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Förord 

Vi har under arbetets gång fått stöd och hjälp på vägen och vill därför rikta ett tack till några 

personer. Först och främst skulle vi vilja tacka alla respondenter som ställde upp på våra 

intervjuer i en oväntad situation och på stående fot. Utan er hade denna studie inte kunnat 

genomföras. Ett stort tack riktas även till våra handledare Bengt Lindström och Jurek Millak, 

som gett oss konstruktiv kritik och tips för att uppsatsen skulle bli så bra som möjligt.   
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Sammanfattning 



Titel: På vilket sätt använder sig bostadsrättsköpare av föreningens årsredovisning i sitt 

köpbeslut?  

Ämne: Kandidatuppsats, Företagsekonomi C, inriktning redovisning 15 hp 

Författare: Maja Alenius & Josefine Jönsson  

Handledare: Bengt Lindström & Jurek Millak  

Nyckelord: Bostadsrättsförening, årsredovisning, beslutsunderlag och köpbeslut  

 

Syfte: Att ta reda på om och hur bostadsrättsköpare använder föreningens årsredovisning i 

deras köpbeslut samt undersöka om de förstår den.  

 

Metod: Studien är genomförd med en kvalitativ forskningsmetod. Intervjuer av presumtiva 

bostadsrättsköpare genomfördes utanför visningar.   

 

Empiri: Studien visade att majoriteten av de 22 tillfrågade inte helt förstod årsredovisningar 

och att flertalet bad om hjälp att bedöma den. Det visade att bostadsrättsköpare oftast 

använder årsredovisningen för att se “varningstecken” som indikerar att en BRF eventuellt 

kommer att höja sina avgifter. Det var 14 av 22 som tittade på skuldsättningen för att bedöma 

föreningens ekonomi. Majoriteten ansåg att årsredovisningen påverkar ”till stor del men att 

annat väger tyngre” i köpbeslutet.  

 

Analys: Studien pekar på att då många bostadsrättsköpare inte helt förstår årsredovisningen 

kan det vara svårt för dem att ta beslut utifrån den. Detta har kopplats till tidigare forskning 

som uppmärksammat liknande problem. Det finns likheter mellan de förbättrings- och 

förändringsförslag, som tagits fram av FAR tillsammans med borättsorganisationerna, och de 

resultat som studien har uppvisat.  

 

Slutsats: En bostadsrättsköpare går igenom tre beslutssteg. Det första är att avgöra om 

lägenheten känns rätt. Steg två är att bedöma föreningen och dess ekonomi utifrån 

årsredovisningen. Då många inte förstår eller vet hur man ska bedöma en förenings 

årsredovisning tar majoriteten hjälp av omgivningen. I steg tre tas beslut om hen ska lägga ett 

bud på lägenheten eller ej. Vidare drogs slutsatsen att oavsett vilken förståelse individen har 

för en BRF:s årsredovisning kommer hen i stor utsträckning att ta hjälp av sin omgivning då 

det är ett stort och omfattande beslut.  

Abstract 



Title: In what way does buyers of housing co-operatives use the association´s annual report in 

their purchase decision?  

Level: Business Studies C with Specialization in Financial Accounting, 15 credits 

Authors: Maja Alenius & Josefine Jönsson  

Advisor: Bengt Lindström & Jurek Millak  

Key words: housing cooperative, annual reports, decision basis and decisionmaking  

 

Purpose: Find out how and in what way buyers of housing co-operatives use the association´s 

annual report in their purchase decision and investigate whether they understand it or not.  

 

Method: The study is conducted using a qualitative method in the form of interviews. The 

Authors stood outside viewings and interviewed presumptive buyers of housing co-operatives 

in Stockholm. 

 

Empiricism: The study was conducted on 22 respondents, all interviewed outside a total of 

six different viewings around Stockholm. It turned out that the majority of respondents did 

not fully understood annual reports and most of them asked for help. The majority of those 

who felt they understood the annual report also asked someone in their surroundings to help 

them determine the stability of the housing association's economy. The result showed that 

homeowners usually use the annual report to see "warning signs" that indicate that a 

association will raise its fees. To evaluate the association´s economy, most of the respondents 

used indebtness.  

 

Analysis: The study points out that since many homeowners did not fully understood the 

annual report, it could be difficult for them to make decisions based on it. This has been 

linked to previous research that highlighted similar problems. There are similarities between 

the improvement and change proposals developed by FAR together with other organizations 

and the results the study has shown. 

 

Conclusion: Presumptive buyers of housing-cooperatives generally do not understand annual 

reports so well that they can make a financial decision based on it. At the same time, the study 

has shown that even those homeowners who felt they understood asked for further help and 

advice from their surroundings. The study's conclusions are that there is a great deal of room 

for changing the accounting for housing co-opratives associations to make them more 



transparent and understandable to it´s users. Furthermore, it was concluded that regardless of 

the individual's understanding of an annual report, he largely takes advantage of his 

surroundings as it is a major and comprehensive decision. 

 

  



Förkortningar 

FAR: Föreningen auktoriserade revisorer  

SBC: Sveriges Bostadsrättscentrum  

BFL: Bokföringslagen 
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Förklaring av begrepp 

Idéskriften: Det som i denna studie benämns som Idéskriften är det förslag på förändringar 

av årsredovisningen, inom de befintliga regelverken, som arbetats fram av FAR tillsammans 

med Bostadsrätterna, SBC, HSB och Riksbyggen.   

Idéskissen: Ett förslag på förändringar som bör ske i ett nytt mer anpassat regelverk som 

arbetats fram av FAR och Bostadsrätterna, SBC, HSB och Riksbyggen.   

Borättsorganisationerna: I denna uppsats har ett samlingsbegrepp använts för 

organisationerna Bostadsrätterna, SBC, HSB och Riksbyggen. Detta samlingsbegrepp 

användes av FAR och tillämpas även i uppsatsen.   

Årsredovisning: I denna uppsats används “årsredovisning” som begrepp och syftar i denna 

studie till en bostadsrättsförenings årsredovisning.  

Föreningen: I denna uppsats används förening och syftar i uppsatsen till en 

bostadsrättsförening. 
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1. Inledning 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Den inledande delen beskriver bakgrunden till ämnet som sedan leder fram till en 

problemdiskussion. Utifrån problemdiskussionen formas en frågeställning samt ett syfte.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1 Bakgrund 

Idag bor cirka 1,5 miljoner människor i bostadsrätter i Sverige (FAR 2015). Att köpa en 

bostadsrätt innebär att köparen blir medlem i en förening som tillsammans äger en eller flera 

fastigheter och syftet är att bo till “självkostnadspris”. I och med detta blir föreningens regler 

och ekonomi en del av bostadsrättsägarens liv samtidigt som hen får ett underhållsansvar för 

sin bostadsrätt (Hemnet 2014). När en köpare av en bostadsrätt blir medlem i en 

bostadsrättsförening blir hen ägare till en andel i föreningen och får då rätten att nyttja 

lägenheten på obestämd tid. Hen äger således inte den fysiska lägenheten. Samtidigt innebär 

köpet att medlemmen blir ägare till en del av föreningens förpliktelser (HSB u.å).  

 

Alla kostnader för drift och underhåll, som till exempel ränte- och skattekostnader, vatten och 

värme samt kostnader i form av avskrivningar, ska täckas av den årsavgift som varje lägenhet 

i föreningen betalar (Idéskriften, 2014, s.16). En viktig del vid köp av en bostadsrättslägenhet 

är därför att ta reda på information om föreningens ekonomiska ställning (Hemnet 2014). 

Scott (1997, s. 37-45) anser att information är “bevis” som eventuellt kan ha påverkan på en 

individs beslut. Vidare menar han även att en individ som får mer information tar bättre beslut 

då det är informationen som får människor att agera. 

 

BFN beslutade år 2014 att det inte längre fick göras progressiva avskrivningar av fastigheter. 

Detta beslutades på grund av att BFN ansåg att linjär avskrivning bättre speglar den 

värdeminskning som sker varje år istället för att skjuta på kostnaderna till framtiden, vilket de 

progressiva avskrivningarna har gjort (Bokföringsnämnden 2017). I och med detta fick många 

bostadsrättsföreningar ändra avskrivningsmetod vilket resulterade i att många föreningar efter 

detta redovisar negativa resultat. Så blev fallet även för bostadsrättsföreningar med stabil och 

god ekonomi. Detta ger en missvisande och otydlig bild av föreningens faktiska ekonomiska 

ställning (FAR 2015). Idag redovisar bostadsrättsföreningar enligt K3 eller K2, vilket kan 
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vara problematiskt då dessa regelverk inte är anpassade efter en BRF:s förhållanden och 

förutsättningar. Att bostadsrättsföreningar använder olika regelverk, K3 eller K2, gör även det 

att det blir svårt för presumtiva bostadsrättsköpare att jämföra olika föreningar med varandra. 

Även detta bidrar till att en missvisande bild av föreningens ekonomi visas i årsredovisningen 

som intressenter sedan tar beslut utifrån (FAR 2015). Det kan behövas en viss erfarenhet för 

att förstå en bostadsrättsförenings årsredovisning samt varför den visar de resultat den gör 

(Lundén & Bokelund Svensson, 2013, s. 300). Dock menar Anthony (1980) att även kunniga 

inom redovisning kan ha svårigheter med att avläsa icke-vinstdrivande organisationers 

ekonomiska situation utifrån årsredovisningen. Detta främst på grund av att resultatet inte ger 

ett bra mått på hur väl en sådan organisation mår ekonomiskt.  

 

Idéskriften, som tagits fram av FAR tillsammans med borättsorganisationerna, menar att 

bostadsrättsföreningars årsredovisning redan innehåller väsentlig information för att 

intressenter ska kunna använda och ta beslut utifrån den. De anser att problemet är hur 

informationen presenteras i dagens årsredovisningar vilket gör den svår att förstå. Detta 

eftersom att alla intressenter inte besitter den kunskap om redovisning och 

bostadsrättsföreningar som krävs för att kunna förstå och använda informationen som finns i 

en förenings årsredovisning (FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen & SBC 2014).  

 

I en modell av Baines och Fill, beskriver de hur en köpare går igenom sex steg i ett köpbeslut. 

Det andra steget i modellen är informationsinsamling, vilket innebär att en presumtiv 

bostadsköpare samlar information om olika bostadsrättslägenheter. I nästa steg jämförs den 

insamlade informationen för att få fram det alternativ som gör att hen maximerar sin nytta. 

Alltså den lägenhet som skapar den högsta nyttan till det lägsta priset (Baines & Fill, 2014, s. 

42-45). En årsredovisnings syfte är dels att kunna användas som ett informationsverktyg för 

att sedan kunna ligga till grund för intressenters beslutsfattande (Anthony, 1980 s. 83-93). 

Bostadsrättsköpare är de mest väsentliga användarna av en brf:s årsredovisning och därmed 

ligger det stor vikt i att hen på egen hand kan förstå och använda den informationen (Deurell 

2014). Medlemmar, bostadsrättsköpare och andra intressenter har efterfrågat ett lättare sätt att 

kunna avläsa och förstå en bostadsrättsförenings ekonomiska situation (SBC u.å). Det sätt 

som bostadsrättsföreningar idag upprättar sina årsredovisningar på anses inte vara tillräckligt 

och relevant nog, för dess intressenter, att fylla sitt syfte som underlag i ekonomiska beslut 

(Brännström, Blomqvist, Lago, Linde & Knight 2015).   



3 

1.2 Problembakgrund 

Vid försäljning av en bostadsrätt har mäklaren en upplysningsplikt, gentemot köparen, att ge 

sådan information som kan vara väsentlig vid ett köpbeslut. Det innebär att mäklaren ansvarar 

för att göra den informationen förståelig för köparen (Konsumentverket 2016). Samtidigt har 

köparen av en bostadsrätt ett ansvar att undersöka både bostaden och dess förening (Lundén 

& Bokelund Svensson 2013, s. 296).  

 

De redovisningsregler som idag finns är enligt FAR och borättsorganisationerna inte 

anpassade eller lämpliga att använda för en brf då de inte avspeglar den verkliga situationen 

tillräckligt bra. Detta gör att det kan vara svårt för intressenter att läsa och tolka de finansiella 

rapporter som finns för bostadsrättsföreningar (SBC u.å). FAR och borättsorganisationerna lät 

professorerna Carl Svernlöv och Daniel Stattin att lämna ett rättsutlåtande i ämnet. Även de 

anser att det finns skäl att se över dagens regelverk för redovisning i bostadsrättsföreningar. 

Detta eftersom redovisningen idag inte är anpassad för bostadsrättsföreningars förhållanden 

och förutsättningar, utan är mer lämpad för vinstdrivande företag. Professorerna anser att en 

förening med stabil ekonomi inte ska behöva visa bokföringsmässiga underskott i sin 

årsredovisning, vilket ofta är fallet med dagens regelverk. De regler som gäller idag resulterar 

i en missvisande bild av föreningens ekonomi, som kan vara svår att förklara för användare av 

en brf:s årsredovisning (Brännström, 2014).  

 

Sundgren, Nilsson och Nilsson (2013, s. 27) skriver att den externa redovisningens syfte är att 

ge ut information om föreningens ekonomiska ställning. Vidare anser de att den information 

som finns i en årsredovisning ska vara användbar och tillräcklig för att intressenter ska kunna 

ta beslut utifrån den. Att föreningens ekonomi uppvisas otydligt påverkar således 

bostadsrättsköpare, då årsredovisningen idag inte anses vara ett tillräckligt relevant och 

lättförståeligt underlag som det borde vara då ett köpbeslut ska tas. Utifrån detta har ett 

förslag till förändring samt ett förslag till delar av ett nytt regelverk arbetats fram för 

redovisning av bostadsrättsföreningar. Förslaget har tagits fram av FAR tillsammans med 

borättsorganisationerna och anses av dem vara bättre anpassat till bostadsrättsföreningarnas 

speciella behov och förutsättningar (FAR 2015). Första förslaget till förändring är Idéskriften, 

som är ett förslag på förtydliganden och införanden av nyckeltal. Idéskriften ska således göra 

de befintliga årsredovisningarna lättare att förstå samt använda för både medlemmar och 

presumtiva bostadsrättsköpare (FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen & SBC 2014). Efter 
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avskaffandet av progressiva avskrivningar på fastigheter har FAR tillsammans med 

borättsorganisationerna tagit fram ett förslag på regelförändringar för redovisning av 

bostadsrättsföreningar. Detta benämns som Idéskissen (FAR, 2015). De exempel som nämns 

ovan är ett axplock av åsikter som tydligt visar att det finns ett problem i huruvida 

årsredovisningar idag går att tolka, tyda och använda som beslutsunderlag.  

 

1.3 Frågeställning 

Huvudfråga:  

• På vilket sätt använder bostadsrättsköpare föreningens årsredovisning i sitt köpbeslut? 

 

Delfrågor: 

• Hur väl förstår bostadsrättsköpare en bostadsrättsförenings årsredovisning?  

• Använder bostadsrättsköparen själv årsredovisningen eller tar personen hjälp av någon 

annan?  

• Vad undersöker en bostadsrättsköparen i en årsredovisning?  

• På vilka grunder avgör bostadsrättsköpare om en bostadsrättsförening har god 

ekonomi? 

• Vilken roll har årsredovisningen i köpbeslutet?  

•  

1.4 Syfte 

Eftersom redovisningen idag inte anses vara anpassad till bostadsrättsföreningar, kan det vara 

svårt för bostadsrättsköpare att använda sig av den som underlag för att ta ett beslut om köp. 

Syftet med denna studie är således att ta reda på om bostadsrättsköpare förstår 

bostadsrättsföreningens årsredovisning. Vidare ämnas även ta reda på hur och i vilken 

utsträckning de använder redovisningsinformationen i ett köpbeslut. 

 

1.5 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att intervjua presumtiva bostadsrättsköpare. Då data från flera 

visningar kommer att sammanställas avgränsades studien till att undersöka lägenheter av 

samma storlek. Studien valde bostadsrättslägenheter i storleken ett rum och kök. Denna 
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avgränsning gjordes i förhoppning om att fånga personen i fråga som ämnar att både köpa och 

bo i bostaden då det antogs att det oftast bor en person i en etta. I en situation då flera köper 

en bostadsrätt tillsammans antas det att de tar hjälp av varandra. Denna studie vill istället 

undersöka och förstå den enskilda individens förståelse och användning av en årsredovisning. 

Om ett par eller en familj ämnar köpa en lägenhet finns en eventuell risk att den personen i 

hushållet som kan mer ekonomi än den andra ställer upp i undersökningen. Det skulle då 

kunna resultera i att studien blir vinklad. Då författarna är bosatta i Stockholm kommun 

valdes den platsen ut för att genomföra studien i. 

  



6 

2. Referensram 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I detta avsnitt presenteras en beskrivning av en bostadsrättsförening, lagar och normgivning 

samt Idéskriften och Idéskissen. Vidare presenteras teorier och tidigare forskning som 

beskriver hur en köpare tar beslut utifrån den ekonomiska informationen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 Bostadsrättsförening  

En bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening och är därför bokföringsskyldig 

enligt BFL (SFS 1999:1078).  Inom redovisning kan teorier användas för att förklara samt 

förstå hur redovisningen ska göras i olika situationer. All information som kan påverka en 

bostadsrättsköpare eller kreditgivare i ekonomiska beslut anses viktig och bör därför alltid 

finnas med i finansiella rapporter. Detta för att minska informationsklyftor mellan olika parter 

(Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013, s. 21-28).  

2.1.1 Att bo i en bostadsrättsförening 

Tanken med en bostadsrättsförening är att medlemmarna gemensamt ska sköta föreningen på 

bästa sätt så att ekonomin hålls stabil och att medlemmarna kan bo till självkostnadspris. För 

att kunna täcka sina kostnader i form av räntor, skatter, underhåll och avskrivningar m.m. 

betalar medlemmarna en årsavgift per bostadsrätt. Årsavgiftens storlek bestäms av styrelsen 

och fördelas utifrån stadgarna (FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen & SBC 2014). En av 

de viktigaste faktorerna vid värdering av en bostadsrätt är årsavgiften (allabrf.se u.å.).  

 

Ansvaret för att ekonomin hålls stabil och sköts på ett bra och korrekt sätt, som gynnar 

medlemmarna, ligger hos styrelsen. Föreningen har en skyldighet att regelbundet sätta undan 

pengar för underhåll och reparation. Om en förening inte har tillräckligt med pengar avsatt för 

underhåll kan det leda till ökade årsavgifter då en förening eventuellt måste ta lån, vilket ökar 

dess räntekostnader. För att undvika förhöjda årsavgifter vid sådana situationer kan 

medlemmarna istället betala in pengar i form av ett kapitaltillskott. Denna form kan minska 

kostnaderna för medlemmarna då de får göra skatteavdrag på sina räntor vilket föreningen 

inte får göra. En förening kan även avsätta pengar i en fond för inre underhåll. Detta görs 

genom att man sparar en del av årsavgiften till underhåll och reparation av de enskilda 
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lägenheterna. Dessa pengar ska alltså gå till renovering av bostadsrätterna (Konsumentverket 

2016). Utöver den information som finns i årsredovisningen kan även samhällsförändringar 

påverka årsavgiftens storlek. Det kan vara till exempel ändringar av skatteregler (Lundén & 

Bokelund Svensson 2013, s. 296-299). 

2.1.2 Äkta eller oäkta bostadsrättsförening? 

En bostadsrättsförening som till minst 60 % består av att förse sina medlemmar med 

bostadsrätt i föreningens byggnad är en äkta bostadsrättsförening. Detta definieras som 

kvalificerad verksamhet. Skulle föreningen till mindre än 60 % bestå av sådan kvalificerad 

verksamhet räknas den som en oäkta bostadsrättsförening (skatteverket 2015). Vidare skulle 

en oäkta förening förklaras med att föreningens intäkter till mer än 40 % kommer från företag 

istället för medlemmar i form av privatpersoner. Detta är vanligast i centrala stadsdelar där 

det finns till exempel en butik eller ett fik på gatuplan och lägenheter ovanför 

(boupplysningen.se u.å.). Det som egentligen skiljer en äkta- och oäkta bostadsrättsförening åt 

är endast dess medlemmar och dess beskattning. Hur en förening beskattas påverkar dess 

löpande kostnader vilket kan påverka årsavgifterna (Olsson, 2003. s. 57-62). Då 

beskattningen indirekt påverkar årsavgiften och därmed bostadsköparen, är det viktigt att 

köpare tar reda på om föreningen klassas som en äkta eller oäkta bostadsrättsförening. 

 

2.2 Redovisning 

Extern redovisning ska innehålla sådan information som kan användas av intressenter för att 

ta beslut utifrån. Dess syfte är att förmedla finansiell information om ett företag eller en 

förening. Detta för att minska informationsklyftor mellan till exempel föreningar och dess 

medlemmar eller bostadsrättsköpare (Sundgren, Nilsson, Nilsson 2013, s, 21). De regelverk 

som idag gäller för bostadsrättsföreningar i Sverige är K-regelverken, K3 eller K2. Ett K-

regelverk beskriver hur tillgångar, skulder, intäkter samt kostnader ska värderas. Det 

beskriver även reglerna för hur en årsredovisning eller ett årsbokslut ska vara utformat. 

Endast det som anges i K-regelverket är de regler som får tillämpas i redovisningen 

(Bokföringsnämnden 2016).  
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2.2.1 Befintliga regelverk 

En bostadsrättsförening kan välja att redovisa enligt huvudregelverket K3 eller ett förenklat 

regelverk, K2. K3-regelverket är mer principbaserat än K2 som är mer regelbaserat 

(Bokföringsnämnden 2016). En av de stora skillnaderna mellan regelverken är att inom K3 

används komponentavskrivning. Det innebär att varje komponent i till exempel en byggnad 

skrivs av för sig och inte byggnaden som en enhet. Vid underhållsåtgärder bokförs dessa som 

en tillgång som sedan skrivs av enligt den beräknade livslängden. Underhållsåtgärder i K2 tas 

direkt upp som en kostnad och belastar resultatet. De bostadsrättsföreningar som redovisar 

enligt K2 skriver årligen av byggnaden som helhet. Från och med 2014 blev det förbjudet att 

använda progressiv avskrivning (SBC u.å.).   

2.2.2 Årsredovisning i bostadsrättsföreningar  

En bostadsrättsförening ska enligt ÅRL upprätta en årsredovisning som ska innehålla fyra 

delar; förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.  

1. När ett räkenskapsår passerat tas en förvaltningsberättelse fram. I denna beskrivs med 

ord viktiga händelser som förekommit under året. Här i finns information som inte 

tagits upp i resultat- eller balansräkningen men som har en påverkan på bedömningen 

av föreningens ekonomi. Förutom ovanstående ska även till exempel styrelsens förslag 

till resultatdisposition finnas med i en förvaltningsberättelse.  

2. I resultaträkningen presenteras föreningens resultat. Här tar man med föreningens 

intäkter och kostnader.  

3. Balansräkningen visar hur föreningens ekonomiska ställning är per den sista dagen på 

räkenskapsåret.  

4. Noterna är den del där det läggs till information för att förklara och specificera 

innehållet från resultat- och balansräkningen.  

Samtliga styrelseledamöter ska skriva under årsredovisningen. En styrelseledamot ska sedan 

skriva ett fastställelseintyg på den bestyrkta kopian av årsredovisningen. Det är ett intyg på att 

resultat- och balansräkningen har fastställts på föreningsstämman. Den sammanlagda vinsten 

eller förlusten ska även tas med i intyget (Bolagsverket 2012).  

Enligt ÅRL 2§ ska man i enlighet med god redovisningssed upprätta årsredovisning. Enligt 3§ 

ska en rättvisande bild av företagets ställning ges samt vara väsentlig (SFS 1995:1554). För 
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att upprätthålla en god redovisningssed skall lagar, regler och praxis följas (BFN 2017). ÅRL 

(SFS 1995:1554) tar upp i 3 § att ett företag i dess årsredovisning ska visa en rättvisande bild 

av företagets resultat och ställning utifrån balansräkningen, resultaträkningen och noterna. 

Tilläggsupplysningar ska även lämnas om det resulterar i en mer rättvisande bild. Om 

redovisningen avviker från råd och rekommendationer från normgivande organ ska detta tas 

upp och motiveras varför i en not. ÅRL (SFS 1995:1554) tar upp i 3 a § att ett företag får 

avvika från bestämmelser om följden av avvikelsen inte är väsentligt. Det som företag får 

avvika från är redovisning, värdering, upplysningar, uppställning och konsolidering. En 

avvikelse av betydande storlek, ensam eller med annan information, får inte utelämnas om det 

kan påverka användarens beslut. Då en bostadsrättsköpare kan behöva använda föreningens 

årsredovisning för att kunna ta beslut om köp, är det därför av stor vikt att hen får all den 

information som behövs för att kunna ta ett väl genomtänkt beslut. Om väsentlig information 

inte tas med i årsredovisningen kan det leda till ett informationsgap som gör att en 

bostadsrättsköpare inte kan ta ett helt genomtänkt ekonomiskt beslut.  

2.2.3 Kassaflödesanalys 

En kassaflödesanalys ska enligt ÅRL innehålla upplysningar om föreningens finansiering och 

kapitalinvesteringar under räkenskapsåret, alltså föreningens in- och utbetalningar (SFS 

1995:1554). En kassaflödesanalys visar hur föreningen genererar likvida medel samt hur 

dessa allokeras. En sådan analys kan även användas för att se föreningens förmåga att betala 

tillbaka lån, betala sina förpliktelser samt ge en uppskattning av om föreningen kommer att 

klara sin fortsatta drift. Användare av en kassaflödesanalys kan jämföra den med andra 

föreningar eller företag eftersom att kassaflödet inte påverkas av redovisningsregler (FAR 

online, 2016). I K2 finns inget tvång att upprätta en kassaflödesanalys medan de föreningar 

eller företag som enligt ÅRL definieras som större och redovisar enligt K3 skall upprätta en 

sådan (FAR online, 2016). Det är inte vanligt att en bostadsrättsförening upprättar en 

kassaflödesanalys, men efter att K-regelverken kom 2014 har det blivit vanligare. Främst på 

grund av att avskrivningar inte är kassaflödespåverkande och därmed inte påverkas av de 

regler som styr detta. Eftersom att bostadsrättsföreningar drivs utan vinstsyfte och istället 

tillämpar självkostnadsprincipen är det viktigare att titta på kassaflödet än på årets resultat 

(HSB, 2015). 
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2.2.4 Syftet med redovisning utifrån intressenters perspektiv 

Den externa redovisningens roll är att minska informationsklyftor mellan företag och dess 

intressenter. Därav har dessa intressenter även olika behov av redovisningen beroende på vad 

för beslut som ska tas (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013, s, 22). 

 

Årsredovisningen är den främsta informationskälla en mäklare använder sig av för att få 

information om en bostadsrättsförening. Alla mäklare måste följa fastighetsmäklarlagen som 

innebär att hen har upplysningsplikt gentemot köparen.  Därför måste mäklaren samla in så 

mycket information som möjligt för att kunna ge en rättvisande bild. Dock är 

årsredovisningen inte den enda informationskällan då den kan sakna information som har 

betydelse för köparen (Bostadsrätterna u.å). Mäklaren har även en plikt att följa god 

fastighetsmäklarsed. Detta innebär att mäklaren har ett ansvar att vara neutral, dvs. vara 

opartisk vid en försäljning av en bostadsrätt. Hen måste alltså bistå både säljarens och 

köparens intresse vid en bostadsaffär. Objektsbeskrivningen som köparen får ta del av ska 

innehålla eventuella ändringar av årsavgiften. Vidare har mäklaren ett ansvar att den 

information som ges ut ska vara förståelig för köparen (Konsumentverket 2016). Köparen 

måste dock ta hänsyn till att hen själv har ansvar för undersökningsplikten vid ett köp av en 

bostadsrätt (Lundén & Bokelund Svensson 2013, s. 296).  

 

Förutom lägenhetens skick bör en köpare se över årsredovisningen för att få uppgifter om 

årsavgiftens utveckling. De generellt högsta kostnaderna i en bostadsrättsförening är räntor, 

skatter, underhåll och uppvärmning. För att en bostadsrättsköpare ska kunna få en uppfattning 

om årsavgiftens utveckling måste hen titta flera år bakåt i årsredovisningarna. Några procents 

ökning per år är helt normalt. I en förening med stora lån är det extra viktigt att köparen ser 

över riskerna med att föreningens räntekostnader kan gå upp. Noterbart är att det inte bara är 

“varningstecken” som finns i årsredovisningen. Det kan även finnas utvecklingsmöjligheter. 

Sådana kan till exempel vara att det finns en hyreslägenhet som föreningen kan upplåta med 

bostadsrätt eller lokaler som kan hyras ut. Sådana möjligheter kan leda till att föreningen får 

in kapital för att använda till underhåll och att betala av lån med. Föreningen är skyldig att 

uppge hur de tänkt säkra det framtida underhållet. Detta står i stadgarna och benämns oftast 

som yttre fond för gemensamma underhåll. Som köpare är det viktigt att dubbelkolla att det 

verkligen finns pengar till underhållet och att det inte bara är en bokföringspost (Olsson, 

2003, s. 39-45).   
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När en köpare ska tolka en bostadsrättsförenings räkenskaper kan hen behöva en viss 

erfarenhet för att förstå varför det visar de resultat den gör. Om föreningens resultat är 

negativt betyder det inte nödvändigtvis att föreningens ekonomiska stabilitet är dålig. Det kan, 

förutom bokföringsregler, bero på att fastighetens ursprungliga anskaffningsvärde tagits upp i 

balansräkningen och inte skrivits upp (Lundén & Bokelund Svensson, 2013 s. 300).  

 

2.3 Förslag till förändringar 

FAR har i samarbete med borättsorganisationerna tagit fram ett förslag på hur 

bostadsrättsföreningars redovisning kan och bör förbättras. De har delat in projektet i 

två delar, där den ena delen behandlar en kortsiktig förbättring av informationsgivning 

inom befintliga regelsystem, Idéskriften. Den andra delen behandlar istället en långsiktig 

förbättring av årsredovisningen i en bostadsrättsförening och behov av en övervägning 

för förändringar i gällande regelsystem, Idéskissen. 

2.3.1 Idéskriften   

Idéskriften är ett resultat av det första delprojektet där de tagit upp förbättringar för gällande 

regelverk, till och med hösten 2014. Denna riktar sig främst till de som upprättar 

årsredovisningar i bostadsrättsföreningar samt revisorer. Dock kan Idéskriften även ha 

intresse för nuvarande medlemmar, potentiella framtida medlemmar och kreditinstitut. 

Idéskriftens syfte är att identifiera vilket informationsbehov intressenterna till en 

bostadsrättsförening har, för att intressenterna ska kunna ta beslut på bättre grunder. Genom 

att identifiera informationsbehovet har de utgått från fyra frågeställningar: 

• “Vilken information är relevant för intressenterna?  

• ”Hur förhåller sig bedömt information- och behov till information som redan krävs av 

gällande regelsystem?”  

• ”Hur och var ska informationen presenteras?”  

• ”Hur påverkas revisionen?” 

 

Arbetsgruppen för projektet har tagit fram tre stycken bilagor som innehåller olika typer av 

information. I bilaga 1 har gruppen presenterat en förvaltningsberättelse som anses fylla 

viktiga delar av det informationsbehov som föreningens intressenter har. Deras arbete har 
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fokuserat på förvaltningsberättelsen. Informationen som lämnas i förvaltningsberättelsen har 

delats in i tre delar:  

I. “Allmän information om fastigheten och föreningen” 

II. ”Finansiell information i kommenterade tabeller; dels historisk information (tabell 1) 

dels budgetar och prognoser (tabellerna 2-3”) 

III. ”Den lagstadgade resultatdispositionen” 

       

Arbetsgruppen påpekar dock att de krav som ÅRL och normgivare ställer på en 

förvaltningsberättelse inte tas med på ett fullständigt sätt i skriften. De lyfter även fram att 

intressenter besitter olika mycket kunskap för att förstå en årsredovisning, vad en 

bostadsrättsförening är och vilka skyldigheter och rättigheter man har som medlem. Därför 

har de även utformat dessa bilagor: 

• Bilaga 2, som beskriver vad en årsredovisning är 

• Bilaga 3, som beskriver vad det innebär att bo i en bostadsrätt 

(FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen & SBC 2014).   

2.3.2 Idéskiss 

Effekterna av att Bokföringsnämnden, 2014, förbjöd progressiv avskrivning av fastigheter har 

det visat sig att många bostadsrättsföreningar uppvisar bokföringsmässiga underskott. Därför 

har FAR tillsammans med borättsorganisationerna arbetat fram en Idéskiss på hur ett nytt och 

mer anpassat regelverk skulle kunna se ut. Detta förslag på regelförändringar lämnades in till 

justitiedepartementet år 2015. Vid framtagandet av förslaget har de utgått från tre 

huvudområden; nyckeltal, resultaträkningen och obligatoriskt “sparande”. För att det ska vara 

lätt att jämföra olika föreningars årsredovisningar ska det presenteras ett antal obligatoriska 

nyckeltal och annan information ska presenteras på ett tydligt och enhetligt sätt. Dessa 

nyckeltal innebär bland annat att man ska kunna se belåning och utgifter, med mera, per 

kvadratmeter för att på ett lätt och övergripande sätt kunna se hur stor del av föreningens 

utgifter och lån som en presumtiv medlem “tar på sig”. Den avgift som medlemmarna betalar 

till föreningen varje år bestäms utifrån resultaträkningen. En förening med en stabil ekonomi 

ska inte behöva redovisa ett underskott över tiden, som många föreningar idag gör på grund 

av bokföringsregler.  

 

Med det nya förslaget ska bostadsrättsföreningars redovisning visa en mer “rättvisande” bild 

av föreningens ekonomi. I förslaget vill de ta bort avskrivningar och fondavsättningar för att 
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istället redovisa dessa som obligatoriskt “sparande”. Detta sparande ska sedan redovisas som 

en kostnad och hela effekten hamnar i resultaträkningen i en enda post, vilket är en fördel. 

Storleken på sparandet kan variera då det beror på föreningens planerade framtida 

investeringar. Fördelen med detta synsätt är att det är framåtblickande och intressenter kan 

även lättare se varför sparandet ser ut som det gör. Föreningar som har låg eller ingen 

skuldsättning bygger med dagens regelverk upp en kassa av likvida medel vilket inte är 

lämpligt i en bostadsrättsförening. Resultatet av regelverket skulle bättre svara mot de 

förutsättningar som bostadsrättsföreningar står inför. Bokföringsmässigt underskott är en 

vilseledande punkt som försvinner från redovisningen om det är en förening med stabil och 

sund ekonomi. Främst antas detta förslag på ändringar i regelverket bidra till en ökad 

förståelse av årsredovisningar i bostadsrättsföreningar. Samtidigt antas de bli ett mer 

rättvisande och användbart underlag vid köp av bostadsrätt. Målet är att medlemmar och 

köpare ska kunna förstå en bostadsrättsförenings ekonomi, vilket inte uppfylls idag (FAR 

2015).  

 

2.4 Teorier 

2.4.1 Intressentmodellen 

Denna teori behandlar intressenterna ett företag eller en bostadsrättsförening har i sin 

omgivning samt hur de bäst kan tillgodose deras behov. Intressenter är parter som på något 

sätt har ett intresse av att få information om föreningen. Det kan till exempel vara 

kreditgivare, medlemmar, investerare men även leverantörer med flera. Alla dess parter har på 

ett direkt eller indirekt sätt ett utbyte av företaget eller bostadsrättsföreningen. Slatter (1980, 

s.58) ansåg att intressentperspektivet borde användas som ett kommunikationsverktyg. Detta 

grundar sig i att alla intressenter innebär både möjligheter och hot för företaget eller 

bostadsrättsföreningen. Genom att använda sig utav ett intressentperspektiv kan företaget eller 

bostadsrättsföreningen växa och utvecklas med sina intressenter. För att ett företag eller en 

BRF ska kunna tillfredsställa alla dess intressenters behov gäller det att veta vilka de är samt 

vilka behov och förväntningar de har (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar & De colle, 2010, 

s.30-39). Sundgren, Nilsson & Nilsson (2013, s. 27) skriver att den externa redovisningens 

syfte är att ge ut information om förändringar i företaget samt företagets ekonomiska 

ställning. Eftersom intressenter kan ha olika behov av information krävs det att den är 

användbar och tillräcklig för att intressenterna ska kunna ta beslut baserade på den 
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informationen. Därför är det viktigt för intressenterna att även få reda på hur ledningen i 

företaget sköter verksamheten.  

2.4.2 Informationsasymmetri 

Att förmedla information i finansiella rapporter är komplext då man har många olika 

intressenter och användare av den slutgiltiga rapporten. En investerare tittar på vilka 

tillgångar som finns i ett företag och vilka framtida värden företaget kommer generera, medan 

en leverantör tittar mer på betalningsförmågan i ett företag eller förening (Scott, 1997).  

I denna uppsats anser författarna att föreningen är det som i teorin benämns som företaget, 

medan presumtiva köpare och mäklare anses vara intressenterna till en BRF:s årsredovisning.  

 

Det finns två problem inom informationsasymmetri där det första är adverse selection som är 

ett problem då ett avtal ska ingås. Det kan till exempel vara att den som upprättat ett avtal 

eller dokument sitter inne på mer information än den andra parten. Vilket i studiens fall skulle 

kunna innebära att den som upprättar en årsredovisning sitter inne på mer information än en 

presumtiv bostadsrättsköpare. På det sättet kan informationen bli missvisande vilket då kan 

leda till osunda beslut för köparen. Med en tydlig redovisning som innehåller väsentlig 

information kan detta problem minskas. På det viset kan en bostadsrättsköpare ta beslut på 

bättre grunder. Det andra problemet man brukar ta upp inom informationsasymmetrin är 

moral hazard. Moral hazard är ett problem som uppkommer efter att ett kontrakt har slutits. 

Ofta beror ett sådant problem på att den ena parten inte fullt ut drabbas av sina handlingar och 

därmed inte har incitament att agera på ett bättre sätt (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2015, 

s.21-28). Personen som upprättar en BRF:s årsredovisning drabbas således inte av att en 

presumtiv bostadsrättsköpare tar ett sämre köpbeslut, utan gör helt enkelt bara sitt jobb.  

2.4.3 Decision usefulness 

Denna teori baseras på tanken att “om det inte går att förutse en korrekt finansiell prognos så 

kan vi istället göra uttalanden, baserade på de historiska kostnaderna, mer användbara”. För 

att redovisningen ska bli användbar för dess användare måste de som upprättar årsredovisning 

veta vad dess användare behöver för slags information. I denna studie är det främst 

presumtiva bostadsrättsköpare som ses som användare av en förenings årsredovisning. När 

redovisningen kan leda till att dess användare får ett bättre underlag till sina beslut har 

redovisaren lyckats att skapa bättre användbarhet för den finansiella rapporten. Om en 
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användare av en förenings årsredovisning har förståelse för den är därför högst relevant för att 

hen ska kunna använda det som beslutsunderlag (Scott, 1997, s. 37-45). 

 

En del av denna teori är beslutsteori som förklarar att människor ibland tenderar att ta 

irrationella beslut vid osäkerhet och då hen får mer information vässas subjektiviteten vilket 

leder till mer genomtänkta beslut. För att klassas som användbar information måste 

informationen kunna bidra till att prognostisera en investerings framtida avkastning. 

Definitionen av information är: “bevis som kan ha potentiell inverkan på en individs beslut”. 

Eftersom att information är det som får människor att agera eller inte, är det av stor vikt att en 

finansiell rapport som används som beslutsunderlag är relevant och begriplig  (Scott, 1997, s. 

37-45). I studien tillämpas denna teori på det viset att desto mer informativ och lättläst en 

årsredovisnings innehåll är, ju bättre beslutsunderlag blir det. Den presumtiva köparen kan då 

ta mer genomtänkta och bättre beslut.  

2.4.4 The consumer proposition acquisition process 

Denna teori behandlar sex steg som en köpare går igenom vid ett köp. Det första steget, 

motive development, innebär att individen upptäcker ett behov som hen ska hitta en lösning 

på. Det andra steget i processen är information gathering som handlar om att hitta olika 

alternativ för att lösa problemet på bästa sätt. I studiens fall går individen på olika visningar 

och tittar till exempel på lägenhetens pris, plats, storlek och eventuellt föreningens 

årsredovisning. I det tredje steget, product evaluation, väljer den presumtiva köparen den 

lägenhet som ger högst relativa värde för den lägsta kostnaden. Här ämnar individen göra ett 

rationellt beslut. Steg fyra, product selection, är ett steg som en köpare inte alltid går igenom, 

som innebär att en lösning inte finns tillgänglig måste ett annat val göras. I denna studie 

skulle det kunna vara att lägenheten har blivit såld eller att budgivningen har blivit för hög, då 

måste den presumtiva köparen hitta en annan lägenhet. Steg fem, acquisition, innebär att man 

genomför köpet av en lägenhet. I det sista steget, re-evaluation, utvärderar köparen om det 

var ett bra köp eller inte (Baines & Fill, 2014, s. 42-45). 

2.4.5 Beslutsprocessen  

I den rationella beslutsprocessen finns det sex steg som varje individ går igenom omedvetet 

eller medvetet för att göra ett rationellt beslut. Det första steget går ut på att identifiera 

problemet. Steg två är att hitta och kartlägga alla kriterier som det rationella beslutet ska tas 
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utifrån. I nästa steg ska dessa kriterier rangordnas efter dess relativa värde. Det fjärde steget 

går ut på att förutse utfall för de olika handlingsalternativen. Här gäller det att endast lägga så 

pass mycket tid och energi på informationssökandet att den genererade informationens värde 

överstiger värdet av informationssökandet. Näst sista steget är steg fem, vilket är att 

rangordna alla möjliga handlingsalternativ utifrån hur de bäst uppfyller kriterierna i steg två 

och tre. En rationell beslutsfattare förväntas kunna bedöma konsekvenserna för varje 

handlingsalternativ. Det sjätte steget går ut på att bedöma vilket handlingsalternativ som bäst 

uppfyller kriterierna och leder till de mest önskade utfallet (Bazerman, 2006, s. 2-4). Denna 

teori tillämpas i studien då en presumtiv bostadsrättsköpare gör en rad olika beslut i ett 

bostadsköp. 

 

Människan kan inte ha kunskap om alla möjliga handlingsalternativ, framtida utfall eller 

beräkna vilket alternativ som är det mest nyttomaximerande. Det gör att det blir omöjligt för 

en beslutsfattare att agera fullt rationellt enligt den rationella beslutsprocessen. Istället agerar 

beslutsfattaren efter begränsad rationalitet. Det innebär att istället för att söka efter det mest 

nyttomaximerande beslutet väljs det handlingsalternativ som bäst löser problemet och 

uppfyller kriterierna. (Bazerman, 2006, s.6) 

 

Daniel Kahneman (2014, s. 31-37) skriver i sin bok “Tänka, snabbt och långsamt” om två 

sätt att tänka. System 1 är snabbt och fungerar utan större ansträngning och utan medveten 

styrning. Förmågorna kopplade till system 1 är medfödda som till exempel att uppfatta 

omvärlden eller inlärda färdigheter som att läsa. System 2 är mer intellektuella aktiviteter som 

kräver medvetenhet och uppmärksamhet. Här befinner sig individen då hen koncentrerar sig 

och gör ett medvetet val. Om uppmärksamheten avbryts eller störs avtar aktiviteten i system 

2. Under vaken tid är system 2 vilande, men får hela tiden förslag från system 1 i form av 

intryck, intuitioner, avsikter och känslor. Skulle system 2 acceptera dessa förslag förvandlas 

de till övertygelser och viljehandlingar. Oftast litar individen på sina intryck och agerar efter 

lust. När människor förlitar sig på sin intuition använder de system 1, tänkandet. Dock händer 

det ofta att människor tar beslut på felaktiga grunder då hen förlitar sig på intuition. Detta 

beror på att hen gör felaktiga antaganden utifrån hur besluten borde tas, istället för att 

fokusera på hur besluten faktiskt tas. 
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2.5 Tidigare forskning  

Soper och Dolphin (1964) nämnde i sin studie att det finns ett problem i användandet av 

finansiella rapporter men att den blivit lite lättare att förstå med tiden. De ansåg att syftet med 

en årsredovisning var att den ska vara läsbar och begriplig för intressenterna. Jones och Smith 

(2014) anmärkte i sin studie att redovisningen har blivit viktigare än förr och att den 

beskrivande delen av redovisningen har blivit en viktig del i den moderna årsredovisningen. 

De anser att det är viktigt med en effektiv kommunikation då det finns en gemensam 

betydelse mellan de som upprättar redovisningen och användarna av den redovisade 

informationen. Detta uppstår endast om informationskällan är korrekt och är väsentlig om den 

finansiella informationen kan förstås. Utan en sådan förståelse kommer finansiell information 

inte att behandlas effektivt och visa en tillförlitlig grund för finansiellt beslutsfattande. Jones 

argumenterar för innebörden av de två aspekterna i effektiv kommunikation, läsbarhet och 

förståelse. Han menar att läsbarhet mäter den textuella svårigheten i ett stycke, avseende 

ordlängd, meningslängd och innehållets komplexitet. Förståelsen mäter istället en användares 

förmåga att få kunskap från en text, som påverkas av dess egenskaper som till exempel 

bakgrund, förkunskaper, intresse och allmän läsförmåga. Deras studie syftade till att 

undersöka användningen av alternativa åtgärder för förståelsen i bokföringen. Forskarna har 

använt sig av ett traditionellt test kallat Cloze-Test och C-test, men även två andra metoder 

MIT (The meaning identification test) och SVT (The sentence verification). Deras studie 

fokuserar på förståelsen av redovisningen och tar även reda på hur tillförlitligt Cloze-testet är 

som ett mått på förståelse.  

 

Även Smith och Taffler (1992) diskuterar läsbarhet och förståelse av finansiella rapporter. De 

menade att för att kunna använda de upplysningar som fås i en årsredovisning måste 

användaren kunna avläsa och förstå den. De menade att den komplexitet som finns i 

finansiella rapporter gör att endast kunniga inom ämnet kan läsa och förstå informationen. I 

studier om läsbarhet har man fokuserat på två aspekter: 

I. ”Svårigheter med texten och få den att förmedla redovisningens budskap. 

II. Konsekvenser av speciella nivåer av komplexitet för andra aspekter av finansiella 

rapporter” 

 

Vidare lyfte författarna problemet med svårigheter att förstå innebörden av noterna i 

finansiella rapporter. De tog upp ett citat av Healy (1977) “The majority of footnotes to 
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financial statements are of low readability, and this prevents many investors from gaining the 

information which may be necessary for rational economic decision making”.  

 

Nyckeltal är ett antal utvalda parametrar som visar ett mått på pågående aktivitet och dess 

resultat. Det används då det operationella som ska beskrivas är komplext. Nyckeltal kan 

användas som ett bra komplement till resultat-och balansräkningen då de underlättar för 

användaren att kunna göra en helhetsbedömningen (Dauber och Bendrat 2014). Att studera 

ekonomisk ställning med hjälp av nyckeltal anses vara gynnsamt för intressenter. Nyckeltal 

gör det lättare för intressenter att jämföra olika föreningars finansiella rapporter, som 

årsredovisningar (Kylili, Fokaides och Jimenez, 2016, s. 906-915). Enligt Figini och Giudici 

(2011) fanns det flera sätt att mäta en organisations ekonomiska situation och styrka, där 

skuldsättning är ett mått de lyfte fram.  

 

Deurell (2014), auktoriserad revisor, studerade årsredovisningar i bostadsrättsföreningar i 

Stockholm. I studien upptäcktes då att bostadsrättsföreningarna inte använder 

resultaträkningen för att budgetera och beräkna dess årsavgifter utan istället utgick från 

kassaflödet. Han ansåg då att bostadsrättsbranschen genom sitta agerande i praktiken helt har 

övergått till ett kassaflödestänk där redovisningsreglernas relevans underkänts. Vidare 

efterfrågade han en mer sund koppling mellan kassaflödet och redovisningen. Deurell ansåg 

att bostadsrättsköpare är de främsta användarna av en bostadsrättsförenings årsredovisning. 

Han tog även upp vikten av att bostadsrättsköpare på egen hand måste kunna inhämta och 

förstå information ifrån den.  

 

2.6 Andra perspektiv på redovisning  

Schuetze (2001) reflekterar i sin debattartikel över hur komplicerad och ologisk redovisning 

är idag. Han menar att redovisningen görs för att den “måste göras” men att de som 

egentligen använder dessa rapporter, som investerare och beslutsfattare, har svårt att förstå 

vad den egentligen innebär. Vidare menade författaren att det fanns alldeles för många krav 

och regler att följa som varken utomstående eller insatta förstår sig på. Även om Schutzes 

artikel främst behandlar hur tillgångar och skulder redovisas, är huvudproblemet som han 

pekar på det samma som FAR och borättsorganisationerna kommit fram till. Problemet de tar 

upp är att redovisning görs så pass regelstyrt och inte alltid anpassas till situationen, och att 
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det då blir svårt för dess användare att tolka informationen. Detta ger i sin tur en missvisande 

bild till intressenterna (FAR 2015). Vidare var Schutzes (2001) slutsats att redovisningen 

borde förenklas samt göras på ett mer kassabaserat tänk vilket skulle göra att det blev lättare 

att förstå den för dess användare.  
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3. Metod 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I följande avsnitt beskrivs undersökningens metodansats, urval samt datainsamling. Utöver 

det beskrivs trovärdighet samt äkthet av studien.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Studien är genomförd med en kvalitativ forskningsstrategi med syftet att utifrån 

respondenterna skapa en förståelse av den sociala verkligheten. Författarna har utformat en 

intervjuguide och kopplat frågorna till olika teman för att få en förståelse för hur en presumtiv 

bostadsrättsköpare använder årsredovisningen i sitt köp. De har med dessa teman även kunnat 

koppla detta till studiens referensram innehållande teorier och tidigare forskning.  

 

3.1 Urval 

Studien ämnade undersöka hur och på vilket sätt bostadsrättsköpare använder 

årsredovisningen i sitt köpbeslut. Därför genomfördes undersökningen utanför visningar där 

spekulanter som besökt visningar intervjuades. Urvalet av respondenter gjordes via ett 

bekvämlighetsurval. De respondenter som intervjuades “råkade” vara på platsen och var 

därmed inte direkt utvalda att medverka i studien, vilket gör det till ett icke-sannolikhetsurval 

(Bryman & Bell, 2013, s.204). Urvalet har gjorts då respondenterna antogs vara relativt 

insatta i bostadsköp och dess köpbeslut. Då författarna inte i förväg kunde veta antalet 

spekulanter som skulle besöka respektive visning kunde de inte i förväg bestämma urvalets 

storlek. Istället bestämdes urvalets storlek på ett kumulativt tillvägagångssätt. Detta 

tillvägagångssätt associeras ofta med kvalitativ forskning. Författarna kunde då utöka sitt 

urval under processens gång och därmed besöka ytterligare visningar tills de hade tillräckligt 

med data (Denscombe, 2014, s. 80). Under en av visningarna kom det endast en spekulant och 

på en visning kom ingen. Det gjorde att ytterligare två visningar besöktes för att samla in data. 

Totalt besökte författarna sex olika visningar, som resulterade i 22 respondenter. Syftet med 

urvalet var inte att skapa ett representativt urval utan använde ett explorativt urval för att ge 

möjlighet för författarna att sondera djupare i ämnet (Denscombe, 2014, s. 81).    
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3.2 Tillvägagångssätt 

Studien är genomförd med en naturalistisk infallsvinkel då datainsamlingen i form av 

intervjuer skedde i en naturlig miljö. Detta stärker således den ekologiska validiteten i studien 

(Bryman & Bell, 2013, s. 65-66). I denna studie har 22 presumtiva bostadsrättsköpare 

intervjuats, för att få en förståelse för om och hur bostadsrättsföreningens årsredovisning 

påverkar deras köpbeslut. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. Antalet 

respondenter bestämdes inte i förväg, då författarna inte kunde veta hur många som skulle 

besöka visningarna. Undersökningen har även använt sig av befintliga regelverk för 

redovisning i bostadsrättsföreningar, artiklar, teorier samt den Idéskrift och Idéskiss som 

tagits fram av FAR, HSB, Riksbyggen, SBC och Bostadsrätterna för att sammanställa och 

klargöra studien.  

 

För att genomföra studien besöktes totalt sex visningar av olika bostadsrätter i Stockholms 

kommun. Tre visningar ägde rum på Kungsholmen, en på Södermalm, en i Kärrtorp och en i 

Vasastan. Alla visningarna varade i 30 minuter och författarna befann sig på respektive 

visning 10 minuter innan och efter för att fånga upp så många respondenter som möjligt. Då 

presumtiva köpare klev ut från visningen fick de en kort presentation av studien och 

tillfrågades om de kunde ställa upp på några korta frågor. Detta gjordes för att skapa en 

tillförlitlig anledning för respondenten att lägga sin tid på att delta i studien samt för att skapa 

tillit hos respondenten (Bryman & Bell, 2013, s. 224-225).  Respondenterna i studien var 

personer som besökt de visningar som valts ut för att genomföra studien på. De som deltog i 

studien blev intervjuade på plats, utanför visningarna. Fokus i intervjuerna låg på användandet 

av årsredovisningen i ett köpbeslut samt på huruvida respondenten ansåg sig förstå 

årsredovisningen eller inte. Denna forskningsmetod valdes för att respondenterna är högst 

relevanta för forskningsfrågan då de befinner sig i en situation där de står inför ett eventuellt 

köp av en bostadsrätt.   

3.2.1 Utformning av intervjuerna 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att ge utrymme för eventuella följdfrågor (Bryman & 

Bell, 2013, s.218). För att hålla intervjun givande och relevant upprättades en intervjuguide. 

Författarna frågade först om namn, ålder, sysselsättning och antalet tidigare köpta 

bostadsrätter. Sedan ställdes fem stycken öppna frågor och en fråga med svarsalternativ. Detta 

för att kunna hålla en dialog med respondenten som då fick möjlighet att besvara frågorna 
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med egna ord. Det gav även respondenten utrymme att styra sitt svar efter dess egna tankar 

utan att bli allt för styrd av intervjuaren (Bryman & Bell, 2013, s. 262). I och med att 

intervjuerna genomfördes på plats utanför visningar utformades kortare intervjuer och frågor 

med utrymme att kunna fråga och förklara mer vid behov. Intervjuernas längd anpassades 

även för att hålla respondenterna intresserade och villiga att delta i undersökningen samt för 

att hinna med att intervjua flera spekulanter som besökt visningen. Då författarna inte hade 

möjlighet att boka in intervjuerna i förväg med respondenterna gällde det att forma frågor som 

kan besvara frågeställningen samt ge relevant bakgrundsfakta som gick att analysera. 

 

Intervjuguiden utgick ifrån tre teman som var förståelsen av bostadsrättsföreningars 

årsredovisning, bedömning av en bostadsrättsförening och användningen av årsredovisningen 

i köpbeslutet. Dessa tre teman bestämdes utifrån studiens frågeställning där frågorna 

fokuserade främst på årsredovisningen, om och hur de använt den, vem som eventuellt hjälpt 

dem med informationen i den samt vad för information de tittade efter. En fråga i 

intervjuguiden var om respondenterna förstod årsredovisningen eller ej. För att säkerställa om 

de verkligen förstod den frågades även vad de undersökte i årsredovisningen samt hur de 

skulle reagera på om föreningen hade ett negativt resultat. I och med att det är många 

bostadsrättsföreningar som har ett negativt resultat efter avskaffandet av progressiv 

avskrivning, betyder det inte alltid att föreningens ekonomi är instabil. På så sätt kunde 

författarna se hur pass kunniga och insatta respondenterna var i årsredovisningen. Samt hur 

väl de kunde nämna olika delar i årsredovisningen för att bedöma om föreningen hade en god 

ekonomi.  

 

Frågan om de hade tittat på årsredovisningen innan visning ställdes för att se var i köpbeslutet 

årsredovisningen användes. Om de inte hade tittat på den innan ställdes följdfrågan om varför 

de inte hade gjort det och om de ämnade göra det senare. Denna fråga kunde kopplas ihop 

med frågan om hur de använder årsredovisningen i ett köpbeslut. För att sedan specificera hur 

mycket eller hur lite årsredovisningen påverkade ett köpbeslut, hade sista frågan fyra 

svarsalternativ som respondenterna fick välja mellan. Frågan med svarsalternativ ställdes sist 

för att de tidigare frågorna förhoppningsvis fått respondenten att tänka till och inse hur pass 

mycket hen använder årsredovisningen i köpbeslutet. Vidare valdes dessa frågor i 

intervjuguiden ut för att de är tätt kopplade till varandra samt för att få olika infallsvinklar på 

hur de använder samt hur de själva tror att de använder den. De olika frågorna gör det möjligt 
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för författarna att se om respondenterna har en “röd tråd” i sina svar och därmed är införstådd 

i ämnet.  

3.2.2 Pilotstudie  

För att testa hur frågorna i intervjuguiden uppfattades samt för att få en indikator på hur 

undersökningen skulle fungera i praktiken genomfördes en pilotstudie. En pilotstudie gav 

således författarna möjlighet att upptäcka eventuella brister samt åtgärda dessa innan den 

riktiga studien påbörjades (Denscombe, 2016, s. 237). Denna pilotstudie genomfördes på 

Södertörns Högskola där flera personer blev tillfrågade om de köpt bostadsrätt nyligen eller 

om de för tillfället tittade på att köpa en inom snar framtid. I pilotstudien användes både de 

som nyligen köpt bostadsrätt och de som vid tiden för studien tittade efter en bostadsrätt. 

Dessa valdes ut på grund av att den knappa tiden för att göra studien på samt för att de båda 

ansågs relevanta och kunniga i ämnet. De som ingick i pilotstudien fick en kort presentation 

av studien och fick sedan svara på intervjufrågorna. Totalt var det sex personer som agerade 

testpiloter i pilotstudien. Pilotstudien bidrog till att en fråga formulerades om.  

 

3.3 Trovärdighet och äkthet 

För att bedöma kvalitén i en kvalitativ forskning används två grundläggande kriterier, 

trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten mäts genom fyra begrepp: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Äktheten diskuteras efter ett antal kriterier som 

är; rättvis bild, ontologisk autenticitet, katalytisk autenticitet, pedagogisk autenticitet och 

taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 2013, s 402-405). 

3.3.1 Trovärdighet 

För att författarna skulle få en hög tillförlitlighet i studien sammanställde författarna all data 

som samlats in under intervjuerna direkt efter varje visning. Eftersom detta gjordes direkt i 

anslutning till datainsamlingstillfällena blev det sammanställda och transkriberade materialet 

omfattande och relevant. De tolkningar som författarna gjorde var färska och kunde även de 

antecknas på ett detaljerat samt utförligt sätt. Resultaten i studien redogjordes på ett fylligt 

sätt som gör att andra personer kan använda sig av studiens resultat och se hur pass 

överförbara resultaten är till en annan miljö. Vidare kan diskuteras om huruvida en annan 

miljö indirekt innebär ett annat urval. Skulle en liknande studie genomföras på presumtiva 
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bostadsrättsköpare av till exempel större lägenheter skulle den studien eventuellt visa ett helt 

annat resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 402-405). 

 

För att göra studien pålitlig har man redovisat varje fas i processen. Då varje steg har 

beskrivits noggrant har det bidragit till att studien blivit mer transparent. Det blir då lättare att 

förstå processen så att andra skulle kunna genomföra studien igen på ett likadant sätt (Bryman 

& Bell, 2014, s. 402-405). Dock tar Denscombe (2016, s. 409) upp i sin bok svårigheten med 

att kontrollera forskningskvalitén genom att upprepa undersökningen på nytt, jämförelse med 

en kvantitativ studie. Detta beror i första hand på svårigheterna med att kopiera en social 

inramning eftersom tiden oundvikligen förändrar saker och ting. Därmed blir det svårt att få 

samma typ av människor med en så pass liknande inramning som denna studies i en social 

miljö som inte förändrats över tid. I denna studie anser författarna att det stämmer väl överens 

då utbud och efterfrågan varierar hela tiden på bostadsmarknaden. Samhällsfaktorer kan även 

påverka efterfrågan som då gör det svårt att kunna återupprepa studien i en liknande miljö. 

Den andra svårigheten för att upprepa undersökningen är att andra forskare skulle ha svårt att 

samla in identisk data och dra identiska slutsatser som författarna då de är så pass involverade 

i datainsamlingen och analysen av datan.  

 

I och med att intervjuer har använts i studien finns det en risk för att personliga värderingar 

påverkat slutsatserna i undersökningen. För att minska detta var båda författarna med på 

samtliga intervjuer och tolkningarna och uppfattningarna jämfördes och diskuterades sedan. 

Då båda författarna ibland haft olika uppfattningar om respondenterna kan det ha påverkats av 

deras tidigare erfarenheter. Dock har de hela tiden arbetat i god tro och inte medvetet försökt 

att få in personliga värderingar, vilket ökar konfirmeringen i studien (Bryman & Bell, 2013, s. 

402-405).  

3.3.2 Äkthet 

Eftersom intervjuernas längd och omfattning har varit tvungna att anpassas till situationen 

visar eventuellt studiens resultat inte en helt rättvisande bild av de olika åsikter och 

uppfattningar som finns i den grupp människor som studerats. Om längre intervjuer hade 

genomförts hade mer information från respondenterna kunnat fås, vilket eventuellt skulle 

resulterat i en mer rättvis bild. Ett flertal av respondenterna fick under intervjuerna en 

tankeställare gällande hur en BRF:s ekonomi kan påverka framtida kostnader för medlemmen. 

Det visades bland annat genom att vissa respondenter blev obekväma i situationen då de inte 



25 

var helt insatta i hur man använder en årsredovisning. En del försökte sätta sig in i frågorna 

och försökte tänka till ordentligt. Samtidigt intervjuades respondenterna i en verklig situation 

vilket stärker äktheten något. Den pedagogiska autenticiteten har inte påverkats något vidare 

då intervjuerna genomfördes med en person i taget, endast deras sällskap kan ha fått en 

klarare bild av hur den intervjuade personen såg och resonerade kring frågorna (Bryman & 

Bell, 2013, s. 402-405).  

 

I och med att respondenterna som deltog i många fall fick en tankeställare eller indirekt 

påminnelse om att de eventuellt borde titta på föreningens ekonomiska situation kan det ha 

inverkat på de medverkandes beslutsprocess. En vidare diskussion fortsatte i vissa fall efter 

avslutad intervju, då respondenter ville veta mer om årsredovisningen samt få en ökad 

förståelse för vilken betydelse den har i ett köpbeslut (Bryman & Bell, 2013, s. 402-405).  

 

3.4 Metoddiskussion 

Detta kvalitativa angreppssätt som använts i studien innebär att författarna samlat in 

primärdata som sedan tolkats och analyserats. Då det finns utrymme för tolkning kan det leda 

till subjektiva bedömningar, som även kan variera från författarna till författarna. Primärdatan 

i form av intervjuer kan inte generaliseras till hela populationen då studien använt sig av ett 

för litet urval som är ett icke-sannolikhetsurval. Sekundärdatan som använts har främst bestått 

av tidigare kurslitteratur, artiklar, regelverk och hemsidor som är erkända inom ämnet. 

Sekundärdatan som använts kan dock vara vinklad, vilket har resulterat i att ett kritiskt 

förhållningssätt har använts. Ibland har sådana data kontrollerats på flera källor för att 

säkerställa att informationen är trovärdig.  

 

Studien hade en hög svarsfrekvens då 25 personer tillfrågades och det var endast tre personer 

som inte ville medverka i intervjuerna. Dock var det ett fåtal som gått ut från visningen när 

andra intervjuer genomfördes vilket resulterade i att dessa inte kunde tillfrågas. Något som 

kan diskuteras är huruvida respondenternas svar var väl genomtänkta då de blev tillfrågade 

om att delta i studien på plats. De hade således ingen tid att förbereda sig. Att köpa en 

bostadsrätt är en stor affär och därmed kan det vara fullt förståeligt om respondenterna hade 

fullt med andra tankar i huvudet då de blev intervjuade. Samtidigt kan detta ge en ärlig och 

rättvis bild av hur en bostadsrättsköpare tänker och fungerar. De svaren de har uppgett är 
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hämtade direkt från en verklig situation utan förvarning eller chans till förberedelser. Det 

skapar beläggning och på så vis “förankrar” den insamlade datan (Denscombe, 2016, s. 

417).  Detta stärker därför äktheten i studien. En annan aspekt som kan diskuteras är att 

respondenterna kan ha påverkats av hur författarna ställde frågorna och inte svarade helt ärligt 

utan istället anpassade svaren som de trodde att författarna ville att de ska svara. 

Respondenternas intresse för studien varierade stort, vilket även det medförde att svaren blev 

olika genomtänkta och olika utförligt besvarade.   

 

En aspekt gällande detta angreppssätt är att det var svårt att ställa för många följdfrågor då 

respondenterna var på stående fot och vissa av dem blev lite obekväma i situationen. Det 

gjorde att författarna i viss mån fick nöja sig med vissa svar för att inte bli allt för påstridiga 

eller försätta respondenten i en obekväm situation.  

 

Då många av respondenterna visade sig vara lite obekväma i situationen har författarna tagit 

hänsyn till eventuell intervjuareffekt. Det innebär således att respondenterna besvarat frågorna 

efter intervjuarens personliga identitets påverkan.  Detta för att leva upp till de förväntningar 

respondenten tror att den intervjuande personen har. Vidare kan en del av respondenterna känt 

att studien rörde ett känsligt eller personligt ämne (Denscombe, 2014, s. 270-271). För att 

motverka detta har författarna försökt att vara neutrala i frågan samt vara lyhörda för att 

upprätthålla en god atmosfär. Detta för att få den intervjuade att känna sig avslappnad och 

bekväm för att ge så ärliga svar som möjligt. 

 

I och med att intervjuerna skedde ansikte mot ansikte fick författarna chans att tolka 

respondenternas kroppsspråk och reaktioner. Det ger utrymme och möjligheter för ytterligare 

förståelse av respondenterna. Författarna kunde märka av om den intervjuade verkade osäker 

eller besvärad i situationen. Men också om respondenten var säker på sina svar.  
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4. Empiri  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I det här avsnittet presenteras den data som samlats in under intervjuer utanför 

lägenhetsvisningar för att kunna besvara frågeställningen för studien.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1 Presentation av respondenter 

Nedan presenteras samtliga 22 respondenter som deltog i studien. Alla respondenter hade 

besökt någon av de sex olika visningar som författarna varit på.  

 

Tabell 1 Presentation av respondenter 

 
Namn 

 
Ålder 

 
Sysselsättning 

Antal tidigare 
köpta 

bostadsrätter 
Agnes 23 år Studerar till 

sjuksköterska 
0 

Linn 67 år Pensionär 3 
Cecilia 53 år Informationssäkerhet 2 
Jasmin 26 år Butikssäljare 0 
Robert 31 år Egen 

företagare/Konsult 
2 

Erik 24 år Civilingenjör 0 
Pärdis 24 år Ekonomi reskontra 1 

 
Andreas 

24 år Studerar till 
personalvetare, extra 

inom ICA 

 
0 

Geor 18 år Studerar på gymnasiet 0 
Shanda 43 år Socionom 1 

Olle 19 år Studerar på gymnasiet 0 
Jakob 22 år Studerar till ingenjör 0 

Markus 35 år Psykolog 2 
Celine 26 år HR specialist 0  
Kasper 25 år Managementkonsult 0 
Anton 22 år Bar/service 0 
Louise 29 år HR 1 

Rebecka 29 år Ekonom 0 
Anton 25 år Jurist 0 
Helen 54 år IT administratör 2 

Gabriella 34 år Doktorand 1 
Frida 27 år Jurist 2 
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4.2 Presentation av intervjuer 

Intervjuerna presenteras i tre teman nedan; förståelsen av bostadsrättsföreningars 

årsredovisning, bedömning av en bostadsrättsförening och användningen av årsredovisningen 

i köpbeslutet. Dessa teman tar upp frågorna från intervjuguiden som användes under 

intervjuerna. Inom varje tema belyses vad respondenterna svarat samt en del citat för att ge en 

närmare bild av respondenternas tankegång.  

4.2.1 Förståelsen av bostadsrättsföreningars årsredovisning 

På frågan om respondenterna förstod årsredovisningen framkom fyra olika svar. Det första 

var att respondenterna inte visste om de förstod årsredovisningen, det andra var att 

respondenterna inte förstod den alls, det tredje var att respondenterna förstod den delvis och 

det sista svaret där respondenterna förstod årsredovisningen helt. 

 

Endast en respondent visste inte om hon förstod en årsredovisning. Denna respondent skulle 

inte kunna svara på frågan om hon förstod, då hon aldrig använt en sådan. 

 

Linn, 67 år:  

“Svår fråga när jag inte tittat på den. Det borde jag tycker jag, men det kanske är 

jättekrångligt.” 

 

De resterande 21 respondenterna var jämnt fördelade mellan de övriga svaren. Det var sju 

stycken som inte förstod sig på en årsredovisning alls. Samtliga av de sju svarade att de tog 

hjälp från någon i sin omgivning eller att någon annan helt och hållet fick bedöma respektive 

förenings årsredovisning åt dem. Det var lika många respondenter, sju, som delvis förstod 

innehållet i en årsredovisning. Även de respondenterna skulle ta hjälp för att få en bättre 

förståelse för den BRF de var intresserade av. Endast en respondent, Helene 54 år, skulle inte 

ta hjälp utan litade på sig själv även om hon inte helt förstod. På följdfrågan om hon skulle ta 

hjälp av någon annan svarade hon: 

 

“Nej, men jag tror att jag kan få en uppskattning om det är bra eller dåligt i alla fall.”  

 

Vidare var det sju respondenter som ansåg sig förstå en årsredovisning. Tre av dessa litade 

helt på sitt omdöme och behövde inte ta hjälp av någon annan person. Fyra respondenter 
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ansåg sig behöva ta hjälp av någon annan i sin omgivning för att ytterligare försäkra sig om 

att de förstått årsredovisningen.  

 

Celine, 26 år  

“Jag har ju inte sett den här årsredovisningen, men de jag tittat på tidigare har jag 

förstått.” 

Följdfråga: Ber du ändå någon om hjälp, om du ska köpa den? 

“Om det är något som är oklart annars känns det okej.“ 

 

 

 

Figur 1 Förståelse av en BRF:s årsredovisning 

 

4.2.2 Bedömning av en bostadsrättsförening   

Här tas resultatet upp för vad respondenterna undersökte i en årsredovisning för att bedöma 

hur stabil en förenings ekonomi var. Majoriteten, 14 av 22, nämnde skuldsättningen som en 

av de främsta aspekterna att bedöma en förenings ekonomiska stabilitet, vilket även framkom 

av respondenter som inte ansåg sig förstå en årsredovisning. Vissa av de som tog upp skulder 

nämnde även att de tittade på underhåll, vilka renoveringar som hade gjorts samt vilka 

kommande underhållskostnader föreningen stod inför. En del av respondenterna nämnde även 

nyckeltal som till exempel skuld/kvm, avgift/kvm och antal lägenheter i föreningen. Uthyrda 
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delar som till exempel hyresrätter eller om det fanns näringsverksamhet i föreningen togs 

även det upp som exempel för att bedöma om föreningen hade god ekonomi. De som tog upp 

detta ansåg att det visade på säkra inkomster för föreningen. Sex respondenter nämnde att de 

tittade på föreningens kassaflöde. Två av respondenterna svarade att om årsavgiften var låg 

hade föreningen en god ekonomi. De övriga respondenterna svarade att de tittade på andra 

aspekter varav två uppgav att dessa inte visste hur de kunde se något sådant i en 

årsredovisning. En av dessa, Agnes 23 år, uppgav att hon gick helt på magkänslan.  

 

Cecilia, 53 år 

“Ja, vad skulle det kunna vara.. Skulder, renoveringar som ligger i pipelinen, om det är några 

stora renoveringar vad gäller huset. Det kan ju också vara sådana delar som är uthyrda. Om 

det finns några verksamheter som hyr i huset.” 

 

Robert, 31 år 

“Ja, dels titta på hur kassan ser ut, nu hade ju den här bara funnits i 2 år så det fanns inte så 

mycket att titta på, så det blir svårt att titta på hur det ser ut över tid. Säg att jag tittar på 

hyrorna, hur mycket hyror de får in, avskrivningar, så att kassan blir plus minus noll. Det är 

inte bra om de lägger undan för mycket heller.” 

 

På frågan om hur de skulle reagera på en förening med ett negativt resultat svarade 

majoriteten att de skulle ta reda på orsaker till varför föreningen visade ett negativt resultat. 

En del av dessa respondenter kunde även nämna faktorer som kunde påverka resultatet, bland 

annat renoveringar, avskrivningar och bokföringsregler.  

 

Anton, 22 år 

“Det är beroende på hur stora investeringar de gjort tidigare under det året. Har de 

renoverat hissarna är det inte så konstigt om de går minus. Så det är sådana saker man måste 

kolla på.” 

 

Tre respondenter skulle inte ta reda på varför och skulle heller inte köpa en lägenhet i en 

förening med negativt resultat. Två personer visste inte hur de skulle reagera på eller tolka en 

förening som visade ett negativt resultat.  
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Jasmin, 26 år: 

“Gud jag vet inte. Nej jag vet inte. Nej jag har inte så bra koll på hur man ska tolka det” 

4.2.3 Användningen av årsredovisningen i köpbeslutet 

Det var 16 av 22 respondenter som inte innan visningen hade studerat respektive förenings 

årsredovisning. Av dessa var det sju stycken som nämnde att de ämnade titta på 

årsredovisningen i efterhand, då flera nämnde att de inte ville lägga ner tid på det innan de sett 

lägenheten. Framförallt skulle de ägnat tid åt årsredovisningen om de hade tänkt att lägga ett 

bud på lägenheten. Två, av dessa 16, var spontanbesök och tre var ombud åt en annan köpare.  

Jasmin, 26 år och Andreas, 24 år, visste inte hur de skulle använda en årsredovisning och 

hade därför inte lagt tid på den innan visningen. Celine, 26 år hade inte tittat på 

årsredovisningen innan visning då hon förväntade sig den informationen från mäklaren. Hon 

skulle endast titta på den om det blev aktuellt för budgivning och om hon hade tid för det. 

Resterande respondenterna svarade att de hade tittat på årsredovisningen innan visning. De 

använde då årsredovisningen för att ta reda på om föreningen hade någon eller några 

avvikande poster eller oklarheter. Ofta beskrev respondenterna även här att de tog i beaktning 

hur stora skulder föreningen hade.   

 

På frågan om hur de använder årsredovisningen i sitt köpbeslut var det 9 av 22 respondenter 

som uppgav att de använde årsredovisningen i sitt köpbeslut för att se hur pass stabil 

föreningens ekonomi var. De använde årsredovisningen i köpbeslutet för att se hälsan på 

föreningens ekonomi. Detta gjorde de genom att titta på bland annat föreningens 

skuldsättning, vilket underhåll som gjorts och framtida planerade underhåll.  

 

Anton, 25 år 

“Jag tittar på varningstecken och om det är några röda flaggor. Belåning och sådant.” 

 

Frida, 27 år 

“Jag brukar ha ungefär tumregel att under 5000 kr, en belåningsgrad under 5000 kr per 

kvadrat är okej. Och över känns lite tveksamt då börjar man titta lite på varför de har så 

mycket skulder.” 

 

Två respondenter, Andreas 24 år och Markus 35 år menade att om årsredovisningen inte såg 

bra ut och hade önskade attribut, spelade den en större roll i deras köpbeslut. Andreas 24 år, 
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nämnde även att om lägenheten såg bra ut spelade årsredovisningen en mindre roll i 

köpbeslutet. Det var två respondenter, Olle 19 år och Rebecka 29 år, som inte visste om och 

hur de använde årsredovisningen i sitt köpbeslut. Shanda, 43 år, poängterade att det var extra 

viktigt att ta del av årsredovisningen om man hade planer på att bo i föreningen under en 

längre tid. Vissa respondenter uppgav att de använde årsredovisningen för att känna om det 

var en bra förening och på så sätt besluta om det var ett bra köp eller ej. Majoriteten av de 

tillfrågade uppgav att det var känslan för själva lägenheten som var mest avgörande i deras 

köpbeslut.  

 

Den sista frågan i intervjuerna hade fasta svarsalternativ. Där visade det sig att majoriteten 

ansåg att årsredovisningen “till stor del” påverkade deras köpbeslut. Fyra respondenter ansåg 

att den vägde in “lite grann” och endast en respondent, Cecilia 53 år, tyckte den var “helt 

avgörande” för ett bostadsrättsköp. Hon menade att om känslan var rätt för lägenheten var det 

föreningens årsredovisning som avgjorde hennes beslut om köp eller inte. I sitt köpbeslut tog 

18 av 22 respondenter hjälp av någon i sin närhet. Varav vissa av dessa fick stöd och hjälp 

med att tolka föreningens årsredovisning, medan andra bad någon i sin närhet om att tolka den 

och litade helt på dennes bedömning.   

 

 

 
Figur 2 Årsredovisningens påverkan på köpbeslutet  

Hur stor del av ditt köpbeslut påverkas 
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5. Analys  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I detta avsnitt följer en sammanställning av studiens empiri kopplat till referensramen. Detta 

gjordes för att skapa en generell bild av vad studien visar. För att underlätta för strukturen har 

analysen samma teman som i empirikapitlet.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1 Förståelsen av bostadsrättsföreningars årsredovisning 

Soper och Dolphin (1964) ansåg att syftet med en årsredovisning är att den ska vara läsbar 

och begriplig för intressenterna. Studiens resultat visade att det var 15 respondenter som 

kände att de inte alls eller endast delvis förstod en årsredovisning, vilket tyder på att de inte är 

läsbara och begripliga idag. I det förslag som FAR, tillsammans med borättsorganisationerna, 

tagit fram för att förändra årsredovisningens utformning för bostadsrättsföreningar finns en 

bilaga i Idéskriften, bilaga 2. Denna bilaga beskriver kort vad en årsredovisning är, vad 

termerna betyder samt hur den ska läsas och användas. Om denna bilaga fanns med i dagens 

årsredovisningar skulle kanske andelen som anser att de inte förstår årsredovisningen inte 

vara lika stor. Forskarna Smith och Taffler (1992) diskuterade även de vikten av att en 

användare måste kunna läsa av och förstå en årsredovisning för att kunna använda den 

finansiella informationen som finns i den. Vidare lyfte de även svårigheterna med att förstå 

noterna. Denna studie visar på svårigheter för de intervjuade att förstå och använda en 

bostadsrättsförenings årsredovisning, men ämnar inte att undersöka vad det beror på och kan 

därför inte analysera vidare på det.  

 

Schutze (2001) tog i sin debattartikel upp att årsredovisningen var för regelstyrt och inte 

anpassad för organisationens omständigheter eller dess intressenter. Detta kan också kopplas 

till den Idéskrift som tagits fram som även den beskriver svårigheten med att läsa av, tolka 

och jämföra olika årsredovisningar. Som beskrivs i Idéskriften, är att den information som 

idag finns i en årsredovisning är väsentlig för en bostadsrättsköpare. Denna information måste 

presenteras på ett lättare sätt för att informationen ska bli förstådd hos dess intressenter. Som 

tidigare nämnt, var det 15 respondenter som inte alls eller endast delvis förstod 

årsredovisningen, vilket tydligt visar att intressenterna själva inte kan använda sig av 

årsredovisningen, utan måste ta hjälp av någon mer kunnig inom området. I Idéskriften 
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beskrivs att väsentlig information finns i dagens årsredovisningar men att problematiken 

ligger i hur den presenteras. Vidare nämner de även att alla intressenter inte har den 

grundläggande kunskapen som krävs för att förstå en årsredovisning. Det tyder på att 

informationen inte är anpassad till dess intressenter utan förutsätter kunskaper inom 

redovisning. Det blir således informationsasymmetri. Detta visar att årsredovisningens syfte 

att vara ett informations- och beslutsunderlag inte uppfylls.  

 

Robert, 31 år nämnde att han bedömde föreningens ekonomiska stabilitet utifrån hur kassan 

såg ut. Detta kan jämföras med Schutzes debattartikel där han förespråkar ett mer 

kassabaserat sätt att redovisa samt med Deurells studie där även han efterfrågar en sundare 

koppling mellan kassaflödet och redovisningen. Sex respondenter nämnde vid olika tillfällen 

att de tar i beaktning hur stora inkomster och utgifter föreningen hade och hur soliditeten såg 

ut. Vissa av dessa nämnde att de tittade på om föreningen hyrde ut lägenheter eller 

kommersiella lokaler för att på så vis säkerställa att bostadsrättsföreningen får in bra med 

inkomster. Detta påvisar att allmänheten lättare relaterar till redovisningen om den är mer 

kassabaserad, likt med Schutzes debattartikel. Det som genererar likvida medel ses som något 

positivt och som en tillgång medan det som minskar föreningens likvida medel ses som något 

sämre och som en kostnad. Robert, 31 år tog upp att han tittar på hur just kassan ser ut. 

Kanske skulle det underlätta för köpare om alla bostadsrättsföreningar upprättade 

kassaflödesanalyser. Sedan K-regelverken kom 2014 har det blivit vanligare att 

bostadsrättsföreningar upprättar en kassaflödesanalys (HSB, 2015). I förslaget Idéskissen tas 

obligatoriskt sparande upp som en förändring på avskrivningar och som ska bidra till att en 

BRF med god ekonomi ska slippa redovisa underskott. Det blir mer likt ett vanligt 

hushållssparande och kan därmed bli lättare att förstå för bostadsrättsköpare och 

bostadsrättsmedlemmar vilket är målet med förslaget enligt FAR (2015).  

 

Bokföringsnämnden anser att progressiva avskrivningar inte avspeglar den verkliga 

värdeminskningen som sker och förbjöd därför denna avskrivningsmetod för fastigheter, år 

2014. Detta gjorde att många bostadsrättsföreningar har fått uppvisa negativa resultat trots att 

de egentligen har en stabil och bra ekonomi. Förbudet var endast en bokföringsmässig 

reglering och ingen egentlig förändring av föreningens ekonomiska stabilitet eller minskad 

kassa. Det var endast ett fåtal respondenter som inte tyckte det var konstigt om en förening 

visade ett negativt resultat och nämnde att det kunde bero på tidigare renoveringar eller 

avskrivningar. Flertalet respondenter som inte visste vad det kunde bero på skulle ändå 
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undersöka vidare varför föreningen visade ett negativt resultat. Det var tre respondenter som 

inte skulle köpa en lägenhet i en förening med negativt resultat, och ytterligare två som inte 

visste hur de skulle reagera på eller tolka det. Enligt intressentmodellen ska årsredovisningen 

ge information om föreningens ekonomiska ställning samt hur styrelsen sköter föreningens 

verksamhet. Vidare ska informationen presenteras på ett sådant sätt att användare kan läsa av 

och ta beslut utifrån den. Studiens resultat visar att detta inte är fallet i verkligheten.  

 

Eftersom endast ett fåtal respondenter var medvetna om avskrivningarnas påverkan på 

resultatet visar det tydligt att det sätt som årsredovisningar upprättas på idag inte är ett 

tillräckligt användbart och bra beslutsunderlag. Även Scott (1997) tar upp vikten av att 

finansiell information ska vara relevant och begriplig för att intressenter ska kunna ta beslut 

utifrån den. Enligt studien har det visat sig att årsredovisningens utformning och regler för hur 

redovisningen ska göras idag, inte är begriplig då mer än hälften av respondenterna inte 

förstod eller kunde använda den informationen.  

 

I ÅRL (SFS 1995:1554) tas det upp att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av 

föreningens resultat och ekonomiska ställning utifrån resultaträkningen, balansräkningen och 

noterna. Årsredovisningen måste redovisa all väsentlig information till dess intressenter för att 

minska informationsklyftor. Dock uppfylls inte detta då majoriteten av bostadsrättsköpare inte 

förstår årsredovisningen. Det förblir således ett informationsgap mellan de som upprättar 

årsredovisningen och presumtiva bostadsköpare.  

 

5.2 Bedömning av en bostadsrättsförening 

Större delen av respondenterna i studien var medvetna om att de borde vara kunniga och 

insatta i föreningens ekonomi vid köp av en bostadsrätt. Trots det var det många som inte 

själva hade satt sig in i detta, utan bad istället en person i omgivningen om hjälp att ta del av 

den information som fanns i en årsredovisning för att sedan kunna ta beslut om köp. 

 

Flera av respondenterna tog upp föreningens storlek som en positiv sak. De ansåg att en större 

förening med fler bostadsrätter var bättre. Desto fler lägenheter i en förening, desto fler som 

de totala kostnaderna skall fördelas på. Om föreningen vid tillfälle skulle behöva höja 

årsavgifterna, eller om räntan skulle gå upp, skulle det i en större förening kunna betyda att 
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det inte slår lika hårt mot respektive bostadsrättsägare och medlem. Samtidigt är det fler 

bostadsrättslägenheter som omfattas av föreningen, större eller fler byggnader och därmed 

förmodligen högre omkostnader.  

 

Jasmin, 26 år antog att en gammal förening med en gammal byggnad är att likställa med en 

bra förening med god ekonomi. Att anta att en gammal förening med en gammal fastighet är 

att likställa med en bra förening skulle kunna vara ett system 1 fel där respondenten tar ett 

beslut på felaktiga grunder på grund av att hen blir “lurad” av sin intuition som Daniel 

Kahneman (2014, s. 31-37) beskriver. Agnes, 23 år uppgav att hon litade på magkänslan för 

att bedöma en förenings ekonomiska ställning. Även detta kan vara ett system 1 fel likt det 

Kahneman beskriver gällande intuition.   

 

Som nämnt i kapitel 2, beskrevs det att oäkta bostadsrättsföreningar är vanligast inne i 

centrala stadsdelar. Detta märktes till viss del av då de respondenter som under intervjuerna 

nämnde kommersiella hyresgäster eller äkta och oäkta förening var alla och tittade på samma 

lägenhet. Det var den lägenheten som låg på Dalagatan i Vasastan som var studiens mest 

centrala studieobjekt.     

5.2.1 Skuldsättningsgrad 

FAR tillsammans med borättsorganisationerna anser att regelverken, gällande hur 

bostadsrättsföreningar ska redovisa, bör ändras och bli mer anpassade för de förutsättningar 

som en BRF står inför. Detta för att bostadsrättsköpare lättare ska kunna förstå och jämföra 

olika bostadsrättsföreningars årsredovisningar. I det förslag på regelförändringar som 

lämnades in till justitiedepartementet år 2015 utgick de från tre huvudområden; nyckeltal, 

resultaträkningen och obligatoriskt “sparande”. Vad gäller nyckeltal ämnar förslaget att 

underlätta för presumtiva bostadsrättsköpare så att de enkelt kan jämföra till exempel 

belåningsgrad och utgifter per kvadratmeter. Då 14 respondenter uppgav att de tittade på en 

förenings skulder vid bedömning av föreningens ekonomiska ställning antas dessa nyckeltal 

som förslaget, Idéskissen, tar upp vara högst aktuella. Dauber och Bendrat (2014) menar att 

nyckeltal ger en bra helhetsbedömning. Av studien att döma skulle nyckeltal således 

underlätta för respondenten att få en bild av en BRF:s ekonomi samtidigt som det skulle bli 

lättare för bostadsrättsköpare att jämföra dessa mellan olika föreningar. Även Kylili, Fokaides 

och Jimenez (2016. s. 906-915) nämner i sin forskning att nyckeltal gör det lättare för 

intressenter att jämföra olika finansiella rapporter. Idéskriften tar även den upp förslag på att 
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sammanställa nyckeltal i en BRF:s årsredovisning för att bostadsrättsköpare lättare ska kunna 

jämföra olika föreningar.   

 

I tidigare forskning har Figini och Giudici (2011) kommit fram till att skuldsättning är ett bra 

mått att använda för att mäta en organisations ekonomiska styrka. Det är tydligt att belåning 

och skulder var något som bostadsrättsköpare hade kännedom om. Antingen tittade 

respondenterna på skulder/ lån i förhållande till renoveringar som gjorts eller på belåning per 

kvadratmeter. Det förstnämnda går hand i hand med de förändringar som tas upp i 

Idéskriftens bilaga 1. Sannolikt skulle en sådan förändring med nuvarande regelverk kunna 

underlätta för bostadsrättsköpare att få en klarare bild av föreningens ekonomi. Det är möjligt 

att mycket av lånat kapital använts till att underhålla eller renovera föreningens fastighet. 

Även underhåll eller större reparationer av fastigheten är något som många respondenter 

nämnt i intervjuerna. Detta är alltså något som det finns ett stort informationsbehov av. Ett 

innehåll likt det i bilaga 1 i Idéskriften, med information om fastigheten och föreningen, 

finansiell information i kommenterade tabeller, budgetar och prognoser samt lagstadgade 

resultatdispositionen skulle kunna vara behjälplig.  

 

5.3 Användningen av årsredovisningen i köpbeslutet 

Sundgren, Nilsson & Nilsson (2013, s, 21) tar upp problemet med informationsgapet mellan 

de som upprättar en årsredovisning och de som ska använda den. De menar att extern 

redovisning ska minska informationsklyftor så att intressenter kan ta bättre beslut utifrån den 

finansiella information som finns i årsredovisningen. Den externa redovisningen har även 

olika syften hos olika användare. Mäklaren har enligt lag en upplysningsplikt och måste ge 

information och en rättvisande bild till köparen om föreningens ekonomi. Hen måste ge 

information som kan vara väsentlig och ha betydelse vid ett köpbeslut, samt presentera det på 

ett förståeligt sätt till köparen. Då Celine, 26 år litade helt på vad mäklaren gav ut för 

information gäller det även att informationen är förståelig. En köpare har dock en 

undersökningsplikt som gör att man själv ska ta reda på information som kan vara väsentligt 

vid ett beslut vid köp av en bostad. Då denna respondent litade så pass mycket på mäklaren 

och tittade endast på årsredovisningen själv om hon hade tid kunde det påverka underlaget i 

hennes beslut. Det kan vara så att den information som presenteras inte är upprättad på ett sätt 

som är anpassat och förståeligt för bostadsköpare, vilket leder till att köparen istället väljer att 
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lita på någon annan. Som Deurell (2014) nämner i sin studie, att det är viktigt att en köpare 

själv kan ta reda på och förstå en årsredovisning. Det syns ett tydligt mönster i denna studie 

då 18 respondenter tar hjälp av någon annan för att förstå och använda den. Dock visade även 

studien att majoriteten använde sig av sin känsla och uppfattning av lägenheten i första hand 

och att årsredovisningen var mer sekundär.  

 

Begreppet väsentlighet tas upp i ÅRL. Där framkommer det att information som på ett 

betydande sätt kan påverka användarens beslut måste tas med. Av studiens resultat att döma 

blir den informationen inte väsentlig, även om den finns med, eftersom att en stor del av 

användarna inte förstår den och därmed inte kan använda den i sitt köpbeslut om de inte fick 

ta hjälp av någon i sin närhet. Även Jones och Smith (2014) anmärkte i sin studie att 

årsredovisningen som informationskälla är väsentlig endast om den finansiella informationen 

som finns i den kan förstås. De menar att utan denna förståelse kan inte den finansiella 

informationen vara en tillförlitlig grund för finansiella beslut.  

 

Baines & Fill (2014, s. 42-45) beskriver i sin bok om sex steg en köpare går igenom. Kopplat 

till denna studie kunde man se att steg två, information gathering, i den processen är i fokus 

vid ett köpbeslut av en bostadsrätt. Detta då en presumtiv köpare går på olika visningar för att 

samla information om vilken lägenhet som skulle passa dem bäst. Majoriteten av 

respondenterna i studien väljer, först efter visningen, att titta på föreningens årsredovisning 

för att sedan bedöma alternativet som helhet. Scott (1997, s. 37-45) tog upp att det då är av 

stor vikt att finansiell information presenteras på ett sätt så att en köpare kan göra en 

uppskattning av investeringens framtida avkastning och därefter kunna ta ett beslut. Ser 

föreningens ekonomi bra ut, går den presumtiva köparen vidare till nästa steg som då blir 

budgivning (Baines & Fill. 2014, s. 42-45).  
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6. Avslutande diskussion 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I följande avsnitt kommer en sammanfattande diskussion av studien och dess resultat. Vidare 

beskrivs huruvida forskningsfrågan besvarats samt studiens slutsatser.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1 Diskussion 

Vi har fått en uppfattning om att en bostadsköpare går igenom tre olika beslut vid köp av en 

bostadsrätt. Det första beslutet är på visningen, om hen vill köpa rätten till att bo i 

bostadsrätten samt bo där. Beslut nummer två, att titta på föreningen och dess ekonomi. Ofta 

görs det genom att köparen själv eller med hjälp av annan person tittar i föreningens 

årsredovisning. Vad vi fått i uppfattning av efter denna studie letar köparen efter avvikelser, 

höga skulder eller annat som kan indikera att en eventuell avgiftshöjning kommer att ske. Om 

köparen med hjälp av annan person inte hittar något som indikerar detta “godkänner” köparen 

bostadsrättsföreningen. Det sista och avgörande beslutet är om hen ska lägga bud eller ej. 

Studien har även gett oss en känsla av att människor i allmänhet inte är fullt insatta i vad det 

egentligen innebär att bo i en bostadsrättsförening. Därför anser vi att en bilaga i form av 

Idéskriftens bilaga 3 skulle vara av stor nytta för presumtiva samt befintliga bostadsrättsägare. 

En sådan skulle då göra dem mer införstådda i vilka rättigheter samt skyldigheter man har 

som medlem i en förening.  

 

Eftersom att bostadsrättsföreningar idag redovisar enligt olika regelverk, K3 eller K2, anser vi 

inte att det skulle underlätta för användare av en BRF:s årsredovisning med en förändring 

enligt Idéskriftens nyckeltal. Det skulle vara som att jämföra äpplen och päron. Istället måste 

en förändring ske som gör att alla föreningar redovisar enligt samma regelverk innan det går 

att jämföra dess nyckeltal och dylikt. Studien visade att även de som ansåg sig förstå en 

årsredovisning bad omgivningen om hjälp att se över siffrorna i den. Jones och Smith (2014) 

tog upp att förståelsen påverkades av intresset. Det får oss att tänka att oavsett vilka 

förändringar som sker i en årsredovisning, till exempel nyckeltal, för att göra den mer 

lättförstådd och transparent, inte automatiskt leder till att fler kommer att förstå och använda 

den. Samt att även om årsredovisningen skulle bli mer lättläst är det inte säkert att en 
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bostadsköpare har intresset av att vilja lära sig hur man använder årsredovisningen. Det kan 

då fortfarande vara så att man tar hjälp av någon annan för att själv slippa sätta sig in i den.  

 

Vi nämnde i analysen, att ett informationsgap skapas då bostadsköpare inte förstår sig på 

årsredovisningen då den inte är presenterad på ett lätt och förståeligt sätt. Dock har vi 

diskuterat om detta verkligen är ett informationsgap om intressenterna själva väljer att inte 

försöka sätta sig in i och förstå årsredovisningen, utan direkt tar hjälp av någon annan. Under 

diskussionen har vi författare även kommit fram till att beslutet om att köpa en bostadsrätt i 

sig är så stor att det inte bara är på grund av årsredovisningen man frågar sin omgivning om 

råd.  

 

För att svara på forskningsfrågan anser vi, utifrån denna studie, att en bostadsrättsköpare 

använder årsredovisningen oftast med hjälp av någon i dess närhet för att se att föreningen är 

relativt stabil och ser “godkänd” ut. Vidare är vår uppfattning att när en bostadsrättsköpare då 

“godkänt” en förening där hen är presumtiv köpare släpper hen tanken på föreningens 

ekonomi och går mer på känslan av lägenheten samt budgivningen.   

 

Något som vi författare har diskuterat angående resultatet är hur osammanhängande vissa av 

respondenterna har svarat i intervjuerna. Till exempel svarade en respondent att han förstod 

årsredovisningen och tittade på skuldsättning vid köp. Han verkade vara väldigt insatt i fråga 

fem, som tar upp negativt resultat och förklarade att det kan bero på avskrivningar och att det 

kan vara helt naturligt i en BRF. Trots detta kunde han inte alls svara på fråga fyra hur han 

bedömer huruvida en BFR har en bra ekonomi eller inte. Frågan är om det kan bero på vår 

formulering av frågorna eller på situationen. Likaså med fråga sex som handlade om hur 

mycket årsredovisningen påverkade köpbeslutet. Många av respondenterna svarade att om 

årsredovisningen ser bra ut påverkar det inte beslutet så mycket, men om den inte gör det 

påverkar det mer. Detta gör oss författare lite fundersamma eftersom de då använder 

årsredovisningen lika mycket i sitt beslut oavsett om den då är bra eller dålig. Vi tror att deras 

svar kan bero på att om en årsredovisning indikerar på att föreningen har en instabil ekonomi 

blir det mer att undersöka. Detta gör att de upplever att årsredovisningen påverkar mer i 

köpbeslutet än vad en årsredovisning som visar på en stabil ekonomi gör.  
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6.2 Slutsatser   

Vi anser att vi med undersökningen har lyckats besvara frågeställningen: 

-    På vilket sätt använder bostadsrättsköpare föreningens årsredovisning i sitt köpbeslut? 

 

De intervjuer som genomfördes gav en relativt tydlig bild av på vilket sätt årsredovisningen 

används av bostadsrättsköpare då de gör sitt köpbeslut. Dock kan detta inte generaliseras men 

det ämnar studien inte heller att göra.  

 

Studiens syfte var att undersöka om och hur bostadsrättsköpare använder den finansiella 

informationen, som finns i årsredovisningen, i sitt köpbeslut. Studien visar att majoriteten av 

de tillfrågade inte förstod innehållet i årsredovisningen. Det påvisar att årsredovisningen inte 

ger den tydliga informationen som den borde. Flertalet av respondenterna ansåg att deras 

köpbeslut till stor del påverkades av årsredovisningen men att annat vägde tyngre. Främst 

användes årsredovisningen för att hitta tecken eller indikatorer för att se om en eventuell 

avgiftshöjning riskerade att ske. Vi författare anser att vi har uppfyllt syftet med studien. 

 

De slutsatser vi kommit fram till utifrån vår undersökning är: 

• En bostadsrättsköpare går igenom tre delbeslut i det stora köpbeslutet. Första steget är 

att besluta om lägenheten känns rätt. Steg två är att bedöma föreningens ekonomi 

genom årsredovisningen. På de två grunderna tas sedan ett tredje beslut om man ska 

lägga ett bud på lägenheten eller inte.   

• Bostadsrättsköpare i allmänhet förstår sig inte på en årsredovisning så pass väl att de 

kan ta ett finansiellt beslut utifrån den. Många tar därför hjälp av personer i sin 

omgivning för att kunna tolka föreningens ekonomiska ställning. 

• Studien har visat att oavsett om respondenten ansåg sig förstå en årsredovisning eller 

ej, bad de om ytterligare hjälp och råd från sin omgivning då det är ett stort och 

omfattande beslut. 

• Majoriteten av bostadsrättsköpare i studien tittade på föreningens skulder för att 

avgöra om föreningen hade en god ekonomi. 

• Det finns stort utrymme för att förändra redovisningen av bostadsrättsföreningar för 

att göra dem mer transparenta och begripliga för dess användare. 

• Årsredovisningen spelar för de flesta respondenterna en stor roll i köpbeslutet men 

annat väger tyngre.  
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6.3 Förslag på vidare forskning  

Utifrån studien har ett antal förslag på vidare forskning tagits fram. Ett förslag skulle kunna 

vara att göra fallstudier med en eller flera respondenter som är i situationen att köpa 

bostadsrätt. Studien skulle då kunna följa med i tankegången på ett djupare och mer ingående 

sätt. Eventuellt skulle författarna då också få följa med en och samma respondent på flera 

olika visningar och se hur den jämför olika lägenheter, föreningar och deras ekonomi. På det 

sättet skulle man få en större förståelse för hur bostadsrättsköpare använder en förenings 

årsredovisning i sitt köpbeslut.  

 

Det skulle även vara intressant om en liknande studie gjordes men med mer varierande storlek 

av lägenheterna för att kunna se om det skiljer sig något i användningen av årsredovisningen 

vid köp av till exempel större lägenheter.    

 

Ett tredje förslag skulle kunna vara en komparativ studie, där man jämför hur 

förstagångsköpare använder årsredovisningen med mer erfarna bostadsrättsköpare.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjufrågor  

• Namn 

• Sysselsättning 

• Ålder  

• Hur många bostadsrätter har du köpt innan? 

 

1. Har du tittat på/ läst föreningens årsredovisning? 

Om ja, vad tittade du efter och varför? 

Om nej, varför inte? 

 

      2. Känner du att du förstår en bostadsrättsförenings årsredovisning? 

 Om ja, ber du ändå någon mer titta på det, sambo, föräldrar etc? 

Om nja, vad är det som gör att det bli svårt att förstå? ber du någon mer att titta 

på det, vem och varför just den personen?  

 Om nej, ber du någon annan om hjälp att förstå den, vem i så fall och 

varför just den personen? 

 

3. På vilket sätt använder du årsredovisningen i ditt köpbeslut?  

Om inte alls, vad beror det på?  

 

4. Hur avgör du om en bostadsrättsförening har god ekonomi?  

 

5. Vad är din reaktion på en förening med negativt resultat? 

• Vet du vad ett negativt kan bero på? 

 

6. Hur stor del av ditt köpbeslut påverkas av föreningens årsredovisning? 

Inte alls 

Lite grann 

Stor del men annat väger tyngre 

Det är helt avgörande 
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