadsrättsföreningar har ett starkt intresse i föreningens ekonomi både på lång och kort sikt. 

På lång sikt vill bostadsrättshavaren få ut ett så högt pris som möjligt för sin bostadsrätt och 

en förening med bra ekonomi får högre betalt för sina lägenheter. På kort sikt vill 

bostadsrättshavaren hålla årsavgiften låg för att främja sin egen privata ekonomi (Isacson, 

2006). 

2.2 Årsredovisning och dess betydelse i bostadsrättsföreningen 

Vid slutet av varje räkenskapsår ska den slutliga rapporten för hur föreningen mår 

ekonomiskt redovisas. Denna process är en väldigt viktig del av föreningens ekonomi och 

ligger till grund dels vid värderingen av föreningens bostadsrätter men också vid eventuell 

kreditförfrågan. Alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att varje räkenskapsår göra en 

årsredovisning då de är bundna att följa Bokföringslagen (1999:1078) och 

Årsredovisningslagen (1995:1554). I lagarna finns regler för hur föreningens löpande 

bokföring och årsredovisning skall se ut och vad den ska innehålla. 

År 2004 påbörjade Bokföringsnämnden (BFN) det så kallade “K-projektet” vilket innebär att 

Sveriges företag delas in i fyra kategorier, K1, K2, K3 och K4 där samtliga företag med start 

från 2014 redovisar enligt sitt respektive K-regelverk. För bostadsrättsföreningar finns inget 

uppenbart val utan de har möjlighet att redovisa i antingen i K2 eller K3. Detta innebär att det 

kan finnas skillnader i årsredovisningen mellan likvärdiga bostadsrättsföreningar enbart 

genom val av regelverk (BFN, 2018).  

Skillnaden för en bostadsrättsförening mellan K2 och K3 ligger i hur avskrivningarna görs i 

föreningen (Lundberg & Törning 2014). I den förenklade versionen K2 så skrivs hela 

byggnaden och dess komponenter av som en och samma pos. I . I denna typ av 

redovisningsform så redovisas alla typer av renoveringar som en kostnad vilket kan medföra 

en förlust i resultaträkningen under det räkenskapsår som renoveringen görs. 

I K3 separerar man alla större renoveringar och lägger dessa på en egen avskrivningsplan, 

vilket är en sorts komponentredovisning. Då en större renovering skall göras, till exempel 

stambyte, så har den i teorin skrivits av fullt ut vid renoveringens start och när arbetet utförts 

bokas de ackumulerade avskrivningarna bort och ersätts med det nya anskaffningsvärdet, som 

bokas som en tillgång. På så vis blir inte renoveringen en kostnad och varje större renovering 

skrivs i fortsättningen av var och en för sig själv. I denna typ av redovisningsform är inte 

heller avskrivningar till yttre fond nödvändigt då det bokförs som en tillgång. 

Avskrivningar som görs enligt K2 är oftast lägre än de som görs i K3, men de planerade 

underhållen bokförs regelbundet i K2 medan de i K3 oftast är balansenliga. Detta gör att 

byggnadens belastning i resultaträkningen är jämnare i K3. 
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Vare sig en förening väljer att redovisa i K2 eller K3 så ska årsredovisningen bestå av fyra 

delar:  

- Förvaltningsberättelse  

- Balansräkning  

- Resultaträkning  

- Tilläggsupplysningar  

Utöver dessa fyra delar talas det dessutom om tre huvudprinciper för årsredovisningen; 

Överskådlighet, God redovisningssed och Rättvisande bild. Överskådligheten innebär att 

redovisningen ska vara lätt att förstå sig på. Man ska inte behöva vara expert på redovisning 

för att bygga sig en bild av vad som står i rapporten (ÅRL 2 kap 2§). God redovisningssed 

innebär att föreningen följer de lagar och vedertagen praxis som finns i Sverige (ÅRL 2 kap 

2§). Slutligen ska en Rättvisande bild innebära att balansräkning, resultaträkning och 

tilläggsupplysningar innehåller siffror och information som ger läsaren en verklig bild av 

föreningens ekonomi (ÅRL 2 kap 3§). 

Förvaltningsberättelse  

I förvaltningsberättelsen beskriver föreningen i ord vad som har hänt under räkenskapsåret 

och vad som ska ske kort därefter. Bostadsrättsföreningen ska upplysa om det som inte finns 

med i balans och resultaträkningen men som ändå är viktigt för att bedöma föreningens 

ekonomi. Kommande renoveringar och fastighetens skick bör beskrivas i kapitlet, trots att en 

Underhållsplan skall finnas utöver årsredovisningen med mer utförlig information kring 

renoveringarna. Utöver det beskriver förvaltningsberättelsen bland annat om medlemsantalet 

förändras drastiskt, de vill säga att flera lägenheter står tomma och andra eventuella risker 

eller osäkerhetsfaktorer som kan finnas för verksamheten. Slutligen lämnas förslag till hur 

eventuell vinst/förlust ska disponeras (Lundén & Svensson, 2011). 

Balansräkning 

Balansräkningen visar föreningens ekonomiska ställning. Här redovisas tillgångar, eget 

kapital, avsättningar och skulder på bokslutsdagen.  

Resultaträkning 

Resultaträkningen innehåller föreningens intäkter, kostnader och dess resultat. Den viktigaste 

intäkten för bostadsrättsföreningar är årsavgifterna, som består av både avgifter för 

föreningens bostäder men också eventuella lokaler föreningen upplåter för uthyrning. 

Föreningen kan utöver det ha mindre intäkter som exempelvis uthyrning av parkeringsplatser 

eller avgift för tvättstuga. Därefter följer kostnader för bostadsrättsföreningen så som 

reparationer och underhåll, uppvärmning och el, skatter, försäkringar och övriga kostnader. 

Efter kostnader följer avskrivningar som oftast består av att fastigheten skrivs av. Även om 

värdet av fastigheten ökat ska föreningen följa avskrivningsplanen. Allra längst ner i 

resultaträkningen visas föreningens resultat (Lundén & Svensson, 2011). 

Tilläggsupplysningar 

Tilläggsupplysningar är information till det som följt tidigare i årsredovisningen. 

Bestämmelserna kring dem hittas i årsredovisningslagen och finns till för att komplettera och 

förtydliga balans och resultaträkningen. De redovisas oftast i numrerade noter och ger bland 

annat information om värderingsprinciper och avskrivningar på anläggningstillgångar 

(Lundén & Svensson, 2011). 
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Bostadsrättsföreningens revisor 

Revisorns uppgift är att kontrollera föreningens räkenskaper. De fem krav som finns för att 

vara revisor i en bostadsrättsförening är:  

- Insikt och erfarenhet av redovisning sett till omfattning av föreningens verksamhet. 

- Vara minst 18 år. 

- Inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud. 

- Inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. 

- Det får inte förekomma jäv med styrelsen. 

Bostadsrättsföreningen behöver endast ha en auktoriserad revisor om föreningen är av större 

karaktär (Bolagsverket, 2017). Dock ger en auktoriserad revisor högre legitimitet vid 

låneansökan för mindre företag. Det medför ett stärkt förtroende vilket kan resultera i bättre 

lånevillkor som exempelvis lägre ränta (Collis et al., 2004). 

Kritik mot årsredovisningen:  

Blomqvist et al. (2015) fastställer att det finns problem med årsredovisningar för 

bostadsrättsföreningar. De föreslår huvudsakligen tre nödvändiga förändringar för att 

förtydliga och underlätta årsredovisningen för föreningens intressenter.  

 

- “Årsredovisningen ska på ett tydligt och enhetligt sätt presentera ett antal 

obligatoriska nyckeltal och annan information som gör det enklare att förstå 

föreningens ekonomi och även göra jämförelser med andra föreningar. Exempel på 

sådan information är avgift per kvadratmeter, lån per kvadratmeter, Räntetålighet 

och framtida underhållsbehov.” 

 

- “Resultaträkningen ska kunna fungera som ett underlag för bedömning av hur stora 

avgifter från medlemmarna som kan vara rimliga. Detta innebär att redovisningen 

måste vara utformad så att en förening med sund ekonomi inte ska behöva redovisa 

underskott över tiden.” 

 

- “Både avskrivningar och fondavsättningar ersätts med ett obligatoriskt ”sparande”. 

Detta sparande redovisas som kostnad i resultaträkningen och storleken är beroende 

på det planerade behovet av framtida ersättningsinvesteringar. Ett sådant sparande 

har likheter både med avskrivningar och fondavsättningar. En fördel är att synsättet 

är framåtriktat. Det blir också lätt att förstå varför sparandet är på en viss nivå. En 

annan fördel är att två parallella system ersätts med ett och att hela effekten 

redovisas i resultaträkningen. Det går inte att säga generellt om det nya systemet med 

sparande innebär högre eller lägre kostnader än nuvarande system. Det beror på 

förutsättningarna i det enskilda fallet.” 

 

Även Mautz (1994) fastslår att icke vinstdrivande organisationer skiljer sig så pass mycket 

från vinstdrivande företag att samma redovisningsnormer inte är applicerbara utan viss 

modifiering. Han konstaterar att intressenterna för de icke vinstdrivande organisationerna vill 

ha andra typer av information från årsredovisningen gentemot kapitalägare i vinstdrivande 

företag. 
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2.3 Bankens finansiella analys  

En granskning av ett företag är nödvändig inför försäljning, köp eller investering men även 

som underlag vid banklån. Det finns en mängd olika metoder och analyser för att granska och 

värdera vinstdrivande företag. Det vanligaste är att finansiella rapporter används, i synnerhet 

årsredovisningens siffror vid beräkning av bland annat kapitalstruktur och nyckeltal 

(Sigbladh & Wilow, 2008). 

Den ekonomiska termen för hur ett företags verksamhet är finansierat är “Kapitalstruktur” 

och det finns framförallt två olika sorter av kapital; internt (eget) och externt (lånat). Ett 

företags kapitalstruktur är alltså balanseringen mellan eget- och lånat kapital vilket 

presenteras i ett företags finansiella rapporter.  

Det egna kapitalet utgörs av företagets “sparade” vinst och dess aktieägarkapital. Eget kapital 

är beroende på hur det går för företaget och behöver inte generera avkastning. Ett sätt att 

utöka det egna kapitalet är genom nyemission, alltså skapande av nya aktier för att tillskjuta 

nytt kapital (Thomasson et al., 2004). Detta är dock inte applicerbart för en 

bostadsrättsförening, utan endast för aktiebolag.  

Det lånade kapitalet kan vara av kortfristig- och långfristig karaktär. Dessa lån kräver någon 

typ av säkerhet för borgenären och regelbundna återbetalningar med ränta är vanlig kutym.  

2.3.1 Nyckeltal och finansiella poster för bostadsrättsföreningen 

Nyckeltal är en typ av relationstal som sätter flera koefficienter från ett företags 

årsredovisning mot varandra. Dessa tal är skapade att använda som företagsmål eller som 

facit för hur ett arbetsår har gått. Många företag använder sig av nyckeltal i sin ekonomiska 

styrning för att jämföra med föregående år så att det blir lättare att se vad som kan förbättras. 

Det finns vissa nyckeltal som kan användas av de flesta företag och de förekommer ofta i 

denna typ av analyser vilket kan tolkas som att de innehåller viktig information (BAS 

Nyckeltal, 2010). Då bostadsrättsföreningar inte är vinstdrivande företag kan dock vissa 

nyckeltal vara svåra att applicera utan att ge en missvisande bild.  

Soliditet 

Soliditet går ut på att beräkna hur mycket av ett företags tillgångar som finansierats med eget 

kapital (BAS Nyckeltal, 2010). Genom att ta Justerat eget kapital delat på Totala tillgångar fås 

den procentsats som är finansierade med eget kapital och desto högre procentsats desto bättre.  

En bostadsrättsförenings skulder är redovisade i verkliga belopp medan tillgångarna endast 

har föreningens kassa som verkligt belopp. Resten av tillgångarna brukar vara fastigheternas 

bokförda värde, som i regel är lägre än dess verkliga värde (Isacson, 2006). Därför kan detta 

nyckeltal vara missvisande i bostadsrättsföreningar, något som inte bara Isacson påstår utan 

även Borättupplysning bekräftar. Även HSB (u.å.) uppmanar att soliditet skall “tolkas med 

viss försiktighet”. Istället för soliditet förklarar Svensk fastighetsförmedling (2019a) att man 

skall kolla på belåning per kvadratmeter, även kallat “Belåningsgrad”. 

Likviditet 

Nyckeltalet Likviditet går ut på att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet och betala sina 

skulder (BAS Nyckeltal, 2010). Här mäts den kortsiktiga betalningsförmågan och räknas ut 

genom att ta Omsättningstillgångar minus Varulager dividerat på Kortfristiga skulder. Den 

tekniska brytpunkten ligger vid 100% och under denna nivå är de kortfristiga tillgångarna 

mindre än de kortfristiga skulderna, vilket betyder att företaget inte kan betala alla sina 

skulder. För en bostadsrättsförening ser formeln inte exakt likadan ut, då de endast tar 



 

8 
 

Omsättningstillgångar genom Kortfristiga skulder, eftersom det inte finns ett varulager. Här 

nämns det även att vid granskning av en bostadsrättsförening ska det inte glömmas att kolla 

på de långfristiga skulderna, som mäts i nyckeltalet “Belåningsgrad” (HSB, u.å). 

Belåningsgrad 

För att ge en rättvis bild av en förenings skulder så 

räknas belåningsgrad i kvadratmeter boyta. En 

belåningsgrad som ligger över 10 000 kr anses inte 

vara lovande, medans en belåningsgrad som ligger 

under 5000 kr är väldigt bra enligt 

Borättupplysning (u.å.). Denna summa skiljer sig 

dock ofta mellan nya och gamla 

bostadsrättsföreningar och en nyskapad förening 

med högre belåningsgrad är inte ovanligt. 

Årets resultat 

Posten årets resultat som visas i en årsredovisning är inte ett nyckeltal, men i vinstdrivande 

företag är det en post som ofta granskas. En bostadsrättsförening kan dock visa minusresultat 

år efter år utan att nödvändigtvis ha en dålig ekonomisk situation, då de kan ha stora utgifter 

som i längden gynnar fastighetsvärdet (Svensk fastighetsförmedling, 2019a). Utöver det är 

posten årets resultat missvisande då gemene man har svårt att tolka avskrivningar. 

Avskrivningar finns endast med i redovisningssyfte och har inget med utgifter att göra, så för 

att få fram föreningens överskott eller underskott så skall därför årets resultat adderas med 

avskrivningar (Borättupplysning, u.å). 

I exemplet har föreningen 

minusresultat på 650 000 kr, men 

eftersom avskrivningarna är större så 

har föreningen i detta fall ett överskott 

på 300 000 kr. 

Lundberg & Törning (2014) skriver att 

avskrivningarna sker olika i och med valet av regelverk K2 eller K3. Detta motsäger ovan 

visat exempel eftersom avskrivningarna görs på olika sätt och således blir resultatposten olika 

beroende på vilken av de två reglerna man väljer att använda.  

Räntetäckningsgrad 

Räntetäckningsgrad är ett nyckeltal som mäter ett företags förmåga att betala ränta, genom att 

dividera resultat före ränta med räntekostnad. Detta nyckeltal visar alltså hur god kontroll 

som has över skulder och för att företaget skall kunna betala sina räntekostnader bör denna 

kvot vara större eller lika med 1,0 (BAS Nyckeltal, 2010). Då posten årets resultat, som 

används i denna uträkning, tidigare visats inte ger en rättvis bild av hur den ekonomiska 

situationen ser ut i en bostadsrättsförening, borde även detta nyckeltal användas försiktigt. 

Driftkostnader i en bostadsrättsförening 

Svensk fastighetsförmedling (2019b) skriver att kostnader relaterade till den dagliga driften 

ingår i begreppet driftkostnader, som sophantering, vatten, el, uppvärmning och städning. För 

att lättast kunna jämföra föreningars driftkostnader brukar detta räknas som kostnad / 

kvadratmeter boyta. 
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Räntekostnader i en bostadsrättsförening 

Att kolla på räntekostnaderna gör att personen på ett snabbt sätt kan få en uppfattning om hur 

en bostadsrättsförenings ekonomiska situation ser ut. I de flesta bostadsrättsföreningar är 

räntekostnader den största utgiften och har på så vis mest påverkan i årsavgiftens storlek. 

Genom att jämföra räntekostnader med föreningens intäkter fås ett nyckeltal i procent (BRF 

Trängen 1, u.å). 

I räkneexemplet visas att en procentsats på 15,7% av 

föreningens intäkter kommer gå till att betala föreningens 

räntekostnader. Om 40% eller mer av föreningens intäkter 

går till att betala räntekostnaderna så anses föreningen ha 

problem med sina räntekostnader (Svensk 

fastighetsförmedling, 2019a). 

Räntetålighet i en bostadsrättsförening 

Att jämföra föreningars skulder med dess omsättning ger ett bra mått på hur skuldbelagd en 

förening är då det visar vilka möjligheter en förening har att hantera sina skulder enligt BRF 

Trängen 1 (u.å.). Om låneräntan skulle öka så måste föreningens intäkter öka med lika 

mycket. T.ex. om föreningen har en räntetålighet på 12 och räntan går upp med 1% så måste 

föreningens intäkter höjas med 12% för att ekonomin 

ska gå ihop. För att räkna ut räntetålighet divideras 

föreningens skulder med dess intäkter. 

Räkneexemplet visar att om låneräntan skulle gå upp 

med 1% så skulle föreningen behöva höja sina intäkter 

med 5,7%. En räntetålighet över 10 anses vara dåligt. 

Årsavgift i en bostadsrättsförening 

Årsavgift är detsamma som i folkmun kallas 

månadsavgift och är en viktig post att ta med i beräkningarna för en bostadsrätt. Alla 

bostadsrätter har en fastställd årsavgift, som brukar betalas med en tolftedel varje månad. 

Denna årsavgift brukar baseras på den andel bostadsrätten har av föreningen och således dess 

kostnader. Årsavgiften kan då baseras på föreningens belåning, ränteläge, driftkostnader, 

fastighetsunderhåll, förmåner/tillägg, styrelsearbete samt eventuella intäkter från hyreslokaler 

(Svensk Fastighetsförmedling, 2019a). 

Andra intäkter 

Extra intäkter för en bostadsrättsförening är utöver årsavgiften och behandlar exempelvis 

lokaler och garage (Svensk Fastighetsförmedling, 2019a). Om dessa hyresintäkter blir allt för 

stora (större än 40%) kan det leda till att föreningen blir klassad annorlunda i 

inkomstskattelagen, vilket är något föreningen bör undvika. 

2.4 Bankers kreditgivning 

Kreditprocess och kreditgivare  

Bankerna som erbjuder lån till företag verkar på en fri marknad med utbud och efterfrågan på 

kapital (Hörngren m.fl., 1987). Den informationsasymmetri som råder på marknaden innebär 

att det blir en utmaning för bankerna att utvärdera ett företag sett till informationen de har att 

tillgå och informationshanteringen blir således viktig för utfallet om kreditgivning (Stiglitz & 
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Weiss, 1981). Ju mer informationsasymmetri det finns mellan långivare och låntagare desto 

större risk är det att kreditgivaren är obenägen att att bevilja lånet (Svensson, 2003). 

Processen från det att kontakt uppstår mellan långivare och låntagare till att ett beslut om 

beviljad/avslagen kredit tagits kallas kreditprocess. Under tiden som processen fortgår finns 

det tre faktorer som är av stor vikt för utfallet; Långivarens tillgång till relevant information, 

långivarens förmåga att tolka den informationen och långivarens förmåga att tillämpa 

informationen till företaget (Kling, 1999). Långivaren kan antingen passivt agera mottagare 

av informationen eller systematiskt och aktivt söka information som underlag för sitt 

kreditbeslut. Bankerna vill maximera sin utlåning till företag som fullföljer sina åtaganden 

och återbetalar lån inklusive ränta, amortering och eventuella utgifter samtidigt som de vill 

minimera lån till de som inte fullföljer sin del av avtalet. Risken för ett så kallat felaktigt lån 

från bankens sida ökar vid felaktig eller bristfällig information och därav är 

informationsinsamlingen viktig. 

Revisorn- och årsredovisningens roll vid kreditbeslut 

Kling (1999) påstår att småföretag under sin livscykel kommer råka ut för situationer där lån 

kan bli aktuellt. Eftersom det för småföretag kan vara svårt att få beviljat lån då de kan ses 

som osäkra har därför revisorn en stor roll enligt Berggren & Silver (2010), som säger att 

revisorn som oberoende part kan hjälpa till med en mer trovärdig presentation av de 

finansiella rapporterna. Berry & Robertson (2006) visar i sin forskning att revisorns uttalande 

är ett viktigt underlag för bankernas beslutsfattande. Även Gomez-Guillamon (2003) 

instämmer då han i sin forskning kommit fram till att revisionsberättelsen och 

årsredovisningen är av stor vikt vid låneförfrågningar. Om möjligt kontaktar även 

kreditgivaren låntagarens revisor för att tillgå bästa möjliga information (Svensson, 2003). 

Svensson & Ulvenblad (1994) uppger att i deras studie menade majoriteten av intervjuade 

bankmän att även företagets representant har stor vikt då bankmännen måste ha förtroende 

eller lita på personen för att bevilja ett lån.  

Kreditbeslut 

Banker applicerar finansiella modeller vid utvärdering av ett företags fallenhet att kunna 

fortsätta sin verksamhet över en överskådlig framtid och att kunna sköta sina ränte- och 

amorteringsbetalningar enligt de avtal som finns eller upprättas. Analyserna av företagens 

finansiella situation innehåller i många metoder diverse nyckeltalsanalyser som hämtas från 

företagens finansiella rapporter (Sigbladh & Wilow, 2008). 

Det vanligaste är att analysera de för branschen viktiga nyckeltalen, då det finns olika 

nyckeltal för olika branscher. En noggrann analys görs av de siffror som återfinns i 

årsredovisningen för att kunna bedöma deras verkliga värde. Utöver nyckeltal kollas även 

kassaflöden, vinst och hur kapitalstrukturen är uppbyggd (Sigbladh & Wilow, 2008). 

Kreditbedömning är en riskanalys där årsredovisningen med dess utformning, kvalité och 

innehåll har stor betydelse. Sigbladh & Wilow (2008) menar på att kreditbedömningen 

innehåller en analys av två olika sorters risker, risk för obestånd och risk vid obestånd.  

Risk för obestånd syftar på risken att låntagaren inte kommer att klarar av att betala 

exempelvis sina räntor, amorteringar eller andra skulder. Banken analyserar och kontrollerar 

således låntagarens betalning och intjäningsförmåga genom analys av exempelvis 

verksamhetsplaner och årsredovisning. 

Risk vid obestånd innebär att kreditgivaren analyserar den mot lånet ställda säkerheten och 

dess verkliga värde.  
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2.5 Sammanställning Teoretisk Referensram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Egenkomponerad sammanställningsmodell av den Teoretiska Referensramen. 

I Figur 2 en sammanställning över hur den teoretiska referensramen hänger ihop och baserats 

på kapitlets huvudrubriker. Modellen visar förenklat årsredovisningens stora roll i 

kreditprocessen och hur den ligger till grund för bostadsrättsföreningens alla intressenter. 
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3. Metod 

I följande avsnitt presenteras det metodologiska tillvägagångssättet för studien. Inledningsvis 

argumenteras kring vilken metod studien avser att följa och utformning av dess teoretiska 

referensram. Vidare behandlas källkritik, empirisk studie, analysmetod, trovärdighet och 

etiska överväganden.  

3.1 Val av metod  

Vi har i denna studie valt att använda oss av en kvalitativ metod då vi vill få en djupare 

förståelse inom forskningsämnet. Den kvalitativa metoden har kompletterats med en deduktiv 

ansats med induktiva inslag. Detta då arbetet grundat sig deduktivt men den teoretiska 

referensramen sedan kompletterats efter insamling av empiri. 

Val av metodansats för informationsinsamling görs utefter forskningsfrågan (Jacobsen, 

2002). Enligt Holme & Solvang (1997) framför en kvalitativ metod den riktiga förståelsen av 

ett fenomen. Dessutom är den kvalitativa metoden funktionell med ny information som 

framkommer, vilket den kvantitativa metoden inte är då den endast ger utvändig information 

och inte djupgående fakta. Att den kvantitativa metoden ger ytlig fakta gör att en större 

förståelse inte ges. 

Inom vetenskapsteorin finns det tre olika ansatser för att dra slutsatser; induktiv, deduktiv och 

abduktiv (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Den första utgår ifrån den empiriska datan för att 

sedan urskilja teori, förenklat förklaras detta som “empiri till teori”. Den deduktiva ansatsen 

är dess motsats, alltså att forskaren utgår i teorin för att sedan formulera hypoteser som 

forskaren testar i den empiriska studien, vilket förenklat förklaras som “teori till empiri”. Den 

sistnämnda är en slags sammanslagning som växlar mellan induktiv och deduktiv, detta då 

den ligger mellan subjektiviteten från induktion och objektiviteten från deduktion. 

Anledningen till att vi inte påstår oss ha använt en abduktiv ansats är för att vårt arbete hela 

tiden grundat sig som deduktiv och att vi efter insamlad empiri endast kompletterat den 

teoretiska referensramen efter behov. Alltså har vi endast induktiva inslag. 

3.2 Utformning av teoretisk referensram 

Till den teoretiska referensramen används litteratur, vetenskapliga artiklar och digitala 

artiklar för att ge läsaren den kunskap som behövs för att kunna läsa rapporten. Arbetet berör 

Bostadsrättsföreningar och dess intressenter, Bankers finansiella analys, Nyckeltal och 

finansiella poster för Bostadsrättsföreningen samt Bankers kreditgivning. Först presenteras 

bostadsrättsföreningen och dess intressenter som har en roll i denna studie. Därefter visas 

årsredovisningen och de krav som den behöver uppfylla innan kritik mot årsredovisningen 

hos en bostadsrättsförening tas upp. 

Kapitlet om Bankens finansiella analys är baserat på teori gällande vanliga företag samt 

SME-företag, detta då konceptet bostadsrättsförening är ett relativt svenskt begrepp och 

därför finns det inte mycket tillgänglig forskning angående detta. Kapitlet Nyckeltal och 

finansiella poster för bostadsrättsföreningen har dock kompletterats med artiklar gällande 

bostadsrättsföreningar för att ge styrka och nyckeltal passande till just detta. Nästkommande 

kapitel om Bankers kreditgivning är uppbyggd under samma princip som ovan nämnd, att en 

del av teorin som kapitlen baseras på ursprungligen gäller för vanliga företag. 
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3.3 Källkritik 

Björn Lundén har skrivit ett antal handböcker kring bostadsrättsföreningar och dess 

redovisning. Vi är medvetna om att det saknas vetenskaplig granskning av Lundéns 

information, men då hans handböcker ligger till grund för många bostadsrättsföreningars 

redovisning anser vi att hans litteratur är relevant i den inledande delen av vår teoretiska 

referensram.  

Borättupplysning drivs av en ekonom som under 20 år har arbetat inom borätt. Då denna 

person inte är välkänd och som inte har gjort några vetenskapliga studier så har vi valt att 

endast ta med det som vi kunnat styrka via andra källor. En del av den fakta vi hittat hos BRF 

Trängen 1 källhänvisas till just Borättupplysning, men även i det fallet har vi varit kritiska 

och styrkt informationen från andra källor. 

Vi har under arbetets gång stött på tidigare studier angående långivning till små och 

medelstora företag som vi valt att använda oss av då bostadsrättsföreningar i de flesta fall 

placeras i detta fack.  

3.4 Empirisk studie 

3.4.1 Val av respondenter 

Vi valde att kontakta de företag som är innehar störst andel av marknaden för kreditgivning 

till bostadsrättsföreningar. Enligt Anna Lidberg (2018), som arbetar på riksbankens avdelning 

för finansiell stabilitet, står de fyra storbankerna tillsammans med SBAB för 90% av 

kreditgivningen till bostadsrättsföreningar. Storbankerna består av Handelsbanken, SEB, 

Nordea samt Swedbank och det är alltså dessa fem nämnda banker som vi bedömt har mest 

kunskap och information angående vårt ämne.  

Intervjuerna skedde med en person på varje företag som arbetar med kreditgivning till 

bostadsrättsföreningar, detta för att vi ville intervjua de personer som har mest information 

och kunskap som kan vara av relevans. Alla respondenter har mer än fem års 

arbetslivserfarenhet inom bank och minst tre år inom företagsrådgivning. 

3.4.2 Datainsamling 

Den sekundärdata som använts i arbetet hämtades från databasen på Högskolan i Halmstad, 

detta för att ge en djupare förståelse kring ämnet genom att granska befintliga teorier samt 

tidigare forskning. Även relevant litteratur har använts tillsammans med offentlig information 

i form av statistik och fakta. 

Jacobsen (2002) berättar att det finns flera olika metoder för att få in primärdata och han 

nämner intervjuer, observationer och dokumentundersökning som tre exempel. Då vi i vårt 

arbete vill få en djupare förståelse och vill se hur problemet fungerar i verkligheten har vi valt 

att utföra intervjuer. Intervjuerna är det som ger störst chans till utförliga svar och 

möjligheten med följdfrågor finns också här.  
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3.4.3 Utformning av intervjuguide 

Bostadsrättsföreningens intressenter och årsredovisning  

Bostadsrättsföreningar har en annan företagsstruktur och andra mål än vinstdrivande företag. 

Därför kan arbetet för en kreditgivare skilja sig när de skall göra sina analyser. Denna 

information ligger bakom följande frågor. 

● Hur skiljer sig en bostadsrättsförening från en annan låntagare? 

● Vad för underlag granskar ni vid en kreditförfrågan från en bostadsrättsförening?  

○ Får du all den information du behöver härifrån? 

■ Är det en utmaning att få den behövliga informationen? 

■ Behöver ni göra eftersökningar på egen hand eller får ni allt givet av 

bostadsrättsföreningen? Vad är detta för underlag i så fall? 

Årsredovisningen och K-reglerna är främst utformade för de vinstdrivande företagen. 

Frågorna är formulerade kring problematiken med den speciella verksamheten som en 

bostadsrättsförening utgör med fokus på hur årsredovisningen analyseras av kreditgivare. 

Syftet är att försöka utvinna information om hur bankerna går till väga när den finansiella 

analysen av föreningen görs.   

 

● Spelar det någon roll vilken av K2 eller K3 bostadsrättsföreningen redovisar i?  

Kritik mot årsredovisningen  

Det har tidigare uppkommit kritik mot årsredovisningar för speciella företagsformer. Syftet 

med följande frågor är att utreda om valda intervjuobjekt har några egna synpunkter eller 

tankar kring tidigare nämnd problematik. 

 

● Finns det några problem med nuvarande reglering för redovisning för 

bostadsrättsföreningar? 

○ Är det något speciellt som man hade kunnat förtydliga eller förenkla för alla 

intressenter? 

● Upplever du att det finns svårigheter i att avläsa årsredovisningar och bilda sig en 

uppfattning ur perspektivet för en spekulant? 

○ Ger en årsredovisning en verklig bild av hur föreningen mår ekonomiskt?  

○ Är det något speciellt som du anser att man skulle kunna förtydliga eller ändra 

för att underlätta för potentiella köpare? 

Finansiell analys  

Frågor som är formulerade kring nyckeltal ställs för att identifiera ifall de valda relationstalen 

är av relevans för hur en kreditbedömning går till. Då många företag använder sig utav dessa 

och diverse källor i arbetet pekar ut vissa som passar och som inte passar 

bostadsrättsföreningar har vi därför valt att presentera dem för respondenterna beroende på 

vad de själva framhäver är relevanta nyckeltal och frågade rent ut ifall de använde sig av 

nyckeltal, vilka och varför.  

● Vad är det första och viktigaste ni kollar på när ni får en kreditförfrågan från en 

bostadsrättsförening? 

● Vad gör ni för typ av beräkningar när ni analyserar en kreditförfrågan från en 

bostadsrättsförening? 

○ Finns det några branschnyckeltal? 
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Nedan staplade frågor ställs beroende på svar på ovanstående frågor från respondenten. De 

nyckeltal och ekonomiska poster som respondenten inte självmant nämnt ställdes fråga om 

för att se hur de reflekterar över dessa, detta då vi inte vill ge ledande frågor. Frågorna är 

baserade på den presenterade teori som handlar om nyckeltal.  

● Soliditet 

○ En bostadsrättsförenings fastighetsvärde är ofta lägre värderat än dess verkligt 

värde, är detta något som påverkar er användning av detta nyckeltal?  

● Likviditet  

○ Spelar Likviditeten någon roll vid alla lån för en bostadsrättsförening? 

● Belåningsgrad 

○ Har en belånad bostadsrättsförening lika stor chans att få ett beviljat lån som 

en förening utan lån?  

○ En förening i fysiskt dåligt skick som är obelånad mot en förening med fysiskt 

hög standard men belånad, blir det någon skillnad i ert arbete?  

○ Hur kontrolleras det fysiska skicket? 

● Räntekostnader 

○ Hur använder ni er av detta nyckeltal vid kreditbedömning av en 

bostadsrättsförening?   

○ Tar ni detta i beräkningar från nuvarande siffror, eller de potentiella som ni 

med ett beviljat lån framkallar? 

● Räntetålighet 

○ Är detta någon ni kollar på när ni gör er kreditbedömning av en 

bostadsrättsförening?  

● Andra intäkter 

○ Kollar ni på eventuella intäkter som bostadsrättsföreningen har utöver 

årsavgiften, t.ex. hyresintäkter från lokaler? 

● Driftkostnader, årets resultat och årsavgift 

○ Dessa tre poster tas ur årsredovisningen, hur använder ni er av dem vid en 

kreditbedömning?  

○ Sätts det krav på årsavgiften vid kreditgivning? 

● Räntetäckningsgrad 

○ Med tanke på posten “Resultat” inte är fullt användbar, är detta nyckeltal 

verkligen applicerbart i en bostadsrättsförening? 

Kreditgivning 

Teorin om Bankers kreditgivning är det som ligger till grunden för nedanstående frågor. Vi 

har i referensramen presenterat teori gällande för vanliga företag och bolag, och vill med 

nedanstående frågor jämföra för att se ifall det finns ett samband med arbetet för en 

kreditgivare mot en bostadsrättsförening. Frågorna berör kreditprocessen, 

bedömningsvariabler, representant för bostadsrättsföreningen, risken med en kreditgivning 

och företagets arbete inom koncernen. 

● Hur ser kreditprocessen ut när ni analyserar en bostadsrättsförening? 

● Vilka bedömningsvariabler använder ni er av? 

● Hur viktig är personen ni har kontakt med? 

○ Vem är detta? 

○ Är hen avgörande för kreditbeslutet? 

● Vilka risker ser ni vid en kreditbedömning av en bostadsrättsförening? 
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● Hur värderar ni säkerheten hos en bostadsrättsförening? 

● Arbetar hela er koncern/företag på samma vis, eller är det på lokal nivå? 

En bostadsrättsförening är inte bunden att ha en auktoriserad revisor men en auktoriserad 

revisor kan ge högre legitimitet vid en kreditförfrågan. Berggren & Silver (2010) delger av 

forskning som säger att revisorn har en stor roll för mindre företag då dessa kan ses som 

osäkra. Därför har följande frågor formulerats för att ta reda på hur banker ser på föreningar 

med respektive utan auktoriserad revisor, detta då vi vill veta hur stor deras roll är i en 

kreditprocess.  

● Vad har revisorn för roll i kreditprocessen? 

● Vad skiljer revisorer emellan, alltså en auktoriserad respektive en icke auktoriserad? 

Kreditbeslut 

Kreditbeslutet handlar om riskbedömning vilket har lett till intresset av att identifiera risken. 

Följande frågor är baserat på insamlad data om kreditbeslutet. 

● Hur analyserar ni risken vid obestånd? 

● Hur analyserar ni risken för obestånd? 

○ Ser ni någon risk för vakanser? 

Avslutning 

● Är det något som du anser att vi har missat att behandla angående ert arbete med 

bostadsrättsföreningar? 

3.4.4 Genomförande av intervjuer 

Handelsbanken och SBAB kontaktades via mail för att få kontakt med rätt intervjuperson 

samt för att boka tid för intervju. De andra tre bankerna kontaktades via deras privatrådgivare 

på kontoren. Där presenterade vi vad uppsatsen handlade om och vilken typ av person vi 

sökte och på så vis blev vi hänvisade till rätt person. Därefter förklarade vi mer ingående för 

intervjupersonerna vad intervjun skulle behandla redan vid första kontakten för att underlätta 

för respondenten inför intervjun. 

Alla intervjuer som genomförts i arbetet har varit besöksintervjuer, vilket har varit möjligt då 

alla företag haft kvalificerade representanter någorlunda geografiskt nära. Intervjuerna 

spelades in för att kunna återlyssna samt att kunna lägga fokus på respondenten samt 

följdfrågor.  

Intervjuerna tog mellan 35 och 45 minuter och efter att empirin sammanställts med hjälp av 

inspelningarna så mejlades varje respondents del ut till respondenten. Detta för att få 

möjlighet att kontrollera och så att respondenterna kunde säkerställa att deras ord tolkats rätt. 

3.5 Analysmetod 

När data var insamlad granskades de olika företagen sinsemellan för att sedan jämföras med 

den teoretiska referensramen. Empiri och referensram jämförs i analyskapitlet och det görs 

för att identifiera var empirin överensstämmer eller avviker från teorin. För att underlätta 

analysen skapades först en modell som visar tanken bakom referensramen och sedan 

sammanställer densamma. Denna återfinns i kapitel 2.5. Därefter konstruerades en 

analysmodell som väver ihop och sammanställer respondenternas svar, se Bilaga 2. Dessa två 

modeller förenklade analysarbetet och gjorde att vi lätt kunde ställa referensramens grunder 

mot empiri genom att ta varje fråga för sig, från varje respondent, och ställa först mot de 
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andra respondenterna för att sedan jämföra mot referensramen. I en kvalitativ metod krävs 

noggrannhet, vilket följaktligen innebär att relevant information inte utlämnas (Jacobsen, 

2002).  

Strukturen i analysen är densamma som i den teoretiska referensramen samt i intervjuguiden. 

I empirin presenteras varje företag var för sig för att enkelt påvisa likheter och olikheter, men 

då intervjufrågorna ställts i samma ordning medför det att ordningen i varje intervju blir 

densamma som i referensram- och analyskapitlet.  

3.6 Trovärdighet 

3.6.1 Validitet 

Validitet avser att man mäter det som är relevant i sammanhanget. De två komponenter som 

utgör giltighet är den interna och den externa giltigheten (Jacobsen, 2002). I denna studie har 

kreditgivande banker intervjuats och det är dessa banker som står för mesta belåningen till 

bostadsrättsföreningar i Sverige, alltså valdes inte bankerna slumpmässigt. Det innebär att 

den information som samlats in för problemformuleringen är av relevans och det gör att den 

interna validiteten får anses hög. Då studien bygger på en kvalitativ ansats gör det faktum att 

respondenterna inte styrdes av givna svarsalternativ också bidrar till den interna giltigheten. 

Den externa giltigheten avser i vilken utsträckning andra företag kan generaliseras av 

resultatet (Jacobsen, 2002). Vårt val att göra en fallstudie grundar sig i att vi vill gå in på 

djupet med färre intervjuobjekt som analyseras djupare. Vi anser dock att vår studie troligen 

går att generalisera på marknaden, då de företag som våra respondenter representerar 

gemensamt innehar marknadsandelar som utgör 90% av den undersökta marknaden (Lidberg, 

2018). De representerade företagen bekräftade även under intervjuerna att de har samma 

arbetssätt inom sina organisationer gällande kreditgivning till bostadsrättsföreningar över 

hela landet. På så vis anser vi att vårt arbete är både relevant och troligen går att generalisera. 

3.6.2 Reliabilitet  

En studie anses tillförlitlig och trovärdig om den presenterar samma resultat som en 

ytterligare studie, som liknar den första, vid ett annat tillfälle (Jacobsen, 2002). Här har vi 

haft problem då det finns väldigt lite vetenskaplig forskning angående bostadsrättsföreningar, 

vilket kan bero på att konceptet “bostadsrättsförening” är ett relativt svenskt begrepp. De 

vetenskapliga artiklar som använts i arbetet har vid flera tillfällen refererat till varandra och 

på så sätt känner vi oss ändå trygga med den identifierade forskningen som ligger till grund. 

På den information som presenteras i arbetet som inte är av vetenskaplig typ har vi tagit fram 

flera källor som säger samma sak, vilket gör att vi med dessa känner oss trygga över att 

informationen är korrekt. Majoriteten av refererade artiklar och litteratur är från 2000-talet 

vilket innebär att det är nära i tid och på så sätt relevanta. 

För att studiens tillförlitlighet skulle säkerställas så har vi genomfört besöksintervjuer med 

personer som arbetar med kreditgivning till just bostadsrättsföreningar. Detta då det är en av 

de personer på företaget som har mest kunskap om det valda ämnet och därför kunnat ge rätt 

och korrekt information. Att spela in intervjuerna bidrog till att framställandet av empirin 

blev enklare samt att den blev korrekt.   
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3.7 Etiska överväganden 

De företag som frågats var alla villiga att ställa upp i studien. Vid första kontakt 

presenterades studiens syfte, problemformulering och innehåll. Efter intervjuerna 

sammanställdes vad som sagts och materialet skickades tillbaka för godkännande, detta för 

att kontrollera att tolkningarna av respondenternas svar var korrekta. Respondenterna 

korrigerade några få tolkningsfel som har åtgärdats. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras insamlade data från utförda intervjuer. Inledningsvis introduceras 

respondenterna, dess bank och intervjudatum. Varje intervju presenteras var för sig själv, 

men upplägget följer ändå intervjuguiden eftersom alla frågor ställdes i samma ordning. 

Intervjun behandlar respondenternas syn kring bostadsrättsföreningars årsredovisningar och 

deras respektive banks arbetssätt gällande kreditgivning till bostadsrättsföreningar. 

4.1 Handelsbanken 

Stockholms Handelsbank öppnade 1871 och expanderade till Svenska Handelsbanken 1914, 

då förvärvet av Bankaktiebolaget Norra Sverige skedde vilket ledde till kontor på 36 nya 

orter. Sedan dess har Handelsbanken varit en av Sveriges största banker. 2018 omsatte de ca 

44 miljarder kronor och idag har banken kontor i hela världen. Handelsbanken arbetar med 

både kreditgivning och bankverksamhet och varje kontor arbetar med sin lokala kundkrets, 

även ifall de har samarbete mellan kontoren. Bodil Andersson arbetar med företagsrådgivning 

på Handelsbanken i Halmstad och har gjort så i många år. Intervjun skedde den 10:e april 

2019. 

Årsredovisning 

Andersson berättar att det absolut viktigaste Handelsbanken gör vid en kreditförfrågan är att 

granska årsredovisningen och föreningens ekonomiska poster. Det är denna analys 

tillsammans med underhållsplanen och den ekonomiska värderingen av fastigheten som 

ligger till grund för kreditbeslutet. 

Andersson anser att det inte finns några svårigheter för henne eller hennes kollegor att tolka 

och förstå en årsredovisning, men hon tror att en potentiell bostadsrättsköpare kan ha 

svårigheter. Det kan enligt Andersson alltså ligga ett fel eller en del oklarheter i hur 

årsredovisningen är utformad då vissa av dess intressenter kan ha svårt att utläsa något av 

den.  

Det man enligt Andersson hade kunnat göra för att förenkla årsredovisningen för 

bostadsrättsföreningars alla intressenter är att sätta krav eller regler för att föreningarna måste 

ha vissa bestämda nyckeltal som presenteras i årsredovisningen. På så vis kan man snabbt få 

en uppfattning om hur föreningens ekonomiska situation ser ut. Andersson berättar också att 

redovisningsmetoderna K2 och K3 inte påverkar deras arbete på något sätt, men samtidigt har 

hon sällan stött på något annat än K2. Vidare förklarar Andersson att revisorn inte har någon 

roll i deras arbete då de endast granskar de finansiella siffrorna och inte för någon dialog med 

revisorn. Visserligen berättar Andersson att de har koll på nästan alla föreningar i Halmstad 

och således vet vilka revisorer och ekonomiska förvaltare som arbetar för föreningarna. Men 

enligt Andersson så påverkar inte revisorn för bostadsrättsföreningen bankens arbete. 

Finansiell analys 

Andersson berättar att vid en granskning av en kreditförfrågan för en bostadsrättsförening så 

har de en värderingsman som kontrollerar fastighetens skick samtidigt som de på kontoret 

arbetar med granskningen av de finansiella siffrorna tagna ur årsredovisningen. Andersson 

berättar att de kollar på nyckeltal som räntetålighet, belåningsgrad och räntetäckningsgrad 

baserat på justerat resultat samtidigt som de kollar på finansiella poster som driftkostnader 

och årsavgiften. Något de gör när de värderar fastigheten är att de kollar på ett justerat 

driftnetto där de räknar ut vad en bostadsrättsförening hade haft för kostnader och intäkter om 

den istället var ett förvaltningsobjekt. Detta gör att Handelsbanken enligt Andersson kan få 
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fram ett värde på fastigheten samt se differensen de kan använda som måttstock för 

nyckeltalsberäkning mellan nuvarande årsavgift och bruksvärdeshyra för en motsvarande 

hyresrätt.  

Kreditgivning 

Andersson berättar att personen de för diskussionen med inte har någon som helst inverkan 

på Handelsbankens kreditbeslut. Deras beslut grundar sig enligt Andersson till 100% på hur 

den ekonomiska situationen ser ut vilket leder till att de avvisar bostadsrättsföreningar som 

inte har tillräckligt bra siffror. Dock kan bostadsrättsföreningens representant påverka 

förhandlingen om lånets ränta. 

Vid fråga om eventuella risker med kreditgivning till bostadsrättsföreningar berättar 

Andersson att hon inte är orolig för att en konkurssituation skall uppkomma. Hon berättar att 

vakanser i bostadsrättsföreningar bedöms nästintill obefintliga i Halmstad, där Andersson 

verkar, och hon har inte mött någon förening som gått i konkurs sedan 90-talet. Då rörde det 

ett parhus ute på landsbygden, något som inte är lika vanligt idag. Andersson berättar sedan 

att hon tycker det är lätt att få den informationen som behövs vid en kreditanalys. 

Årsredovisningen ger dem det de behöver och ifall föreningen har en känd ekonomisk 

förvaltare så förutsätter Handelsbanken om att den är korrekt.  

4.2 Swedbank 

Den första Sparbanken öppnade redan 1820 i Göteborg, men Sparbanken Sverige bildades 

inte förrän 1992 då en stor del av Sparbankerna gick ihop till en och samma koncern. 

Koncernens namnbyte till Swedbank skedde 2005, men de har fortfarande ett aktivt 

samarbete med de fristående bankerna under namnet ”Sparbanken” som än finns kvar. 

Swedbank är en av Sveriges största banker och omsatte 2018 runt 44 miljarder kronor. 

Banken arbetar både med långivning och bankverksamhet för privatpersoner såväl som 

företag. De är aktörer på lokal nivå men har ett nationellt samarbete mellan de olika kontoren. 

Suzana Ristevska har många års erfarenhet, i flera olika städer, och arbetar idag med belåning 

till juridiska personer på Swedbank i Halmstad. Intervjun skedde den 15:e april 2019. 

Årsredovisning 

Det allra första Ristevska gör vid en kreditförfrågan är att besöka föreningens hemsida då den 

ofta skvallrar om hur välskött en förening är. Sedan kollar hon betalningsanmärkningar och 

underhållsplanen som de enda dokumenten utöver årsredovisning, men så länge detta ser OK 

ut eftersöker Ristevska ingen mer extern information vid en kreditförfrågan.  

Ristevska berättar att arbetet med befintliga bostadsrättsföreningar inte skiljer sig speciellt 

mycket från vinstdrivande företag. Vinstdrivande företag är dock mer komplexa då det är mer 

data att analysera, medan bostadsrättsföreningar är väldigt simpla eftersom Swedbank vet 

vilka parametrar som ska granskas. Den stora skillnaden är att banken undersöker om 

föreningen är belägen på attraktiv mark, vilket är av stort intresse för banken då risken för 

framtida vakanser där ses som nästintill obefintlig. Det banken främst analyserar är 

årsredovisningen, men även föreningens underhållsplan granskas. Swedbank vill se hur 

fastighetsskicket är idag, vad som är gjort och vad som kommer att behöva göras i framtiden. 

För att analysera årsredovisningen kollar Swedbank först på kassaflöde så att allt går ihop sig. 

Om det inte skulle göra det så kollar de på vilken eventuell hyreshöjning som kan behöva 

göras och hur det påverkar föreningens medlemmar. 
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Ristevska anser att det oftast är lätt att förstå en årsredovisning för en bostadsrättsförening. 

De fall där det kan vara klurigt är när en förening ständigt drivs med negativt kassaflöde. 

Anledningen till att detta sker är många gånger att medlemmarna vill hålla årsavgiften låg för 

att främja sin egen privata ekonomi. Banken reagerar då och undrar varför medlemmarna inte 

gynnar föreningens intressen. 

Gällande potentiella köpare så påstår Ristevska att de troligen har svårt att avläsa en 

årsredovisning för en bostadsrättsförening. Den gemene köparen brukar inte dagligen granska 

årsredovisningar och även om man skulle lägga fram ett enkelt bokslut så tror inte Ristevska 

att de skulle förstå kontentan. Vad ska man titta på och varför? Ofta får Swedbanks 

privatrådgivare hjälpa de potentiella köparna med granskning av bokslutet vid ett eventuellt 

köp. Swedbank förklarar då föreningens uppbyggnad, struktur och hur föreningens ekonomi 

kan påverka kundens privata ekonomi. Om föreningen har en tight ekonomi och exempelvis 

råkar ut för räntehöjningar eller merkostnader för underhåll så förstår oftast privatpersonen 

inte hur en ny upplåning skulle kunna slå dennes privatekonomi.  

Ristevska anser inte att en förändring av årsredovisningens utformning är nödvändigt. Många 

bostadsrättsföreningar har en ekonomisk förvaltare som kan kontaktas vid frågor och således 

finns det ingen anledning att ändra något som redan fungerar. 

Ristevska fortsätter att berätta att redovisningsmetoden inte spelar någon som helst roll då det 

är en fråga för revisorn och banken tar endast emot det materialet som de får. Om revisorn är 

auktoriserad och arbetar på någon av de stora firmorna så känner Swedbank en viss trygghet i 

att årsredovisningen är korrekt, medan en lekmannarevisor gör att banken kanske behöver 

göra en djupare kontroll av årsredovisningen. Vid behov och frågor kontaktar banken 

revisorn och därför är det positivt att föreningen har en auktoriserad- eller en revisor som de 

känner till, vilket även gäller om föreningen har en ekonomisk förvaltare. 

Finansiell analys 

Ristevska berättar att vid granskning av en förening så kollar banken både på de ekonomiska 

siffrorna och fastighetens skick. Skicket gör tillsammans med underhållsplanen att banken 

kan förutspå framtida belåning. Vid nybelåning gör Swedbank alltid en ny värdering som 

utförs av en oberoende värderingsman. Swedbank värderar fastigheten utifrån ett 

förvaltningskassaflöde som baseras på fastighetens potentiella förvaltningsintäkter och 

utgifter. Värderingen ligger sedan till grund för hur mycket pengar banken kan låna ut till 

bostadsrättsföreningen.  

Ristevska berättar att Räntetålighet, belåningsgrad per kvadratmeter och belåningsgrad i 

procent mot fastighetsvärdet är av stor vikt men det viktigaste Swedbank gör är att granska 

kassaflöden i form av årsavgift och eventuella andra intäkter mot föreningens kostnader. 

Detta för att säkerställa föreningens förmåga att betala ränta och amortering. Kostnaderna 

ställs även mot schablonkostnader för likvärdiga föreningar och på så vis bekräftas att 

kostnaderna är rimliga.  

Ristevska berättar att Swedbank inte är lika intresserade av att bedriva kreditverksamhet till 

små föreningar då varje enskild medlem har större påverkan på föreningens ekonomi. I en 

vanlig förening kan det vara svårt att hitta styrelseledamöter som är drivna och intresserade 

och i en liten förening är det ännu svårare. Inte ens ett attraktivt läge på en liten förening gör 

att Swedbank är intresserade, utan att föreningarna har minst tio bostadsrätter är nästintill ett 

krav för att Swedbank skall bevilja ett lån. 
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Kreditgivning 

Ristevska förklarar att om banken har förtroende för föreningens representant kan det leda till 

ett enklare arbete, men att personen kan inte påverka kreditbeslutet. Det som är det allra 

viktigaste är finansiella analysen då Swedbank inte bygger en kreditgivning på personen i 

fråga. Personen de pratar med får inte heller någon typ av förhandlingsläge utan Swedbanks 

kalkyler räknar ut vilka räntor och villkor som gäller där en bättre säkerhet och en välmående 

ekonomi leder till bättre villkor. Sedan har Swedbank självklart utbud och efterfrågan i 

åtanke och om de verkligen vill ha en viss förening som kund så kan de skruva lite på 

villkoren, även fast detta aldrig skulle göras på grund av föreningens representant.  

När Swedbank ska bevilja ett lån till en bostadsrättsförening så berättar Ristevska att risken 

ligger i hårt belånade föreningar. Detta eftersom medlemmarnas ekonomi påverkas dubbelt, 

både av föreningens lån och sina egna. Swedbank räknar på ungefär 7% i Räntetålighet i sina 

beräkningar för att se riskerna.  

För tillfället är inte Swedbank oroliga när det gäller eventuella vakanser, utan de känner sig 

enligt Ristevska väldigt trygga. 

4.3 SBAB 

SBAB är ett statligt ägt aktiebolag som grundades 1985 med uppgift att låna upp medel för 

den statliga bostadslångivningen och har sedan början av 90-talet även konkurrerat med 

privata banker som erbjuder lån till privatpersoner. SBAB hade 2018 3,28 miljarder kronor i 

rörelseintäkter och en viktig del av bankens verksamhet är utlåning till bostadsrättsföreningar, 

där banken helst ser att lånens storlek upptar minst 20 miljoner kronor. Karl Öhrberg jobbar 

som analytiker på SBAB och han har jobbat med bankarbete i över tio år, där han gjort allt 

från privatrådgivning, aktiemäklare och placeringsrådgivare till belåning till juridiska 

personer. Idag gör Öhberg kreditbedömningsanalyser med fokus på risk för den juridiska 

personen. Intervjun med honom skedde 15:e april 2019.  

Årsredovisning  

Öhrberg arbetar mot både bostadsrättsföreningar och vinstdrivande företag. Han förklarar att 

trots att antalet företag han arbetar med främst är bostadsrättsföreningar läggs det mer tid på 

de vinstdrivande företagen då de är mer komplexa. SBAB:s arbete med 

bostadsrättsföreningar är uppdelat i tre yrkesroller, analytiker och kundansvariga och 

kredithandläggare. De kundansvarigas ansvar ligger i att de ska vårda relationer med 

befintliga kunder samt finna nya affärer som sedan skickas vidare till analytikerna som oftast 

inte träffar kunden, medan kredithandläggaren har ansvar för papper som skuldbrev, pantbrev 

och liknande. Vid en kreditbedömningsanalys för en bostadsrättsförening utgår Öhrberg 

främst från årsredovisningen. Annat underlag är budget och underhållsplan där han bland 

annat kollar om föreningens kalkylränta är trovärdig enligt bankens ”riktkurs”. Gällande 

underhållsplanerna förklarar Öhrberg att de saknar formkrav vilket innebär att de kan se 

väldigt olika ut. Således blir en av de större utmaningarna i hans arbete att fastslå fastighetens 

marknadsvärde och vad som kommer behöva renoveras i framtiden. Öhrberg påstår att han 

således ibland behöver eftersöka information angående fastighetens skick då inte alltid 

framgår i varken underhållsplan eller årsredovisning. Personligen följer han gärna med 

företagets interna värderare ut till fastigheten där de undersöker vilket typ av större underhåll 

som kan komma att krävas, exempelvis stamrenovering, takrenovering och fönsterbyte. De 

mindre kostsamma renoveringarna läggs mindre fokus på. Vid aktuell renovering undersöker 

Öhrberg även kontrakterad entreprenör för att kontrollera deras ekonomiska styrka, deras 

historia samt det aktuella avtalets struktur för att säkerställa att avtalet fullföljs.  
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Gällande årsredovisningen påpekar Öhrberg att avskrivningar och således resultatet är 

missvisande när det kommer till bostadsrättsföreningar. Det medför att SBAB justerar sina 

kalkyler genom att rensa bort de posterna från årsredovisningen. Öhrberg förklarar att 

potentiella köpare troligen har svårt att utläsa och bilda sig en uppfattning av 

bostadsrättsföreningens årsredovisning och han berättar att före detta kollegor från 

bankvärlden bett honom om råd när de själva står inför en kommande affär. 

Öhrberg påpekar att revisorns roll inte är så viktig för bostadsrättsföreningar i SBAB:s arbete, 

men att det ändå kan ses som en ”kvalitetsmärkning”. SBAB går istället på att siffrorna är 

rimliga vilket kontrolleras genom att de analyseras mot jämförelsedata från tredje part och 

historiskt för föreningen. Det spelar heller ingen roll om föreningen redovisar i K2 eller K3 

då SBAB upplever att de får samma information oavsett.   

Finansiell analys 

Öhrberg konstaterar att det finns mer standardiserade nyckeltal och beräkningar i 

vinstdrivande företag trots att företagen agerar i olika branscher och resonerar kring att det 

borde gå att använda sig av branschnyckeltal även för bostadsrättsföreningar. De beräkningar 

som SBAB främst analyserar är belåningsgrad och räntetålighet och Öhrberg förklarar att 

dessa två begrepp hör ihop då räntetålighet påverkas direkt av belåningsgrad. När det 

kommer till bostadsrättsföreningar vill inte SBAB låna ut mer än 75% av marknadsvärdet på 

fastigheten. De flesta av bankens föreningar ligger dock under 60%. SBAB “stresstestar” 

föreningarnas belåningsgrad och räntetålighet mot kassaflöde för att se när föreningarna når 

“break-even”. Öhrberg kollar även om föreningen har bundna lån till bättre eller sämre 

villkor än bankens rörliga ränta och hur det kan påverka när de bundna lånen går ut. Han 

berättar att SBAB inte kollar på bostadsrättsföreningens resultat, utan fokuserar istället på ett 

positivt kassaflöde som främst utgörs av årsavgifter mot föreningens drift- och 

räntekostnader. Det viktiga enligt Öhrberg är att det finns stabila intäkter för föreningen och 

påpekar således att banken inte lägger så stor vikt vid likviditeten i sin bedömning. 

Vidare påstår Öhrberg att det är relativt vanligt med andra intäkter, dels mindre intäkter som 

parkeringsavgifter men även av mer betydande storlek som lokaluthyrning. För lokalerna 

anser SBAB att det finns en viss vakansrisk men att den antas vara låg i städerna. Det innebär 

att det ska finnas utrymme att höja årsavgiften för bostadsrätterna ifall vakans i eventuella 

lokaler skulle uppstå.   

Kreditgivning 

Öhrberg menar på att risken med kreditgivning till bostadsrättsföreningar ses som ytterst låg 

för banken. De få risker han ser inom bostadsrättsföreningar gäller främst för mindre 

föreningar där medlemmarna blir mer beroende av varandra och kan få svårt att rekrytera en 

kompetent styrelse. 

Oftast är det en styrelseordförande, styrelserepresentant eller ekonomisk förvaltare för 

föreningen som har kontakten med SBAB. I och med att SBAB har lämnat den finansiella 

analysen till företagets analytiker kan föreningens representant inte påverka kreditbeslutet 

över huvud taget. Öhrberg har å andra sidan inte ansvar för vilken ränta som sedan sätts vid 

beviljande av ett lån. Det finns eventuella möjligheter till att kunna förhandla om ränta och 

lånets upplägg men det är uteslutande den finansiella analysen som avgör om beviljande eller 

avslag. Öhrberg påstår att förhandlingsstyrkan en bostadsrättsförening har avgörs i hur 

välmående föreningen är ekonomiskt. ”En bostadsrättsförening med bra ekonomi kan gå till 

vilken bank som helst och få lån”. Detta innebär att priserna redan är pressade för 

bostadsrättsföreningar exempelvis får de en mycket lägre rörlig ränta än privatpersoner som 

lånar till sin bostadsrätt. 
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4.4 Skandinaviska Enskilda Banken 

Stockholms Enskilda Bank startades 1856 i Stockholm och Skandinaviska Banken grundades 

1865 i Göteborg. Det är dessa två banker som 1972 fusionerade till en och samma bank och 

utgör idag SEB – Skandinaviska Enskilda Banken. SEB är en bank som arbetar med två 

segment, företag och privatverksamhet. De har såväl bankverksamhet som 

belåningsverksamhet och är en av Sveriges största banker med en omsättning på nästan 46 

miljarder kronor 2018. Respondenten från SEB som intervjuades den 16:e april 2019 arbetar 

dagligen med företagsrådgivning och har över fem år i branschen. Personen vill vara anonym 

i studien och kommer därför fortsättningsvis att kallas Johan Johansson. 

Årsredovisning 

Johansson berättar att det som skiljer arbetet med en bostadsrättsförening mot ett 

vinstdrivande företag är tolkningen av posten resultat, eftersom en bostadsrättsförening inte 

är vinstdrivande och kan visa minusresultat utan att ha dålig ekonomi. Resultatet påverkas av 

posten avskrivningar men då detta endast är en bokföringsteknisk överföring görs inga 

transaktioner i verkligheten. Johansson anser också att eftersom bostadsrättsföreningar inte är 

vinstdrivande så blir det svårt att använda vissa nyckeltal eftersom många är direkt påverkade 

av att företaget ”siktar på vinst”. Därför blir det enligt Johansson svårt att lokalisera vilka 

nyckeltal som faktiskt skvallrar om hur föreningen egentligen mår och man måste urskilja de 

nyckeltal som förvirrar. 

Johansson anser att en årsredovisning visar hur föreningen faktiskt mår. Han anser dock att 

han får en mer rättvis bild när man utöver granskningen av årsredovisningen och 

underhållsplanen har ett möte med föreningens representanter för att diskutera framtiden och 

förstå föreningens struktur. Johansson påpekar att det många gånger är föreningens 

ekonomiska förvaltare som skickar kreditförfrågan och att banken därefter har kontakt med 

styrelserepresentanten. I vissa fall kontaktas den ekonomiska förvaltaren vid oklarheter kring 

årsredovisningen eller underhållsplanen.  

Vidare berättar Johansson att han tror att den potentiella bostadsköparen har väldigt svårt att 

tolka en årsredovisning. SEB anser att sin roll som bank kommer in här och de hjälper den 

potentiella bostadsrättsköparen genom att vara med dem i affären och stötta med sin kunskap, 

vilket inkluderar att hjälpa köparna att tolka årsredovisningen. Han anser även att den 

potentiella köparen borde kunna få hjälp av mäklaren också. 

Johansson anser att man hade kunnat förenkla årsredovisningen för att potentiella köpare 

skall kunna tolka den. Han tycker att man på ett tydligare sätt borde visa hur avskrivningen 

egentligen fungerar och föreslår att posten avvecklas helt eller använda den som en sidnot i 

årsredovisningens tilläggsupplysningar vilket skulle resultera i att resultatet blir mer 

användbart. Det skulle innebära att en privatperson lättare kan utläsa relevant information i en 

årsredovisning. Johansson tror att det för bankens del är samma förändring som skulle kunna 

göras, även fast de idag har utarbetade kalkyler som funkar. Gällande revisionen berättar 

Johansson att banken inte reflekterar över valet av K2 eller K3 som redovisningsmetod men 

att en auktoriserad revisor kan ses som en “kvalitetsmärkning”. 

Finansiell analys 

Det första Johansson granskar vid en kreditförfrågan är räntetäckningsgrad basert på justerat 

resultat, för att säkerställa att föreningen kan betala ränta och amortering. SEB använder sig 

av en alternativ kalkyl där de beräknar vilken räntehöjning föreningen klarar av. SEB vill att 

föreningarna åtminstone ska klara av en räntehöjning på 5–7 procentenheter.  
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Vid en kreditförfrågan från en bostadsrättsförening så skickar SEB enligt Johansson ut en av 

banken auktoriserad värderingsman som värderar lånets säkerhet. Fastigheten värderas till ett 

försäljningsvärde som om det vore en förvaltningsfastighet och används som underlag till 

belåningen. SEB vill helst inte gå över 60% belåning av fastighetsvärdet och normalt sett 

brukar belåningsgraden ligga mellan 50–60%, även fast SEB pressa sig lite extra för en 

attraktiv förening. 

Soliditet är enligt Johansson inte applicerbart i en bostadsrättsförening med tanke på 

fastighetens bokförda värde som i och med avskrivningarna är en missvisande post. Enligt 

Johansson finns det inga erkända branschnyckeltal för bostadsrättsföreningar men SEB 

granskar alltid räntetäckningsgrad och belåningsgrad i både kvadrat och procent. Därefter 

kollar SEB föreningens likviditet, årsavgift och andra intäkter och ställer mot föreningens 

kostnader såsom kortsiktig avbetalning, räntekostnader och driftkostnader. Driftkostnaderna 

jämförs med schablonkostnader för att se att föreningens kostnader är rimliga. 

Kreditgivning 

Johansson berättar att bedömningsvariablerna som ligger till grund för ett kreditbeslut främst  

är den finansiella analysen av årsredovisningen och underhållsplanen samt förtroendet för 

föreningens representanter. Det innebär att även om de finansiella siffrorna ser bra ut så kan 

SEB välja att neka föreningen ifall de inte har förtroende för representanterna. Johansson 

berättar att om de har förtroende för föreningen men den inte klarar de finansiella kraven så 

hjälper SEB föreningen att komma i kontakt med en kompetent förvaltare eller revisor som 

kan hjälpa föreningen att komma på rätt fot igen. Således avslår de inte föreningen utan 

hjälper dem komma på rätt fot för att vid ett senare tillfälle diskutera kreditgivning igen. 

Johansson berättar att de risker som tas i beaktning vid kreditgivning till en 

bostadsrättsförening handlar om fastighetens skick, geografiskt läge och vakanser. Dessutom 

lånar banken inte gärna ut till små föreningar då eventuella problem eller oförutsedda 

händelser som exempelvis läckor slår mycket hårdare mot en liten förening. Även högt 

belånade föreningarn kan få svårt att beviljas nya lån vid oförutsedda händelser. SEB ser 

ingen risk för sin egen verksamhet gällande de högt belånade föreningarna men 

räntehöjningar kan slå hårt mot föreningarna vilket kan innebära höjningar av medlemmarnas 

årsavgift. Det i sin tur kan leda till att medlemmarna vill lämna föreningen samtidigt som 

avgiftshöjning kan avskräcka potentiella köpare.  

4.5 Nordea 

Nordea grundades 2000 som en sammanslagning av Merita-Nordbanken, Unibank och 

Kreditkassen. Banken finns i 20 länder, främst i norra Europa med Norden som 

hemmamarknad och är en av Europas största banker med en omsättning på 9 miljarder euro 

2018. Den 16:e april 2019 intervjuades Ulf Thorén som har arbetat inom belåning på Nordea 

i tolv års tid. I hans roll som Head of Business Banking Unit är han på Nordea högsta chef i 

Sverige för arbetet med bostadsrättsföreningar och i intervjun gav han Nordeas syn på 

bostadsrättsföreningar. 

Årsredovisning 

Thorén förklarar att bostadsrättsföreningar är homogent uppbyggda men att det finns 

skillnader som går att se om man är insatt på området. Han påstår också att det inte skiljer sig 

så mycket vare sig det är ett vinstdrivande företag eller en bostadsrättsförening som ansöker 

om lån då Nordea ser varje låneförfrågan utifrån behov och hur verksamheten fungerar. 

Vanligtvis får banken en låneförfrågan från en bostadsrättsförening via 
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distributionskanalerna; mail, telefon, post eller kontaktformulär via internet. Underlaget som 

Nordea efterfrågar är främst årsredovisning, underhållsplan samt information om det som 

lånet ska användas till och Thorén påstår att han härifrån får det underlag som han behöver 

för kreditanalysen. Siffror hämtas från årsredovisningen och ställs mot interna dokument som 

värderingsdata och fastighetssystem.  

Thorén antyder å andra sidan att en årsredovisning nödvändigtvis inte visar hur en 

bostadsrättsförening mår ekonomiskt. Han talar bland annat om att årsredovisningen är ”lite 

för avancerad för gemene man” och förklarar att avskrivningar, underhållsfond och 

amorteringar rörs ihop när det kommer till bostadsrättsföreningar. Han fastslår därför att 

resultatet inte är användbart för bostadsrättsföreningar. 

Thorén föreslår att bostadsrättsföreningar skulle tvingade att presentera tydliga nyckeltal 

relaterade till belåningen i årsredovisningen för att läsaren skall kunna bilda sig en 

uppfattning om den ekonomiska situationen. Dessutom kan det vara svårt att hitta 

information om skicket på fastigheten då föreningars underhållsplaner och 

förvaltningsberättelser kan vara väldigt varierande. Även där påstår han att det vore bra med 

någon form av reglering men att det kan vara svårt att hitta en lösning. Problematiken ligger i 

att alla föreningar måste vara transparenta och visa eventuella problem. En del föreningar kan 

se kortsiktiga fördelar i att dölja framtida renoveringsbehov för att få ut så högt pris som 

möjligt för dess lägenheter vid försäljning. 

Vidare förklarar han att Nordea endast för samtal med revisorn om det är ett “tightare case”, 

annars har revisorn ingen roll i kreditprocessen. Nordea lägger inte speciellt mycket vikt vid 

huruvida en revisor är auktoriserad eller inte, även fast en auktoriserad revisor ses som 

meriterande. Det spelar heller ingen roll om föreningen redovisar i K2 eller K3. 

Finansiell analys 

Vid granskningen av en bostadsrättsförening berättar Thorén att Nordea kompletterar 

årsredovisningen med att utföra en värdering som sker av företagets egna värderingsmän. Vid 

värderingen lägger de mycket fokus på stambyten och dyrare renoveringar som skulle kosta 

mycket pengar att åtgärda. Till mindre dyra reparationer litar de mer på föreningens 

underhållsplan. Thorén förklarar att Nordeas kreditgivning är riskbaserad. Ju tightare ett case 

är ju mer noga undersöker banken informationen de har tillgänglig. Är föreningen i princip 

obelånad kan det resultera i att undersökningen av fastigheten prioriteras lägre jämfört med 

en högt belånad förening. Företaget gör inga egna studier på föreningens driftkostnader utan 

jämför dem med schablonkostnader och undersöker endast om något skiljer sig från vad som 

antas vara normalt för en förening i samma storlek.    

Thorén konstaterar att soliditet är verkningslöst för en bostadsrättsförening och berättar att 

belåningsgrad per kvadratmeter bör användas istället då han anser att det är det viktigaste 

nyckeltalet för bostadsrättsföreningar. Han förklarar vidare att nyckeltalet dock måste ställas 

mot eventuella underhållsåtgärder och planerat underhåll. En förening med 3000 kr per 

kvadratmeter i lån kan ha en fastighet med mycket sämre skick än en förening med 13000 kr 

per kvadratmeter i lån. Nordeas interna värdering ger dem ett marknadsvärde som banken 

sedan använder i sina kalkyler och ställer mot nyckeltal som belåningsgrad per kvadratmeter. 

Från marknadsvärdet får de dessutom föreningens belåningsgrad. Nordeas “Brf-kunder” 

brukar generellt sett ligga runt 50% i belåningsgrad och Nordea säger sig gå till max 75%. 

När Nordea räknar fram belåningsgraden kollar de indirekt på räntetålighet för att se 

föreningens förutsättningar att återbetala ränta och amorteringar. 
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Kreditgivning 

Thorén berättar att Nordea vill arbeta med kunden, då de anser att det är en bra personlig 

kundkontakt som skapar förutsättningar för en bra affär. ”Brf-enheten”, där Thorén är chef, 

sköter kundkontakten och får de inte till ett personligt möte sker kontakten över Skype eller 

telefon. Nordea kollar på hur föreningen skött sig tidigare genom en kreditupplysning. 

Föreningens representant kan i slutändan ha en avgörande roll vid kreditbeslutet enligt 

Thorén. Det är inte absolut nödvändigt att de har en påverkan men “Ju tightare ett case är 

desto viktigare är relationen för beslutet”. Thorén förklarar att ”Banking handlar om 

förtroende” och att Nordea inte vill göra affärer med någon de inte känner förtroende för. Det 

viktigaste är att de kan föra en diskussion och på det vis kan även banken indirekt påverka 

beslut inom föreningen.  

Nordea är komfortabla med risksituationen gällande bostadsrättsföreningar. Thorén anser att 

föreningarna har låg belåning sett till deras marknadsvärde och med dagens boendesituation 

ser han inte heller någon risk för vakanser. Nordea är dock lite försiktigare när det kommer 

till mindre föreningar då eventuella problem och kostnader slår mycket hårdare mot en 

förening med fyra bostadsrätter jämfört med en med 50. Utöver det kan även mindre 

föreningar ha problem att rekrytera en kompetent styrelse vilket kan föranleda att fastigheten 

och föreningen inte sköts lika bra som om en mer kompetent styrelse skulle skött om 

föreningen. Thorén ser det inte som ett problem att Nordea kan ”överbelåna” fastigheten på 

det sätt att en bostadsrättsförening och dess bostadsrättsinnehavare har samma fastighet ställd 

som säkerhet mot sina respektive lån. Han påstår att de är medvetna om hur situationen ser ut 

och sett ur “Brf-avdelningens” situation är risken de tar väldigt låg då de har förstahandspant 

samt en låg belåning sett till marknadsvärdet. Han förklarar att det är viktigt att förstå att 

säkerhetens risk kan delas in i två olika delar, värde som hyresfastighet och värde som 

bostadsrätt. Värdet som hyresfastighet är det marknadsvärde som Nordea internt tar fram via 

bland annat justerade kassaflödesmodeller för att räkna ut vad fastigheten skulle kunna 

inbringa om det var en hyresfastighet, det vill säga fastighetens marknadsvärde. Värde som 

bostadsrätt är vad värdet är för innehavaren och potentiella köpare. Skulle en av föreningens 

medlemmar få svårt att betala årsavgift eller liknande och tvingas sälja sin del i föreningen är 

risken väldigt låg att ingen är villig att överta bostadsrätten. Att detta skulle ske för flera av 

föreningens medlemmar ses som osannolikt och “dubbelbelåningen” kan därför ses som 

trygg. 
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5. Analys 

I detta avsnitt återgår studien till samma rubriksordning som i referensramen. Här presenteras 

och analyseras resultatet från föregående kapitel mot den teoretiska referensramen. En 

sammanställd analysmodell av respondenternas intervjuer har använts för att finna skillnader 

och likheter sinsemellan företagen, se Bilaga 2.   

5.1 Bostadsrättsföreningen och dess intressenter 

Respondenterna är överens om att deras arbetssätt för vinstdrivande företag gentemot 

bostadsrättsföreningar inte skiljer sig speciellt mycket åt. Bostadsrättsföreningar är en 

speciell företagsform och beskrivs av respondenterna som en homogen kundgrupp som är 

mindre komplex än de vinstdrivande företagen. Det finansiella underlag som främst 

analyseras är årsredovisningen tillsammans med underhållsplanen och fastighetens nuvarande 

skick. Samtliga banker påstår att de får nästintill all information från dessa dokument och 

fastighetsundersökningen. 

Representanterna för de utvalda bankerna säger sig inte ha några problem med att tolka, 

analysera och bedöma en årsredovisning och använda siffrorna i relation med fastigheten. 

Bankerna har över flera års tid utvecklat sina kalkyler och system som gör det lättare för dem 

att analysera och jämföra bostadsrättsföreningar sinsemellan. Gemensamt anser de dock att 

en bostadsrättsförenings alla intressenter troligen inte har samma kunskap och analysverktyg 

för att bedöma de ekonomiska siffrorna i årsredovisningens nuvarande utformning. 

Följaktligen skaffar de sig inte rätt information för att fatta ett rationellt ekonomiskt beslut.  

Trots att bankerna är överens om intressenternas svårigheter att bilda sig en bra ekonomisk 

uppfattning om föreningen delar sig deras åsikter kring huruvida årsredovisningen för 

bostadsrättsföreningar bör ändras eller ej. Swedbank påstår att nuvarande reglering inte bör 

ändras och att spekulanter istället kan ta kontakt med föreningens ekonomiska förvaltare eller 

sin bank vid frågor. SEB, SBAB och Nordea påpekar alla att avskrivningar och i 

förlängningen resultatet i årsredovisningen är ett problem.  

5.2 Årsredovisning och dess betydelse i bostadsrättsföreningen 

Precis som i brevet till justitiedepartementet av Blomqvist et al. (2015) föreslår Nordea att 

avskrivningar och fondavsättningar tas bort och ersätts med ett sparande medan SEB föreslår 

att man lägger avskrivningar som en sidnot i årsredovisningens tilläggsupplysningar istället 

för att finnas i resultaträkningen. Detta i sin tur skulle innebära att föreningens resultat blir 

mer användbart för föreningens intressenter. Ett resultat som inte påverkas av 

avskrivningarna skulle leda till att intressenterna enklare kan utläsa om en 

bostadsrättsförening har ett positivt kassaflöde. 

Bankerna belyser att en del föreningar på eget initiativ tagit fram nyckeltal som de 

presenterar i sina årsredovisningar. Respondenterna uppmuntrar initiativet där 

Handelsbanken och Nordea föreslår att det skulle kunna bli ett krav i framtiden att presentera 

vissa nyckeltal, främst gällande föreningens belåning. Detta så att föreningens alla 

intressenter lättare kan bilda sig en uppfattning om föreningens ekonomi och det blir 

dessutom lättare att jämföra föreningar sinsemellan.  

Utöver problemen med årsredovisningen påpekar flertalet av bankerna att underhållsplanen 

kan vara bristfällig vilket innebär att en av de mest utmanande delarna i kreditprocessen är att 
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fastslå fastighetens skick och dess framtida renoveringsbehov. Bankerna skickar 

värderingsmän till fastigheten för att säkerställa skicket och SBAB påpekar att fastigheterna 

hos bostadsrättsföreningar ibland är av större behov av renoveringar än vad som går att utläsa 

ur en underhållsplan, där föreningen många gånger budgeterat för lågt. Svensson (2003) 

konstaterar att ju mer informationsasymmetri det finns mellan låntagare och kreditgivare 

desto större risk är det att kreditgivaren avslår låneförfrågan, då tillräcklig information inte 

finns att tillgå. Den främsta informationsasymmetri bankerna nämnde var bristfälliga 

underhållsplaner på grund av avsaknad av formkrav vilket medför att de ofta skiljer sig åt. 

Detta har fått Nordea att föreslå en reglering med införande av formkrav på underhållsplanen 

för att minska informationsasymmetrin och underlätta deras arbete. 

Gällande de tre huvudprinciperna Överskådlighet, God redovisningssed och Rättvisande bild 

påpekar bankerna att alla troligen inte uppfylls. 

Överskådligheten ska innebära att redovisningen ska vara lätt att förstå sig på och man inte 

ska behöva vara expert på redovisning för att bygga sig en bild av vad som står i rapporten. 

Bankerna påstår att till exempel spekulanter troligen inte kan bygga sig en bra uppfattning om 

en förenings ekonomi då de helt enkelt inte kan tolka, analysera och bedöma 

årsredovisningen på ett sådant att sätt att de kan fatta ett rationellt ekonomiskt beslut.  

God redovisningssed innebär att föreningen följer de lagar och vedertagen praxis som finns i 

Sverige. Respondenterna påstår att detta krav uppfylls men att det i sin tur medför de problem 

som tidigare nämnts.  

Rättvisande bild innebär att balansräkning, resultaträkning och tilläggsupplysningar 

innehåller siffror och information som ger läsaren en verklig bild av föreningens ekonomi. Då 

bankerna justerar och modifierar sina kalkyler med att rensa för avskrivningar och resultat 

kan resultatet för en bostadsrättsförening vara svårtolkat och inte ge en tydlig bild av hur 

föreningen mår ekonomiskt. Mautz (1994) fastslår att icke vinstdrivande organisationer 

skiljer sig så pass mycket från vinstdrivande företag att samma redovisningsnormer inte är 

applicerbara utan viss modifiering. Detta verkar även stämma för bostadsrättsföreningar då 

bankerna modifierar föreningarnas årsredovisning när de gör sina analyser. SEB menar dock 

det går att utläsa rätt information men att det troligen kan vara svårt för de flesta 

intressenterna.  

Trots att bostadsrättsföreningar har möjlighet att redovisa i olika system väljer de allra flesta 

bostadsrättsföreningar att redovisa i det lite enklare K2-systemet. Alla bankerna påstår att det 

inte spelar någon roll huruvida en bostadsrättsförening redovisar i K2 eller K3, då det enligt 

Swedbank är en fråga för revisorn som inte påverkar bankens arbete. 

Att revisorn inte behöver vara auktoriserad verkar inte vara något som besvärar bankerna. De 

litar generellt sett på siffrorna som återfinns i årsredovisningen trots att det kan vara en 

lekman som upprättat årsredovisningen. Anledningen till detta är att bankerna gör egna 

beräkningar och jämför kostnader med schablonkostnader och på så vis kollar bankerna 

årsredovisningens legitimitet. Många av respondenterna säger att revisorn inte spelar någon 

roll i bankens arbete mer än att det kan ses som en "bekräftelsestämpel" om denne är 

auktoriserad. Berry & Robertson (2006) och Gomez-Guillamon (2003) påstår att revisorns 

uttalande är av stor vikt vid en kreditförfrågan, vilket generellt sett inte styrks av 

respondenterna som påstår att de sällan för någon kontakt med revisorn. Nordea menar att de, 

precis som Svensson (2003) konstaterar, kontaktar revisorn vid eventuella oklarheter men att 

det har en liten betydelse för kreditbeslutet. Handelsbanken menar att de istället kollar om 

föreningen i fråga har en ekonomisk förvaltare och i första hand kontaktar denne, och senare 

revisorn om så skulle behövas. Detta styrks av SEB, SBAB och Swedbank. 
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5.3 Bankens finansiella analys 

Gällande eventuella risker vid kreditgivning till bostadsrättsföreningar anser bankerna att 

riskerna är mindre jämfört med vinstdrivande företag. Samtliga respondenter påpekar att 

risken för vakanser är så pass liten att den nästintill kan bedömas som obefintlig i städerna. 

Även för föreningar i mindre attraktiva lägen ses risken som liten. Risken att föreningar 

skulle försättas i konkurs ses också som minimal på grund av den nuvarande 

boendesituationen i Sverige. Bankerna påpekar dock att mindre föreningar löper större risk på 

grund av att varje medlem har en stor andel i föreningen. Eventuella problem slår hårdare mot 

en liten förenings ekonomi jämfört med en större och därför berättar respondenterna att de 

helst undviker kreditgivning till en förening med mindre än tio bostadsrätter. Berggren & 

Silver (2010) konstaterar att små företag kan ha svårt att få beviljade lån vilket visar sig vara 

samma för bostadsrättsföreningar. Nordea och SBAB konstaterar dessutom att det generellt 

sett är svårare att tillsätta en kompetent styrelse för de mindre föreningarna.  

Respondenten från SEB väljer att peka ut oförutsedda händelserna, som till exempel 

vattenläckor, som en risk för bostadsrättsföreningar. För en lågt belånad förening är inte detta 

något problem då man vid ett sådant tillfälle lättare kan belåna fastigheten vid behov för 

reparationer, jämfört med en redan högt belånad bostadsrättsförening där samma 

belåningsutrymme inte finns. SBAB styrker detta och säger att det är viktigt för de föreningar 

med högre belåning att för egen skull ha en större kassa som kan hantera oförutsedda 

händelser. 

Precis som Boendesociala beredningen (1999) fastslår så påpekar även bankerna en risk för 

medlemmarna som ligger i att deras privata ekonomi kan påverkas avsevärt av en 

räntehöjning i högt belånad förening. Dels påverkas medlemmen av sitt egna privatlån men 

även av sin andel i bostadsrättsföreningens belåning. 

Nyckeltal och finansiella poster 

Under kreditprocessen har alla bankerna interna eller externa värderare som värderar 

fastigheten. Fastighetsvärdet används sedan som underlag till belåningen när den ansvarige 

kredithanteraren gör sina beräkningar. Utöver värderingen så gör alla banker ekonomiska 

analyser av årsredovisningen vid en kreditförfrågan. Respondenterna är alla tydliga med att 

det viktigaste i analysen av en bostadsrättsförening är nyckeltalen som berör föreningens lån, 

som räntetålighet och belåningsgrad per kvadratmeter och i procent. Nordea, SEB och 

SBAB förklarar i intervjuerna att nyckeltalet Soliditet inte är applicerbart i 

bostadsrättsföreningar då tillgångarna som är bokförda som fastighetens värde inte är 

verkliga, precis som Isacson (2006) fastställer i sin teori. Istället använder de sig av 

belåningsgrad som i bostadsrättsföreningarnas fall blir motsvarigheten till soliditet. Nordea 

menar att de även i sina analyser lägger extra vikt vid att bostadsrättsföreningens 

belåningsgrad sätts i relation med fastighetens skick för att förutse hur framtiden kommer se 

ut finansiellt. I den finansiella analysen beräknas även föreningens årsavgift och andra 

intäkter gentemot föreningens utgifter, främst driftkostnader och räntekostnader, för att 

fastslå bostadsrättsföreningens återbetalningsförmåga. Samtliga banker jämför föreningens 

kostnader mot schablonkostnader för att säkerställa dess legitimitet. SBAB påpekar att just 

kassaflödet är väldigt viktigt för en välmående förening. Nyckeltalet likviditet är något som 

granskas ytligt enligt respondenterna då det endast påvisar kortsiktig betalningsförmåga och 

inte långsiktiga återbetalningsförmågan. Däremot ses det som positivt att ha pengar i kassan.  
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5.4 Bankers kreditgivning 

Respondenterna är överens om att det som väger tyngst vid en kreditförfrågan från en 

bostadsrättsförening är den finansiella analysen av årsredovisningen kompletterat med 

underhållsplanen och fastighetens skick. De olika bankerna har dock olika arbetssätt och 

värderar föreningens representant annorlunda. Handelsbanken tillsammans med Swedbank 

påstår att deras kreditprocess grundar sig till 100% på årsredovisningen och personen som 

representerar bostadsrättsföreningen inte har någon som helst inverkan på deras kreditbeslut. 

Detsamma gäller SBAB som arbetar med tre olika yrkesroller, där den person som tar det 

slutgiltliga kreditbeslutet inte träffar bostadsrättsföreningens representant. Handelsbankens 

respondent berättade att bostadsrättsföreningens representant har förhandlingsmöjlighet i 

räntediskussionen och lånets upplägg, precis som Hörngren m.fl. (1987) fastslår. Däremot 

påstår Swedbanks representant att deras kalkyler ger en given ränta som är ett take it or leave 

it erbjudande.   

Svensson & Ulvenblad (1994) uppger i sin studie att majoriteten av intervjuade bankmän 

menar att de måste ha förtroende för företagets representant för att bevilja ett lån. SEB och 

Nordea styrker detta då de båda säger att representanten för bostadsrättsföreningen är av stor 

vikt. De vill skapa kundrelationer och säger att förtroende för bostadsrättsföreningens styrelse 

ligger till grund för en bra affär. SEB trycker extra på att de hjälper de föreningar som inte 

klarar den finansiella analysen genom att hänvisa till en ekonomisk förvaltare och på så vis 

avslår de inte en bostadsrättsförening. Om den finansiella analysen blir godkänd men banken 

inte känner förtroende för styrelsen i föreningen så menar SEB att de väljer att avslå 

kreditförfrågan, vilket tyder på att motparten har en viktig roll i processen. Även Nordea 

arbetar på ett liknande sätt och de anser att “ju tightare ett case” är desto större roll har 

motparten.  

Alla bankerna uppgav att de arbetar likadant inom respektive koncern, oberoende vilken stad 

kontoren är belägna i. De berättade att det som kan skilja sig i bedömningsarbetet är hur ofta 

andra intäkter än hyra finns i föreningarna, detta beroende på vilken stad föreningen är 

belägen i, samt att vissa städer är attraktivare att bo i än andra. Detta gör dock inte att arbetet 

mellan olika bankkontor inom samma företag eller koncern ändras nämnvärt. Handelsbanken, 

Swedbank och SEB arbetar på lokal nivå med sin kreditgivning medan SBAB och Nordea har 

regionkontor. 
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6. Slutsats 

I följande avsnitt besvaras studiens forskningsfråga; “Hur analyserar banker 

bostadsrättsföreningar och dess årsredovisning i samband med kreditförfrågan samt finns det 

några problem med årsredovisningens nuvarande utformning?” utifrån föregående kapitel. 

Slutsatserna som dras ligger sedan till grund för avslutande del av kapitlet där studiens bidrag 

och förslag till framtida forskning presenteras. 

Bankernas kreditanalys av bostadsrättsföreningar skiljer sig inte speciellt mycket sinsemellan. 

Det bankerna gör är att de skickar ut en värderingsman som tillsammans med 

underhållsplanen förser banken med ett skick på fastigheten. Skicket tillsammans med 

årsredovisningens siffror ligger sedan till grund för bankernas nyckeltalsberäkningar i deras 

egenkonstruerade kalkyler. Därtill gör banken beräkningar, sett som att fastigheten vore en 

hyresfastighet, och får på så vis fram ett internt värde på fastigheten. Detta värde ligger sedan 

till grund för belåningsgraden som visar banken hur stort lån de kan bevilja.  

Med denna studie kan det konstateras att bankerna anser att det finns problem med 

årsredovisningens nuvarande utformning för bostadsrättsföreningar. Bankerna har under flera 

års tid utvecklat system som innebär att de själva kan bilda sig en bra uppfattning om 

föreningens ekonomi. Spekulanter och medlemmar å andra sidan kan troligen inte utläsa 

relevant information från årsredovisningen för att fatta ett rationellt beslut. Det största felet 

ligger i att avskrivningar påverkar resultaträkningen på ett missvisande sätt. Det går därför att 

argumentera för att två av årsredovisningslagens tre huvudprinciper, Överskådlighet och 

Rättvisande bild, inte uppfylls. 

Generellt sett påpekar bankerna att det finns få informationsasymmetrier i arbetet med 

bostadsrättsföreningar. Det som tydligast framgår är bristande underhållsplaner och 

information kring fastighetens renoveringsbehov. Vidare har val av K-regelverk ingen 

betydelse för bankerna. Revisorn kontaktas endast vid oklarheter och bankerna anser att en 

auktoriserad revisor endast är meriterande. Regelverket angående revisorn för en 

bostadsrättsförening behöver således inte förändras. Bankerna jämför istället 

årsredovisningen med tidigare år för föreningen och med schablonkostnader för liknande 

föreningar för att säkerställa att årsredovisningen är rimlig.  

Föreningens representant kan i regel inte påverka kreditbeslutet. Endast för två av de fem 

utvalda bankerna har representanten någon som helst påverkan på beslutet och den finansiella 

analysen överväger ändå den personliga kontakten även för dessa banker. Känner de två 

bankerna inget förtroende för föreningens representant väljer de dock att avslå 

kreditförfrågan trots en godkänd finansiell analys. 

Gällande den finansiella analysen ligger bankernas stora oro i belåningen. Studien har 

bekräftat att soliditet är verkningslöst för bostadsrättsföreningar och istället läggs vikten vid 

räntetålighet och belåningsgrad som enligt bankerna är de två viktigaste branschnyckeltalen.  

Risksituationen för banken är enligt respondenterna väldigt liten på grund av 

boendesituationen i Sverige idag. De få föreningar som bankerna helst inte vill låna ut till är 

de som har färre än tio bostadsrätter. 
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6.1 Bidrag 

Genom att analysera kreditprocessen för bostadsrättsföreningar har resultatet av studien 

bevisat en problematik kring årsredovisningens utformning. Genom att omreglera 

årsredovisningen för bostadsrättsföreningar går det att underlätta för medlemmar och 

spekulanter så att dessa lättare skall kunna skapa sig en bild av föreningen. Studien kan 

fastslå att avskrivningar endast förvränger resultatet i resultaträkningen och bör förslagsvis 

tas bort ur årsredovisningen eftersom avskrivningen endast är symbolisk och inga faktiska 

transaktioner görs.  

Fortsättningsvis föreslås en reglering som tvingar alla bostadsrättsföreningar att presentera 

vissa utvalda nyckeltal, främst kring föreningens belåning, i sin årsredovisning så att 

intressenterna enkelt kan utläsa föreningens ekonomiska situation. Exempelvis borde 

föreningens belåningsgrad i kvadratmeter presenteras tillsammans med föreningens 

räntetålighet. 

Ett problem utanför årsredovisningen som identifierats av bankerna är avsaknaden av 

formkrav på en bostadsrättsförenings underhållsplan och därför föreslås att en sådan införs, 

där föreningarna blir tvingade att presentera redan utförda åtgärder och kommande 

underhållsbehov inom en viss tidsram. Detta för att föreningens alla intressenter även 

gällande underhållsplanen skall kunna bilda sig en uppfattning för hur föreningens skick 

egentligen är och således kunna se vilka typer av underhållsbehov som kommer behöva 

åtgärdas i framtiden. Detta hade medfört att intressenten även kunnat förutspå 

avgiftshöjningar. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

● En kvalitativ studie av bostadsrättsköpare och vilken roll årsredovisningen haft i deras 

beslutsprocess. 

● En kvalitativ studie med bostadsrättsföreningars styrelseledamöter för att diskutera 

utformningen av årsredovisningen. 

● En kvalitativ studie angående risken i bankernas överbelåning (sett till fastighetens 

värdering) för bostadsrättsföreningarna och dess medlemmar i och med privatlån och 

föreningslån. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bostadsrättsföreningens intressenter och årsredovisning  

● Hur skiljer sig en bostadsrättsförening från en annan låntagare? 

● Vad för underlag granskar ni vid en kreditförfrågan från en bostadsrättsförening?  

○ Får du all den information du behöver härifrån? 

■ Är det en utmaning att få den behövliga informationen? 

■ Behöver ni göra eftersökningar på egen hand eller får ni allt givet av 

bostadsrättsföreningen? Vad är detta för underlag i så fall? 

● Spelar det någon roll vilken av K2 eller K3 bostadsrättsföreningen redovisar i?  

Kritik mot årsredovisningen  

● Finns det några problem med nuvarande reglering för redovisning för 

bostadsrättsföreningar? 

○ Är det något speciellt som man hade kunnat förtydliga eller förenkla för alla 

intressenter? 

● Upplever du att det finns svårigheter i att avläsa årsredovisningar och bilda sig en 

uppfattning ur perspektivet för en spekulant? 

○ Ger en årsredovisning en verklig bild av hur föreningen mår ekonomiskt?  

○ Är det något speciellt som du anser att man skulle kunna förtydliga eller ändra 

för att underlätta för potentiella köpare? 

Finansiell analys 

● Vad är det första och viktigaste ni kollar på när ni får en kreditförfrågan från en 

bostadsrättsförening? 

● Vad gör ni för typ av beräkningar när ni analyserar en kreditförfrågan från en 

bostadsrättsförening? 

○ Finns det några branschnyckeltal? 

● Soliditet 

○ En bostadsrättsförenings fastighetsvärde är ofta lägre värderat än dess verkligt 

värde, är detta något som påverkar er användning av detta nyckeltal?  

● Likviditet  

○ Spelar Likviditeten någon roll vid alla lån för en bostadsrättsförening? 

● Belåningsgrad 

○ Har en belånad bostadsrättsförening lika stor chans att få ett beviljat lån som 

en förening utan lån?  

○ En förening i fysiskt dåligt skick som är obelånad mot en förening med fysiskt 

hög standard men belånad, blir det någon skillnad i ert arbete?  

○ Hur kontrolleras det fysiska skicket? 

● Räntekostnader 

○ Hur använder ni er av detta nyckeltal vid kreditbedömning av en 

bostadsrättsförening?   

○ Tar ni detta i beräkningar från nuvarande siffror, eller de potentiella som ni 

med ett beviljat lån framkallar? 
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● Räntetålighet 

○ Är detta någon ni kollar på när ni gör er kreditbedömning av en 

bostadsrättsförening?  

● Andra intäkter 

○ Kollar ni på eventuella intäkter som bostadsrättsföreningen har utöver 

årsavgiften, t.ex. hyresintäkter från lokaler? 

● Driftkostnader, årets resultat och årsavgift 

○ Dessa tre poster tas ur årsredovisningen, hur använder ni er av dem vid en 

kreditbedömning?  

○ Sätts det krav på årsavgiften vid kreditgivning? 

● Räntetäckningsgrad 

○ Med tanke på posten “Resultat” inte är fullt användbar, är detta nyckeltal 

verkligen applicerbart i en bostadsrättsförening? 

Kreditgivning 

● Hur ser kreditprocessen ut när ni analyserar en bostadsrättsförening? 

● Vilka bedömningsvariabler använder ni er av? 

● Hur viktig är personen ni har kontakt med? 

○ Vem är detta? 

○ Är hen avgörande för kreditbeslutet? 

● Vilka risker ser ni vid en kreditbedömning av en bostadsrättsförening? 

● Hur värderar ni säkerheten hos en bostadsrättsförening? 

● Arbetar hela er koncern/företag på samma vis, eller är det på lokal nivå? 

● Vad har revisorn för roll i kreditprocessen? 

● Vad skiljer revisorer emellan, alltså en auktoriserad respektive en icke auktoriserad? 

Kreditbeslut 

● Hur analyserar ni risken vid obestånd? 

● Hur analyserar ni risken för obestånd? 

○ Ser ni någon risk för vakanser? 

Avslutning 

● Är det något som du anser att vi har missat att behandla angående ert arbete med 

bostadsrättsföreningar? 
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Bilaga 2 

Analysmodell 
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