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Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak 
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Syfte: Undersökningens syfte är att bidra till en ökad förståelse för om spekulanter använder 

sig av bostadsrättsföreningars årsredovisning och i vilken utsträckning de förstår den.  

 

Metod: Vi har i vår undersökning framför allt använt oss av en kvalitativ metod i form av en 

enkätundersökning, men även en intervju är genomförd som en del av undersökningen. 

 

Empiri: Den insamlade empirin visar bland annat att bostadsrättsspekulanter på ett eller annat 

sätt använder sig av årsredovisningen.  

 

Analys: Den insamlade empirin har analyserats med hjälp av intressentteori, 

redovisningsteori och kommunikationsteori. Det har bland annat framkommit att det finns 

bristande kunskaper gällande årsredovisningen vilket orsakar brus som enligt 

kommunikationsteori hindrar spekulanterna från att tolka årsredovisningen på önskat sätt. 

Spekulanter är mest intresserade av stambyten, avgiftshöjningar, tillgångar och skulder och 

det görs alltså inga grundliga analyser av årsredovisningen.  

 

Slutsats: Även om de flesta spekulanterna svarat att de inte förstår årsredovisningen använder 

sig många av den på ett eller annat sätt och de flesta förstår hur viktig årsredovisningen är. 

Spekulanter använder sig av årsredovisningen när de är intresserade av en bostadsrätt  och 

vänder sig ofta till mäklaren med frågor.  

 

 



 
 

Figurförteckning 

 

Figur 1: En generell kommunikations situation för redovisning (Källa: Baladouni, Vahe & 

Bedford, Norton. M. 1962. s. 653). ........................................................................................... 11 

 

Figur 2: Antal respondenter som någon gång har köpt en bostadsrätt................................... 28 

 

Figur 3: Respondenternas bedömning av sina egna kunskaper vad gäller 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar.  .............................................................................. 28 

 

Figur 4: Vilken vikt respondenterna lägger vid bostadsrättsföreningars årsredovisningar.  .. 29 

 

Figur 5: Respondenternas förståelse för innebörden av en balans- och resultaträkning. ...... 29 

 

Figur 6: Respondenternas användning av bostadsrättsföreningars årsredovisning. .............. 30 

 

Figur 7: Anledningarna till att respondenter inte alltid, eller aldrig, ser över 

årsredovisningen då de är intresserade av en bostadsrätt....................................................... 30 

 

Figur 8: Delar i bostadsrättsförenings årsredovisning som respondenterna brukar se över. 31 

 

Figur 9: Antalet respondenter som anser att en bostadsrättsförenings ekonomi är god då den 

redovisar lågt eget kapital i årsredovisningen.  ........................................................................ 31 

 

Figur 10: Antal respondenter som skulle vara intresserade av en bostadsrätt även om 

föreningen visar negativt resultat i årsredovisningen. ............................................................. 32 

 

Figur 11: Antal respondenter som är medvetna om att de får delat ansvar för 

bostadsrättsföreningens eventuella skulder när de köper en bostadsrätt. ............................... 32 

 

Figur 12: Antal respondenter som känner till den pågående debatten. .................................. 33 

 

Figur 13: Antal respondenter som påverkats av debatten. ...................................................... 33 

 

Figur 14: Vart respondenterna vänder sig med eventuella frågor kring föreningens ekonomi.

 .................................................................................................................................................. 34 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning................................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund........................................................................................................................... 1 

1.2 Problematisering ............................................................................................................... 1 

1.3 Problemformulering.......................................................................................................... 3 

1.4 Syfte .................................................................................................................................. 3 

1.5 Avgränsning...................................................................................................................... 3 

2. Teori ....................................................................................................................................... 4 

2.1 Intressentteori ................................................................................................................... 4 

2.1.1 Allmänt om intressentteori ......................................................................................... 4 

2.1.2 Inriktning mot icke vinstdrivande organisationer ...................................................... 5 

2.2 Redovisningsteori ............................................................................................................. 7 

2.2.1 Allmänt om redovisningsteori och dess principer...................................................... 7 

2.2.2 Redovisningens kvalitativa mål ................................................................................. 8 

2.3 Kommunikationsteori ....................................................................................................... 9 

2.3.1 Allmänt om kommunikation och kommunikationsteori ............................................ 9 

2.3.2 Kommunikation av meddelandet ............................................................................. 10 

2.3.3 Exempel på en kommunikationsmodell ................................................................... 10 

2.3.4 Den kommunikativa processen och brus som kan uppstå ........................................ 12 

3. Metod ................................................................................................................................... 14 

3.1 Tillvägagångssätt ............................................................................................................ 14 

3.2 Intervjuer......................................................................................................................... 15 

3.3 Enkätundersökning ......................................................................................................... 16 

3.4 Kritiskt förhållningssätt till egenutformade enkät- och intervjufrågor ........................... 19 

3.5 Validitet, reliabilitet och trovärdighet............................................................................. 21 

3.6 Källkritik ......................................................................................................................... 22 

4. Empiri .................................................................................................................................. 23 

4.1 Intervjuer......................................................................................................................... 23 

4.2 Enkätundersökning ......................................................................................................... 28 

5. Analys .................................................................................................................................. 35 

5.1 Empirisk analys .............................................................................................................. 35 

5.2 Empirin i relation till teorierna ....................................................................................... 37 

6. Slutdiskussion ..................................................................................................................... 38 



 
 

6.1 Bedömning av kunskap................................................................................................... 38 

6.2 Diskussion kring enkätsvaren ......................................................................................... 38 

6.3 Diskussion utifrån teorierna............................................................................................ 39 

6.4 Förslag på förenkling ...................................................................................................... 41 

7. Slutsatser ............................................................................................................................. 42 

7.1 Förslag på fortsatt forskning ........................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

År 2010 fanns det ca 800 000 bostadsrätter i Sverige, en siffra som med all sannolikhet ökat 

idag då det på många håll bland annat sker ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter 

(Bostadsrätterna 2013). 

När man äger en bostadsrätt äger man en andel i bostadsrättsföreningen som äger själva 

fastigheten och det man betalar för är alltså rätten att använda och bo i lägenheten. Att köpa 

och äga en bostadsrätt innebär för de flesta ett stort ansvar eftersom det ofta är stora summor 

pengar det handlar om när man köper en bostadsrätt (Bostadsrätterna 2013).  

Köpen av bostadsrätter och de summor som köpare tar i lån har ökat på senare år i och med att 

priserna på bostadsrätter har ökat kraftigt (Bostadsrätterna 2013). Ett köp av bostadsrätt kan 

för många vara den största affären man gör under sitt liv och därför är det bland annat viktigt 

att ta reda på exakt vad det är man köper, hur föreningen ser ut, att den fungerar bra och att 

styrelsen är aktiv. Detta kan man bland annat göra genom att se över föreningens 

årsredovisning för att få en bild av hur föreningens ekonomi ser ut. Det kan dock vara svårt 

för personer som inte är insatta i det ekonomiska språket och årsredovisningens olika delar att 

förstå vad det som står faktiskt betyder och vilka delar man ska lägga mest fokus på 

(Bostadsrätterna 2013). 

 

1.2 Problematisering 

Från och med 2014-01-01 gäller Bokföringsnämndens nya normgivning, K2 och K3, vad  

gäller regler för årsredovisningar. Dessa regler är tvingande och gäller bland annat 

bostadsrättsföreningar. I dagsläget diskuteras ämnet och en viktig aspekt är att den nya 

lagstiftningen inte specificerar hur de nya reglerna ska tolkas och användas och ännu finns 

ingen enhetlig tolkning av dessa (HSB odat.).  

I artikeln ”Bostadsrättsföreningars omöjliga val: K2 eller K3?” uppmärksammar man att 

bostadsrättsföreningar hamnar i kläm i och med K-projektet då det inte finns ett anpassat K-

regelverk för bostadsrättsföreningar. De principer som K2 och K3 grundas på stämmer inte 

överens med vad som är viktigt för bostadsrättsföreningar (Callert 2013).  
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Nybildade samt ombildade bostadsrättsföreningar har utnyttjat progressiva avskrivningar för 

att få ett så högt pris som möjligt för bostadsrätter (Hellekant 2014 a) detta genom låga 

avskrivningar de första åren. På så sätt har man sett till att månadsavgifterna hålls låga 

(Hellekant 2014 b) och därmed gör man bostadsrätterna attraktiva samt håller 

kvadratmeterpriset högt. Det leder dock till att föreningen skjuter upp stora kostnader på 

framtiden, (Hellekant 2014 c) vilket strider mot gällande redovisningsprinciper (Helenius 

2014). 

Det som påverkar årsavgiften i en förening är bland annat föreningens räntekostnader, 

amorteringar, kostnader för underhåll och avsättningar till eventuella framtida reparationer. 

Det är därför, inte alltid, positivt med en låg årsavgift. Om den låga avgiften beror på att för 

lite avsättningar har gjorts till reparationsfonden och en större reparation är inplanerad kan det 

innebära att de bostadsrättsinnehavare som bor kvar blir tvungna att skjuta till stora 

klumpsummor till föreningen i samband med reparationerna (Källström 2009).  

Årsredovisningar används i olika syften beroende på vem intressenten är. För intressenter är 

årsredovisningar viktiga för att få en bild av hur ett företags eller förenings ekonomi ser ut. 

Det är viktigt att årsredovisningen uppfyller behovet som intressenterna har och att den 

utformas på ett sätt att den tillfredsställer detta behov. Det kan dock vara så att den 

framkomna informationen i årsredovisningen inte används på ett optimalt sätt, exempelvis på 

grund av bristande kunskaper och förståelse (Smith 2006).  

Att en förenings ekonomi återspeglas på ett riktigt sätt i årsredovisningen är viktigt men det 

kan vara svårt att kommunicera denna på ett sätt som alla förstår. Årsredovisningen 

kommuniceras ofta till köparna via fastighetsmäklaren som har krav på sig att tillhandahålla 

dessa handlingar. Mäklarna har skyldighet att upplysa köparen och ska försöka besvara frågor 

enligt god fastighetsmäklarsed (Andersson 2014 a). Bostadsrättsköpare har inte bara en plikt 

att undersöka bostaden utan även att sätta sig in i de ekonomiska handlingarna trots att de kan 

vara svåra att förstå (Andersson 2014 b). Ett stort ansvar ligger alltså hos köparna men även 

mäklarna har ett visst ansvar (Andersson 2014 a).  

Det finns alltså en del problem kring bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Eftersom ett 

bostadsköp för många är ett av de största köpen man gör i sitt liv är det viktigt att man som 

spekulant sätter sig in i årsredovisningen för att få en bild av hur bostadsrättsföreningens 

ekonomi ser ut och vad det är man ger sig in i (Smith 2006). Eftersom det kan vara svårt för 

många att förstå en årsredovisning (Hellekant 2014 b) är det intressant att utforska 
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användandet av årsredovisningar hos bostadsrättsspekulanter och om dessa intressenter 

använder sig av årsredovisningen överhuvudtaget, och i så fall på vilket sätt. Att byggbolag 

exempelvis har kunnat höja priser på bostadsrätter genom att hålla kostnader nere eller ta bort 

dem helt under en viss period, utan att köpare av bostadsrätter har reagerat på detta (Lundgren 

2014), gör det intressant att vidare undersöka bostadsrättsspekulanters förståelse samt 

användning av ekonomiska rapporter så som årsredovisningar.  

 

1.3 Problemformulering 

Använder sig spekulanter av bostadsrättsföreningars årsredovisning när de är intresserade av 

att köpa en bostadsrätt och i så fall på vilket sätt? 

I vilken utsträckning har spekulanter förståelse för bostadsrättsföreningars årsredovisnings 

innehåll? 

 

1.4 Syfte 

Med ovanstående problematisering och problemformulering som bakgrund är syftet att 

undersöka i vilken utsträckning spekulanter förstår bostadsrättsföreningars årsredovisning. 

Syftet är även att bidra till en ökad förståelse för om spekulanter använder sig av 

bostadsrättsföreningars årsredovisning som  beslutsunderlag vid eventuellt köp av en 

bostadsrätt. 

 

1.5 Avgränsning 

Vi kommer i denna undersökning att begränsa oss till bostadsrättsspekulanter i  Stockholms 

kommun. 
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2. Teori 

 

2.1 Intressentteori 

2.1.1 Allmänt om intressentteori  

Framgångarna för intressentteorin beror till stor del på enkelheten i modellen, samtidigt som 

teorin har fått viss kritik för att vara otydlig och därmed skapat en hel del debatt kring detta 

(Alves & Wagner Mainardes & Raposo 2011). Det finns ett flertal definitioner av vem en 

intressent är, men tre grundläggande faktorer för att beskriva intressenterna har identifierats 

enligt Clarkson (1995, se Alves & Wagner Mainardes & Raposo 2011). Dessa tre faktorer är, 

organisationen, övriga aktörer och förhållandet mellan organisationen och dessa aktörer 

(Alves & Wagner Mainardes & Raposo 2011).  

Intressentteorin har framför allt sin grund inom fyra akademiska områden, sociologi, 

ekonomi, politik och etik. Freeman (1984, se Alves & Wagner Mainardes & Raposo 2011) 

försökte förklara förhållandet mellan företaget och den externa omgivningen, genom 

modellen där företaget placerades i mitten, omgiven av olika intressenter. Detta grundade sig 

på tanken att företagen inte är självförsörjande utan beroende av aktörerna i sin omgivning, 

deras intressenter. Intressentteorin handlar om att företagen därför måste ta hänsyn till dessa  

aktörer när de fattar beslut om hur de ska agera i olika situationer (Alves & Wagner 

Mainardes & Raposo 2011). En av bostadsrättsföreningarnas intressentgrupper är 

spekulanterna vilka kommer att ligga i fokus för vår undersökning. Intressentmodellen delas  

upp i två huvudområden, det strategiska som fokuserar på ledningen och alla beslut som 

påverkar intressenterna och den moraliska delen som riktat in sig på att hålla en balans mellan 

de olika intressenternas intressen (Alves & Wagner Mainardes & Raposo 2011). 

Intressentteorin är till för att skapa organisatoriska lösningar genom att ha viktiga aktörer i 

åtanke när olika beslut fattas för att på så sätt kunna nå uppsatta mål. Clarkson (1995, se 

Alves & Wagner Mainardes & Raposo 2011) menar att överlevnaden och den hållbara 

lönsamheten är beroende av förmågan att följa de ekonomiska och sociala ändamål som 

intressentteorin hänvisar till. Intressentteorin har gått från att ha en mycket ytlig inverkan, till 

att vara en central del vid planering och organisation. Intressentmodellen har även utvecklats 

till att bli en allt viktigare del inom redovisningslitteraturen då flera områden inom 

redovisningen påverkas av intressenterna.  Intressenterna är därför i dag så väl en resurs som 

 någon vars intressen måste tas hänsyn till. Att organisationer kan identifiera vilka deras 
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intressenter är och vad de har för behov kan vara avgörande för deras överlevnad  (Alves& 

Wagner Mainardes & Raposo 2011). En del studier har tex utrett i vilken utsträckning de 

olika intressenterna påverkar tidpunkten då intäkterna redovisas (De Colle & Freeman & 

Harrison & Parmar & Purnell & Wicks, 2010). Att intressentmodellen är viktig inom 

redovisningslitteraturen kan vi även se nedan i vår redogörelse vad gäller de olika kvalitativa 

kriterierna som är viktiga att ta hänsyn till inom redovisningsteorin. Dessas kriterier handlar 

om hur man ska göra årsredovisningen tydlig för intressenterna.  

 

2.1.2 Inriktning mot icke vinstdrivande organisationer 

Bostadsrättsföreningar drivs inte med syftet att generera vinster (Bostadsrätter odat). Det blir 

för vår del därför intressant att se på intressentteorin utifrån ett icke vinstdrivande perspektiv. 

Synen på intressentteorin för icke vinstdrivande organisationer fokuserar framför allt på 

konfliktlösning medan de bortser från andra delar inom denna teori som är mer relevant för 

vinstdrivande organisationer. Generellt sett identifierar litteraturen om intressentteorin 

konflikter mellan olika intressenter (Krashinsky 1997) och exempel på dessa konflikter 

kommer vi att återkomma till senare i uppsatsen. En indelning görs i två olika inriktningar där 

den ena stödjer de icke vinstdrivande organisationerna och menar att dessa kan lösa 

konflikterna mellan olika intressenter mer effektivt än andra organisationer. Den andra är mer 

kritiska till icke vinstdrivande organisationers möjlighet att lösa dessa konflikter och menar 

att de behöver hjälp av utomstående med detta (Krashinsky 1997).  

I sin genomförda undersökning har Balser och Mc Clusky (2005) visat att icke vinstdrivande 

organisationers hantering av sina intressenter påverkar organisationens effektivitet. I 

undersökningen flyttas fokuset för organisationer från att uppnå sina mål, till att stor vikt i 

stället bör ligga på hantering av organisationens intressenter (Balser & Mc Clusky 2005). 

Jones (1995, se Krashinsky 1997) menar att det faktum att organisationer finns beror på deras 

förmåga att skapa värden för en eller flera grupper av intressenter. Han delar även upp 

intressenterna i två grupper interna och externa intressenter. De interna består av aktieägare, 

chefer och anställda som har mest direkta krav på organisationen. Sedan har vi de externa 

intressenterna som inkluderar bland annat, kunder, leverantörer, staten, facket och 

allmänheten som varken äger eller jobbar för organisationen men fortfarande har intresse för 

den (Krashinsky 1997). När det gäller bostadsrättsföreningarna som organisation är deras 

intressenter bland annat spekulanter, banker, mäklare, eventuella företag som hyr in sig i 
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föreningen lokaler och företag som jobbar för föreningen med tex städning, underhåll eller 

administration. 

Till skillnad från vinstdrivande företag har icke vinstdrivande organisationer, i vårt fall 

bostadsrättsföreningar, mindre incitament att avsiktligt  tillhandahålla något sämre kvalitet då 

de inte har någon personlig vinning att hämta från detta i form av högre vinster och mer 

bonus. Icke vinstdrivande organisationer har därför en högre trovärdighet bland intressenterna 

då risken att de utför ett sämre jobb eller dålig service för att vinstmaximera minskar. De 

interna intressenterna, de som driver verksamheten, har i en icke vinstdrivande verksamhet 

andra mål  än vinster, mål som är mer förenliga med de externa intressenternas intressen 

(Krashinsky 1997). I bostadsrättsföreningar är det vanligtvis medlemmarna själva som driver 

verksamheten. Hansmann (se Krashinsky 1997) menar också att icke vinstdrivande 

organisationer är bättre på att möta de externa intressenternas efterfrågan. Däremot har icke 

vinstdrivande organisationer andra problem tex i form av långsammare svar på förändrad 

efterfrågan från omgivningen och saknaden av en naturlig reglering motsvarande “den 

osynliga handen” för vinstdrivande organisationer som sorterar bort de företag som jobbar 

ineffektivt (Krashinsky 1997). 

I icke vinstdrivande verksamheter finns dock precis som i vinstdrivande verksamhet en risk 

för att de som driver den missköter sig och “skapar” vinster för sig själva. Det är oron för 

detta som får Ben-Ner (1994, se Krashinsky 1997) att föreslå en juridisk reform där de 

externa intressenterna skulle bli medlemmar, där medlemskapet innebär en viss kontroll i 

organisationen. Denna kontroll skulle dock vara beroende av att medlemmarna hade 

tillräckligt med information för att det skulle vara genomförbart (Krashinsky 1997). Systemet 

med medlemskap används av bostadsrättsföreningarna då alla bostadsrättsinnehavare måste 

vara medlemmar. Detta ger dem även viss makt i föreningen i form av rätt att rösta på 

stämman. 

Icke vinstdrivande organisationer möter olika typer av ansvar och ska inte bara leva upp till 

förväntningar från formella auktoriteter utan även intressenter som till exempel media  och 

allmänheten (Kearn 1996, se Balser & Mc Clusky 2005). Samtidigt som en del ansvar är lätt 

att översätta till tydliga förväntningar kan annat vara desto svårare. En av målen med att 

hantera intressenterna är därför att tolka de förväntningar som finns bland intressenterna och 

väga dessa mot organisationens uppdrag och ledarens professionella värderingar (Balser & 

Mc Clusky 2005). 
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Som nämnts ovan är bostadsrättsspekulanten en av bostadsrättsföreningarnas intressenter. 

Intressentteorin är användbar för oss då vi bland annat vill få en bild av spekulanters 

användning av bostadsrättsföreningars årsredovisningar. En organisation, i vårt fall 

bostadsrättsföreningar, är beroende av deras intressenter för att kunna överleva och det är i 

föreningars intresse att spekulanter vill köpa en bostadsrätt och bli medlemmar i deras 

förening. Därför är det väsentligt att undersöka detta intressentförhållande och om 

spekulanternas behov blir tillfredsställt när det gäller årsredovisningen och hur väl 

föreningarna därmed hanterar och skapar värde för spekulanterna.  

 

2.2 Redovisningsteori 

2.2.1 Allmänt om redovisningsteori och dess principer 

En fullständig uppskattning av redovisningens omfattning kan inte göras med endast 

redovisningstekniken som grund utan man måste även ta hänsyn till redovisningsteori. De 

redovisningsregler som i dag används härleds från redovisningsteorin, som även ger en 

förklaring till varför man använder dessa regler. Olika inriktningar inom redovisningsteori 

skiljer sig åt när det gäller vilka användare som läser årsredovisningen och vilka intressenter 

man därför bör lägga fokus på. Samtidigt finns en enighet inom både litteraturen och 

praktiken när det gäller vilken vikt man lägger på de olika elementen inom redovisningsteorin 

(Riahi-Belkaoui 2004). 

Det är av central betydelse för redovisningen som kunskapsområde att de grundläggande 

förutsättningarna är allmänt accepterade inom redovisningsbranschen och av övriga 

intressenter. För att säkerställa detta måste all redovisningsteori innehålla förklaringar till och 

mål om varför de är utformade som de är. Vid formulering av dessa mål måste hänsyn tas till 

de motsättningar som finns mellan olika intressen. Detta då årsredovisningen är ett resultat av 

samverkan mellan tre huvudgrupper; firman, intressenterna och redovisningsbranschen. 

Firman sammanställer årsredovisningen, intressenterna använder sig av informatione n och 

redovisningsbranschen reviderar den för att kontrollera innehållet. Alla dessa påverkar 

utformningen av redovisningen mer eller mindre (Riahi-Belkaoui 2004). 

Utvecklingen av principer, förutsättningar och teorier inom redovisning har alltid inneburit en 

mycket svår uppgift inom redovisningsområdet där avsaknaden av en tydlig terminologi har 

förvärrat detta problem. De olika redovisningsteorierna grundar sig på en teoretisk 

referensram som består av grundläggande element. (Riahi-Belkaoui 2004). 
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Förutom de mål som finns med i den finansiella rapporteringen är de mest grundläggande 

förutsättningarna de generellt accepterade antagandena om, försiktighet, periodisering, 

jämförbarhet grundat i konsekvent tillämpning av redovisningsprinciper som tex 

fortlevnadsprincipen och att ekonomisk innebörd går före juridisk form (Bokföringsnämnden 

2012). Redovisningens mål och de ovanstående förutsättningarna är grunden som de gällande 

redovisningsprinciperna vilar på. Några exempel på dessa principer är valet av vilken sorts 

redovisningskostnad och tillvägagångssätt vid intäktsredovisning som ska användas. Med 

dessa olika principer som utgångspunkt härleds de gällande redovisningsteknikerna som i 

praktiken används vid redovisning (Riahi-Belkaoui 2004). En av bostadsrättsföreningarnas 

redovisningsteoretiska begrepp som för närvarande är mycket omdebatterat är vilken typ av 

avskrivningsmetod som bör användas och ska vara tillåten i bostadsrättsföreningarna.  

 

2.2.2 Redovisningens kvalitativa mål 

Vid sammanställningen av årsredovisningen finns ett antal kvalitativa mål som framför allt 

bör vara baserade på intressenternas behov och intressen. När intressenterna använder 

information  från den ekonomiska rapporten som grund vid beslut, ska de inte bara hitta den 

information de använder sig av i rapporten utan även kunna bedöma pålitligheten och ha 

möjligheten att jämföra informationen med andra alternativ (Riahi-Belkaoui 2004). Vi 

kommer att undersöka spekulanternas användning av bostadsrättsföreningars årsredovisningar 

som beslutsunderlag vid köp av bostadsrätt. För att spekulanterna ska kunna bedöma 

pålitligheten och jämföra informationen i årsredovisningen med andra alternativ behöver de 

ha förståelse för årsredovisningen. Som tidigare nämnts i teoriavsnittet har intressenterna stor 

betydelse för företag och organisationer och vi kommer därför återkomma till dessa 

kvalitativa mål som sätter intressenterna i fokus senare i analysen.  

De kvalitativa målen förklarar hur årsredovisningen och dess innehåll ska utformas och 

innebär att informationen ska vara relevant, begriplig, tillförlitlig och väsentlig. Att 

informationen ska vara relevant innebär att den information som påverkar användarnas 

ekonomiska beslut ska finnas med i rapporten (Bokföringsnämnden 2012). Vilken 

information som är relevant varierar dock mellan olika användare, vilket vi tidigare nämnt i 

avsnittet om intressentteorin. Informationen ska kunna användas för att utvärdera det som 

hänt tidigare, i nuet och i framtiden. Detta för att bekräfta eller korrigera tidigare 

förväntningar. Det är viktigt att informationen är begriplig och att intressenterna som 

använder sig av informationen kan ta till sig den. Däremot godkänner inte kravet på 
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begriplighet att relevant information utelämnas för att den är svår att förstå. Med det 

kvalitativa målet, att informationen ska vara tillförlitlig, menas att årsredovisningen ska 

innehålla neutral information som inte är ett urval av information riktad för att uppnå önskade 

resultat eller ett visst beteende hos användaren. Intressenterna ska kunna lita på att den 

information som presenteras visar det den sägs visa. Att den information som finns i 

årsredovisningen ska vara väsentlig innebär att, om informationen är felaktig eller utelämnas 

så påverkar det de beslut som användaren tar med årsredovisningen som grund 

(Bokföringsnämnden 2012).  

Som nämnts ovan är relevans ett kvalitativt mål för årsredovisningen. En 

bostadsrättsförenings årsredovisning ska alltså vara relevant, dvs användbar. Informationen i 

den ska kunna användas av spekulanterna till att utvärdera föreningars finansiella ställning. 

För att detta ska vara möjligt för spekulanterna är det viktigt att de har förståelse för 

årsredovisningen och att de kan ta till sig informationen.  

 

2.3 Kommunikationsteori 

2.3.1 Allmänt om kommunikation och kommunikationsteori 

Kommunikationsteori används inom många olika områden. Att se redovisning som en 

kommunikationsprocess kan bidra till att man får en tydligare bild över redovisningens 

funktion (Baladouni, Vahe & Bedford, Norton. M. 1962). I vårt fall är det relevant att se på 

hur bostadsrättsföreningar kommunicerar ut årsredovisningen för att på så sätt få en förståelse 

för eventuella problem som uppstår för spekulanterna. När det kommer till kommunikation 

finns det tre viktiga områden; konceptet med en process, kommunikationens olika delar och 

dess dimensioner (Baladouni, Vahe & Bedford, Norton. M. 1962).  

En process är ett fenomen som visar en kontinuerlig förändring över tid. När man talar om en 

process kopplat till redovisning kan man tänka på de delar i processen som måste finnas med 

för att redovisningen ska kunna utföras. Exempelvis måste det finnas en organisation, 

redovisnings personal, revisorer och redovisningsprogram etc. Redovisning är resultatet av en 

blandning av sambanden mellan dessa olika delar. Redovisningens resultat beror på hur de 

olika sambanden kombineras (Baladouni, Vahe & Bedford, Norton. M. 1962).  

Kommunikationsmodeller är konstruerade på olika sätt och innehåller olika delar beroende på 

dess syfte. Ett exempel är Shannons välkända modell som riktar in sig på elektronisk 

kommunikation. Denna består av fem grundläggande element; källa, sändare, kanal, 
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mottagare och destination. Även om antalet delar kan variera från en kommunikationsmodell 

till en annan så finns det tre delar som är viktiga att alltid ha med. Dessa är källan, 

meddelandet och destinationen. I framtagandet av en modell för just redovisning bör man ta 

med de delar som är mest användbara när man ska beskriva redovisning som en 

kommunikations process. (Baladouni, Vahe & Bedford, Norton. M. 1962). I vår undersökning 

ser vi bostadsrättsföreningen som källan, fastighetsmäklaren som kanalen och 

bostadsrättsspekulanter som destinationen. Meddelandet blir i detta fall den ekonomiska 

informationen i bostadsrättsföreningarnas årsredovisning.  

 

2.3.2 Kommunikation av meddelandet 

Det finns två problem när det kommer till kommunikationen av meddelandet; innehåll och 

medel, alltså vad och hur kommunikationen ska gå till för att syftet ska uttryckas på 

lämpligast sätt. För att svara på vad som ska kommuniceras måste tillgängligt observerbart 

material användas och för att svara på hur kommunikationen ska gå till behöver tekniska 

hjälpmedel som ska användas för att sammanställa materialet väljas ut. Det observerbara 

materialet kan exempelvis vara information om olika ekonomiska händelser. 

Sammanfattningsvis ska informationen tolkas, väljas ut och formas till ett meddelande som 

sänds till destinationen (Baladouni, Vahe & Bedford, Norton. M. 1962). Sett till vår 

undersökning står bostadsrättsföreningen för innehåll och medel och det observerbara 

materialet är olika ekonomiska händelser som föreningen varit med om. 

När information ska kommuniceras är det viktigt att tänka på meddelandets väsentlighet. 

Exempelvis blir meddelandet i räkenskaper viktigt för att det inte enbart ska bli en 

produktionsprocess som i sådant fall skulle kunna drabbas av oetisk manipulation i syfte att 

påverka olika grupper att se på den ekonomiska statusen på så sätt som ledningen önskar. Om 

syftet med räkenskaper är att kunna se tidigare resultat och förutspå kommande händelser blir 

denna typ av information viktig. Det är alltså av stor betydelse om meddelanden i räkenskaper 

är väsentliga eller inte (Baladouni, Vahe & Bedford, Norton. M. 1962).  

 

2.3.3 Exempel på en kommunikationsmodell 

Om man ser på redovisning som en kommunikationsprocess behövs hjälpmedel, som t.ex. en 

modell vilken hjälper oss att på ett systematiskt sätt se på redovisning som en kommunikativ 

process där modellen organiserar komplexiteten i kommunikationen av redovisning 

(Baladouni, Vahe & Bedford, Norton. M. 1962).  



11 
 

 

Figur 1: En generell kommunikations situation för redovisning (Källa: Baladouni, Vahe & 

Bedford, Norton. M. 1962. s. 653). 

“The matrix of communication” består av den stora cirkeln som representerar 

sammansättningen av det ekonomiska systemet där den kommunikativa situationen för 

redovisningen äger rum. (Baladouni, Vahe & Bedford, Norton. M. 1962).  

De fyra grundläggande delarna för kommunikation består av EE, A, AS och U. “EE” 

representerar alla ekonomiska händelser i ett företag. “A” representerar 

redovisningsekonomen, och även all annan redovisningspersonal i ett företag samt dess 

revisor. “AS” representerar företagets räkenskaper och “U” representerar användarna av dessa 

räkenskaper, det vill säga intressenterna. (Baladouni, Vahe & Bedford, Norton. M. 1962).  

Med hjälp av pilarna i modellen ser man i vilken riktning informationen flödar. “A” → “EE” 

är relationen mellan redovisningsekonomen och alla ekonomiska händelser i ett företag. “A” 

→ “AS” visar relationen mellan redovisningsekonomen och räkenskaperna. “U” → “AS” 

beskriver relationen mellan användaren av räkenskaperna och räkenskaperna. “U” → “EE” är 

relationen mellan användaren av räkenskaperna och de ekonomiska händelserna i företaget. 

(Baladouni, Vahe & Bedford, Norton. M. 1962). Genom att applicera denna modell på vår 

undersökning representerar “A” bostadsrättsföreningen, “AS” årsredovisningen och “U” 

bostadsrättsspekulanterna. På så sätt ser vi hur en bostadsrättsförenings olika händelser 
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sammanställs av bostadsrättsföreningen till en årsredovisning som sedan kommuniceras till 

spekulanterna. 

“Fidelity” beskriver överensstämmelsen mellan det användaren av räkenskaperna uppfattar av 

meddelandet i räkenskaperna och det källan, i vårt fall bostadsrättsföreningen, haft som mål 

med meddelandet när det utformats. (Baladouni, Vahe & Bedford, Norton. M. 1962). 

Eftersom att syftet med vår undersökning delvis är att undersöka i vilken utsträckning 

bostadsrättsspekulanter förstår bostadsrättsföreningars årsredovisningar blir detta väsentligt då 

man på så sätt kan se om bostadsrättsföreningens årsredovisning uppfattas på önskat sätt.  

“Significance” är graden av tillräcklighet och väsentlighet som räkenskaperna har, satt i 

relation till det totala antalet ekonomiska händelser i företaget. (Baladouni, Vahe & Bedford, 

Norton. M. 1962). 

“Feedback”beskriver att redovisningsekonomen kan använda sig av självkritik genom att 

tolka de sammanställda räkenskaperna som ännu inte offentliggjorts (Baladouni, Vahe & 

Bedford, Norton. M. 1962). 

 

2.3.4 Den kommunikativa processen och brus som kan uppstå  

Som tidigare nämnts är syftet med räkenskaperna att bära informationsgivande meddelanden 

till destinationen. Källan har i uppgift att framställa räkenskaper som innehåller dessa 

informativa meddelanden som ska förmedlas till användarna (destinationen). Kä llan måste 

först och främst bestämma vilken typ av meddelande som användarna behöver, dvs. vilka 

behov användarna har (Baladouni, Vahe & Bedford, Norton. M. 1962). Att behoven skiljer 

sig mellan olika användare har tidigare diskuterats i teoriavsnittet om intressentteorin. 

Användarnas behov har stor betydelse och bör vara källans ledstjärna i framställningen. När 

användarnas behov är konstaterat bör källan tänka på utförandet av räkenskaperna som ska 

innehålla väsentliga och trovärdiga meddelanden som sedan sänds till destinationen. Om 

meddelandet är gjort med full ärlighet och avläses med full trovärdighet av destinationen kan 

man säga att det finns en perfekt kommunikation. Detta händer dock sällan. Meddelanden kan 

påverkas av olika faktorer om stör en perfekt tolkning, så kallat brus, och signaler i 

människors kommunikation och meddelanden kan därför förvrängas. Källan som i vårt fall är 

bostadsrättsföreningen ska alltså utgå från användarnas behov då  årsredovisningen utformas. 

Brus som kan uppstå är då olika faktorer som gör att meddelandet i tex årsredovisningen inte 

helt når fram till spekulanterna. Att använda meddelandet och se dess betydelse är upp till 
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destinationen och betydelsen finns alltså inte i själva meddelandet. Betydelsen som 

användaren kopplar till meddelandet påverkas av olika faktorer. Dessa kan t.ex. vara de 

rådande ekonomiska förhållandena inom vilka en kommunikation uppstår och personlighet 

samt dennes behov etc  (Baladouni, Vahe & Bedford, Norton. M. 1962).  

Användaren av räkenskaper, alltså destinationen, kan sägas ha två huvuduppgifter; att tolka 

(avkoda) räkenskaper och använda meddelandet. Att tolka räkenskaper innebär att konstruera 

om meddelandet som redovisningsekonomen, källan, har kodat. Användarna måste inneha 

nödvändiga kunskaper för att kunna konstruera om och förstå meddelandet i räkenskaperna. 

Om de inte har tillräckliga kunskaper kommer de inte att kunna uppfatta räkenskaperna på 

önskat sätt, och detta är ett exempel på brus. (Baladouni, Vahe & Bedford, Norton. M. 1962). 

Som tidigare nämnts är en del av syftet med vår undersökning att få en bild av i vilken 

utsträckning bostadsrättsspekulanter förstår bostadsrättsföreningars årsredovisningar varför 

denna del gällande användarnas, i vårt fall spekulanternas, tolkning och kunskaper kring 

årsredovisningen är extra intressant.  
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3. Metod 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

När vi genomförde vår undersökning använde vi oss  av kvalitativ metod, detta genom 

intervjuer och enkäter. Vi behandlar både intervjuerna och  enkätundersökningen kvalitativt 

då vårt fokus legat på att analysera svaren genom att hitta olika, icke statistiska samband. I 

kvalitativa undersökningar däremot jämför man i stället varje människas egenskaper i ett 

sammanhang och pratar inte om variabler utan snarare kategorier eller värden (Trost 2010).  

Vi har intervjuat två fastighetsmäklare på olika fastighetsbyråer angående spekulanternas 

intresse för årsredovisningar och spekulanternas frågor kring dessa. Vi undersökte även om de 

ställer direkta frågor om föreningens ekonomi eller ber om tips på hjälp att tolka den? 

När det gäller intervjuerna är storleken på urvalet inte det viktiga eftersom målet inte har varit 

att  få fram ett generaliserbart resultat. Målet med intervjuerna var att genom mäklarna få en 

bild av hur spekulanterna resonerar innan vi genomförde vår enkätundersökning. Vi valde 

därför att genomföra två semistrukturerade personliga intervjuer där vi förberedde frågor men 

samtidigt var vi öppna för den intervjuades möjlighet att utveckla s ina tankar inom det 

relevanta ämnet. 

En viktig faktor som kan ha påverkat intervjusvaren är våra personligheter och vilket 

förtroende de intervjuade mäklarna fick för oss. Intervjusvaren påverkas även av hur känsligt 

mäklarna upplevt vårt ämne (Denscombe 2011).  Då vår undersökning inte omfattar ett 

känsligt ämne har våra intervjuer förmodligen inte påverkats av detta men eventuellt kan de 

intervjuade mäklarnas uppfattning av oss som personer ha påverkat svaren. För att inte 

påverka mäklarnas svar har det varit viktigt för oss att i möjligaste mån förhålla oss neutrala 

till ämnet när vi genomfört intervjuerna. En positiv aspekt med att vi närvarade vid 

intervjuerna är att vi kunde förtydliga eventuella frågetecken. Vi valde att inte spela in 

intervjuerna då det fanns en risk att de intervjuades svar skulle ha påverkats eftersom en del 

kan känna sig obekväma med att bli inspelade (Denscombe 2011).  

För att undersöka spekulanternas intresse för bostadsrättsföreningars årsredovisning gick vi på 

visningar. Där har vi på plats överlämnat enkäter till respondenterna med frågor gällande 

deras användning av bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Vi sammanställde därefter 
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enkäterna och det undersökta resultatet för att se eventuella mönster vad gäller 

respondenternas intresse för bostadsrättsföreningens årsredovisningar.  

Sannolikhetsurval innebär att varje individ i hela populationen har samma chans att ingå i 

urvalet. Detta kan bland annat ske genom att man har en fullständig lista över populationen, 

en urvalsram, som man sedan gör ett slumpmässigt urval ifrån (May 2013). Detta har vi inte 

haft möjlighet till då vi inte haft tillräcklig information om hela populationen. Då det inte 

finns ett register eller en förteckning över dessa har vi inte heller möjlighet att utföra ett 

sannolikhetsurval då vi hade vart tvungna att tillfråga ett mycket stort antal respondenter. När 

vi genomförde enkätundersökningen använde vi oss därför av ett icke sannolikhetsurval i 

form av ett bekvämlighetsurval. För att finna just de som söker bostadsrätt var detta ett bättre 

tillvägagångssätt. Ett bekvämlighetsurval behöver inte grunda sig på slumpmässigt urval utan 

man använder sig av de material man har tillgång till (Trost 2012). I vårt fall har detta 

inneburit att vi har befunnit oss på visningar där vi haft en mycket bra möjlighet att nå de 

respondenter vi söker. De som har ägt en bostadsrätt länge kanske inte minns hur de 

resonerade kring sitt köp och vi har därför valt att vända oss till de som planerar att köpa en 

bostadsrätt. Vår population är därav bostadsrättsspekulanter i Stockholms kommun.  

En fördel med att vi har befunnit oss på plats vid visningar är att svarsfrekvensen blir högre än 

om vi hade skickat ut enkäterna. En nackdel är att respondenternas intryck av oss som 

personer kan ha påverkat deras syn på undersökningen och därmed också deras svar 

(Denscombe 2011).  

När enkätundersökningen var genomförd sammanställde vi denna med hjälp av Excel där 

bland annat diagram har framställts med resultaten från de olika frågorna för att få en 

överskådlig bild över dessa. 

 

3.2 Intervjuer 

För att  få en bild av vad som skulle vara intressant att ta upp i enkäten, bestämde vi oss för att 

intervjua fastighetsmäklare innan enkäten genomfördes. Intervjuerna kommer även användas i 

uppsatsens analys. 

Syftet med frågorna till mäklarna var att få en bild av deras uppfattning om spekulanternas 

beteenden. Vi är medvetna om att mäklarnas svar inte ger oss en vetenskaplig bild av 

verkligheten men vi anser trots detta att deras erfarenheter och dagliga kontakt med 



16 
 

spekulanter har bidragit med relevant information. Vi ville också få en förståelse för 

mäklarnas kunskaper kring bostadsrättsföreningars årsredovisningar eftersom mäklaren är en 

länk mellan bostadsrättsföreningen och spekulanterna.  

Vi har intervjuat en fastighetsmäklare från Husman Hagberg som ville vara anonym och en 

ytterligare intervju med Dennis Sivertsson, fastighetsmäklare hos Svensk 

Fastighetsförmedling i Huddinge. 

Mäklarna tillfrågades om deras uppfattning om huruvida spekulanter titta r på 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar innan de köper en bostadsrätt eller inte, samt om de 

har en uppfattning om vilka delar spekulanterna är intresserade av. De tillfrågades även om de 

tror att spekulanterna förstår årsredovisningen, och fick på en skala från 1-5 bedöma hur stor 

vikt de anser att spekulanterna lägger på årsredovisningen.  

Vi ville ta reda på om mäklarna får många frågor gällande bostadsrättsföreningarnas ekonomi 

samt årsredovisningar och vilka frågor de i så fall får och frågade därför mäklarna detta. 

Syftet med denna fråga var att få en bild av huruvida respondenterna ställer mer invecklade 

frågor kring årsredovisningen och ekonomin eller om de för det mesta endast har frågor 

gällande exempelvis stambyten, avgiftshöjningar osv.  

För att få reda på hur insatta mäklarna är i bostadsrättsföreningars ekonomi och 

årsredovisningar utöver siffrorna som står i årsredovisningen frågade vi om de känner till den 

pågående debatten gällande bostadsrättsföreningars årsredovisningar och om de fått frågor 

gällande de omdebatterade reglerna från spekulanter. Mäklarna tillfrågades även om de har 

märkt av om spekulanterna har en oro kring eventuella avgiftshöjningar i och med reglerna, 

exempelvis genom att spekulanterna ställt frågor gällande detta.  

Vi ville ta reda på om mäklarna ombeds hjälpa spekulanterna med rådgivning gällande 

årsredovisningen eller om mäklarna har en bild av om spekulanterna frågar om tips från annan 

utomstående rådgivare. Här ville vi få fram om det finns någon annan yrkesgrupp, ex 

bankmän, som kan vara intressanta att intervjua.  

 

3.3 Enkätundersökning 

En del frågor i enkäten formulerades baserat på intervjuerna som gjorts med 

fastighetsmäklarna. Där har frågor med olika svar från mäklarna ansetts extra intressanta att 

undersöka vidare. I enkäten ombads respondenterna till en början att fylla i bakgrundsfrågor 
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gällande respondentens kön och födelseår. Vi valde att fråga om födelseår istället för ålder för 

att det ska vara lättare för respondenterna att svara, då ålder kan vara en känslig fråga (Trost 

2012). 

Vi har valt att inte ha så många öppna frågor i enkäten för att undvika obesvarade frågor och 

därmed sekundära bortfall (Trost 2012). För en del frågor har vi använt oss av svarsalternativ 

på en skala 1-4. Vi valde denna skala för att på så sätt undvika att respondenterna väljer ett 

alternativ som är precis i mitten som exempelvis finns vid skala 1-5. På så vis säkerställer vi 

att respondenterna tar ställning och vi ser vilket håll deras svar lutar sig åt. Målet har varit att 

ha så uttömmande svarsalternativ som möjligt och därför har svarsalternativet “vet ej” lagts 

till på en del frågor (Trost 2012).  

Enkäten har omarbetats och analyserats noggrant och innan själva enkätundersökningen 

genomfördes gjordes en pilotundersökning där tio bostadsrättsspekulanter på Södertörns 

Högskola fick genomföra enkäten och ge feedback på den. Den feedback vi fick togs hänsyn 

till och justeringar i enkäten gjordes. Enkäten har sedan delats ut till 52 personer på totalt åtta 

visningar i Stockholm. 

Frågan “Har du någon gång köpt en bostadsrätt” har använts för att ta reda på om personen 

har gått igenom processen tidigare och på så sätt eventuellt lärt sig vad som är viktigt att tänka 

på i bostadsrättsföreningars årsredovisningar.  

En öppen fråga har ställts gällande vad respondenterna tycker är viktigt att ta reda på när det 

kommer till bostadsrättsföreningars ekonomi. Detta för att få reda på vad de egentligen tycker 

är viktigt och även få en inblick i hur god deras kunskap är kring vad man bör ta reda på 

gällande föreningens ekonomi. Därav fås även svar på vad de läser i årsredovisningen. Frågan 

har även valts för att komplettera en senare fråga “Vilka delar i bostadsrättsföreningars 

årsredovisning brukar du titta på?”, där respondenterna får flera alternativ att välja mellan. 

Den senare frågan ställdes bland annat för att se om respondenternas svar stämmer överens 

med fastighetsmäklarnas uppfattningar. Det finns dock en risk att respondenterna här ser 

svarsalternativen i denna fråga och tycker att detta lå ter viktiga och därför kryssar i de olika 

alternativen. Därför ansåg vi att det var bra att ha en  öppen fråga i början där man ser vad 

respondenterna verkligen har med sig i tankarna redan då.  

Respondenterna har i enkäten blivit ombedda att, på en skala 1-4, där 1 är “ingen” och 4 är 

”mycket god”, kryssa i hur god kunskap de själva anser sig ha gällande 
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bostadsrättsföreningars årsredovisningar. På detta sätt var målet att få en bild av 

kunskapsnivån och huruvida respondenterna eventuellt anser sig ha mer k unskap kring 

årsredovisningar än vad de i själva verket har. Detta kontrolleras sedan genom svaren på 

andra frågor gällande bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Vi har endast nämnt vad 

alternativ 1 och 4 står för i enkäten, men då vi avläst svaren står 2 för “liten” och 3 för “god”.  

På en skala från 1-4 har respondenterna blivit ombedda att kryssa i hur stor vikt de lägger vid 

årsredovisningen. Syftet med denna fråga är att ta reda på hur viktig årsredovisningen faktiskt 

är för respondenterna samtidigt som vi får en uppfattning av huruvida respondenterna vet hur 

viktig den är. Vi har endast nämnt betydelsen för alternativ 1 som står för “ingen” och 4 som 

står för “mycket stor” i enkäten, men då vi avläst svaren står 2 för “liten” och 3 för “stor”.  

Ett ytterligare sätt som använts i syfte att testa respondenternas kunskap kring 

årsredovisningar är att respondenterna tillfrågats om de förstår innebörden av en  balans- och 

resultaträkning. Detta för att styrka, eller visa på felbedömningar i andra svar.  

Genom att fråga respondenterna om de brukar titta på årsredovisningen “alltid”, “ibland” eller 

“aldrig,” när de är intresserade av en bostadsrätt får vi veta hur många som faktiskt använder 

sig av årsredovisningen varje gång de är intresserade av en bostadsrätt. Denna fråga ansågs 

intressant då olika svar framkommit genom intervjuerna med fastighetsmäklarna.  

För respondenterna som svarade “ibland” eller “aldrig” fanns en följdfråga för att få en bild av 

varför de väljer bort att se över årsredovisningen. Vet de inte vad en årsredovisning är, förstår 

de den inte eller anser de inte att årsredovisningen är viktig? Detta för att få en bild av om 

kunskapen brister eller inte bland dessa respondenter.  

Som tidigare nämnts fanns en fråga med i enkäten där respondenterna fick olika alternativ på 

delar i en årsredovisning och fick kryssa i ett eller flera alternativ som de brukar se över i 

bostadsrättsförenings årsredovisning. De får även möjligheten att under “annat” fylla i egna 

delar. Tanken med denna fråga var att få en uppfattning om vilka delar i årsredovisningen 

respondenterna anser är viktiga samt att se om de läser även de lite mer komplexa delar som 

exempelvis “avskrivningar”, för att även här kontrollera respondenternas 

kunskapsbedömning.  

“Om eget kapital i årsredovisningen är lågt, anser du då att föreningens ekonomi är god”? 

Denna fråga ställdes för att respondenterna skulle tänka till, och även för att testa deras 

kunskaper. Syftet är att se om respondenterna ser på bostadsrättsföreningars årsredovisning på 
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samma sätt som när de undersöker ett “vanligt” företags årsredovisning då 

bostadsrättsföreningars årsredovisning behöver tolkas på ett annat sätt. Svarsalternativen var 

här “ja”, “nej”, “ej avgörande” och “vet ej”.   

Respondenterna tillfrågades om de skulle vara intresserade av en bostadsrätt vars förening 

redovisat negativt resultat. Även här ville vi se hur respondenterna resonerar kring 

årsredovisningen och vilken förståelse de har  för föreningens redovisade resultat samt dess 

betydelse. Därigenom vill vi få en uppfattning om respondenternas kunskaper kring 

årsredovisningen. Här kunde respondenterna välja  “ja”, “nej”, “vet ej” och “eventuellt”. 

Tanken med svarsalternativet “eventuellt” var att undvika att både de som eventuellt skulle 

vara intresserade av en bostadsrätt som redovisat negativt resultat och de som rakt av skulle 

svara ja skulle separeras. Tanken är att de som svarat “eventuellt” kanske vet om att ett års 

negativt resultat inte automatiskt betyder att ekonomin är dålig då det bland annat kan beror 

på hur många år föreningen har visat negativt resultat.  

Respondenterna fick även svara på om de är medvetna om att de får delat ansvar för 

föreningens skulder då de köper en bostadsrätt. Tanken här var att de som är medvetna om 

deras  ansvar för skulderna även  kommer att lägga stor vikt vid årsredovisningen, vilket 

kontrolleras genom frågan om hur stor vikt de lägger vid årsredovisningen.  

I enkäten fanns en fråga gällande den pågående debatten kring bostadsrättsföreningars 

årsredovisningar där respondenterna ombads kryssa i om de känner till debatten eller inte. För 

de som fyllde i att de känner till debatten eller att de delvis känner till debatten fanns två 

följdfrågor. Den första följdfrågan har att göra med hur debatten har påverkat vilken 

information som respondenterna tycker är viktig då de undersöker en, för dem intressant, 

bostadsrätt. I följdfrågan ombads de förklara på vilket sätt de i så fall har påverkats.  

Slutligen ville vi veta vart respondenterna vänder sig då de har frågor gällande föreningens 

ekonomi, för att undersöka hur årsredovisningen kommuniceras till intressenterna, i detta fall 

spekulanterna. 

 

3.4 Kritiskt förhållningssätt till egenutformade enkät- och intervjufrågor 

     Fråga 12 “Har du märkt att spekulanterna oroar sig mer för avgiftshöjningar i och med de nya 

reglerna?”, kan vara svår för mäklarna att ge ett svar på. Detta då oroligheter för 

avgiftshöjningar kan bero på olika saker och det är svårt att veta om det är på  grund av de nya 



20 
 

reglerna eller någon annan faktor. Dock kan vi få fram om spekulanterna ställt frågor kring 

avgiftshöjningar i samband med frågor kring debatten om progressiva avskrivningar.   

När det gäller fråga 13 “Vad tror du konsekvenserna blir av de nya reglerna?” är vi medvetna 

om att mäklarna inte kan ge oss “rätt” svar och veta vad som kommer att hända i framtiden, 

men vi anser att det i sammanhanget är intressant att undersöka mäklarnas tankar kring detta.   

Fråga 15 “Har du märkt någon skillnad i vad spekulanterna är beredda att betala för en 

bostadsrätt pga osäkerheten i debatten?” är svår att svara på då det kan finnas olika 

anledningar till varför spekulanter är villiga att betala mer/mindre för en bostadsrätt.  

Kunskap är relativ, vilket vi måste ha i åtanke när vi tolkar svaren till frågan “Hur god 

kunskap har du vad gäller bostadsrättsföreningars årsredovisning?”. Risken finns att en expert 

som har väldigt mycket kunskap inom ämnet anser sig kunna mindre då han/hon är medveten 

om hur mycket det finns att lära. Detta samtidigt som någon som inte kan så mycket anser sig 

själv ha goda kunskaper. Vad respondenterna svarar här beror alltså på deras egna 

referensramar (Trost 2012). 

Den sista frågan i enkäten “Vem vänder du dig till med frågor kring föreningens ekonomi?”, 

kunde ha haft ett ytterligare svarsalternativ, nämligen “föreningen”.  

Enkätfrågan “Om eget kapital är lågt, anser du då att föreningens ekonomi är god?” innehåller 

dubbla negationer, vilket kan vara förvirrande för respondenten. Negationer kan göra det svårt 

för respondenterna att förstå vad som egentligen efterfrågas och leder till att reliabiliteten och 

validiteten för frågan påverkas (Trost 2012). Denna fråga kan besvaras på olika sätt men ändå 

vara korrekt då det är fler faktorer som spelar in vid bedömningen av en förenings ekonomi. 

Tanken här var att de som förstår årsredovisningar för bostadsrätter kommer att använda 

svarsalternativet “ej avgörande” men risken finns att de kan ha svarat på annat sätt beroende 

på hur de har tänkt. Eget kapital hos en gammal bostadsrättsförening är inte lika viktigt som 

hos en relativt ny förening. Eget kapital i sig är inte heller enbart positivt eller negativt. Har 

respondenterna precis kommit ut från en visning där föreningen är gammal har de eventuellt 

utgått från en gammal förenings när de svarat på frågan och motsvarande om de varit på en 

visning där föreningen är nybildad. På grund av detta kommer vi inte att använda  svaren vi 

fått på denna fråga i vår analys.  
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3.5 Validitet, reliabilitet och trovärdighet 

För att utvärdera vår genomförda undersökning har vi bland annat använt oss av tre mått 

kallade, validitet, reliabilitet och trovärdighet. Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, handlar 

om hur stabilt resultatet av undersökningen är. O m undersökningen har en hög reliabilitet är 

stabiliteten för resultatet högt. Det vill säga om undersökningen görs om vid ett senare tillfälle 

kommer detta alltså leda till samma resultat som tidigare framkommit (Trost 2012). Att vi 

använt oss av bekvämlighetsurval i undersökningen och inte sannolikhetsurval påverkar 

reliabiliteten då inte hela populationen haft samma möjlighet att delta. Resultatet blir därför 

inte representativt för populationen. Undersökningen skulle även behöva innehålla ett större 

antal enkäter för att öka på reliabiliteten och möjligheten att få ett likadant resultat vid en 

upprepad undersökning. En delfaktor för reliabiliteten är kongruens som ska tas hänsyn till 

vid genomförande av enkätundersökningar, och syftar till att man använder flera frågor för att 

undersöka samma sak. Detta för att fånga upp olika vinklar av samma sak som eventuellt kan 

finnas (Trost 2012). Vi har använt oss av kongruens när vi utformade frågorna i vår enkät 

genom att vi med mer än en fråga ville undersöka respondenternas kunskaper om 

årsredovisningen. Objektivitet handlar om att det är viktigt att svaren, framför allt på öppna 

frågor, tolkas på ett och samma sätt vid avkodning (Trost 2012). Detta har vi tagit hänsyn till 

genom att vi delade upp sammanställningen av frågorna mellan oss så att endast en person 

sammanställde en och samma fråga. 

För att en undersökning ska kunna ha en hög reliabilitet måste den vara väldigt 

standardiserad, dvs undersökningen ska utföras på samma sätt varje gång. Detta är en 

förklaringen till varför reliabilitet inte används för att bedöma intervjuer som ofta bygger på 

att man använder sig av låg standardisering (Trost 2012). För att bedöma intervjuer används 

därför i stället trovärdighet. Vid utförandet av våra intervjuer hade vi förberedda frågor men 

var samtidigt öppna för mer utvecklade svar. För att en undersökning ska vara trovärdig är det 

viktigt att i rapporten vara öppen när det gäller använt tillvägagångssätt. Detta då en öppen 

redogörelse gör det lätt för läsaren att själv avgöra trovärdigheten (Trost 2010). Vi har därför 

varit noggranna med att beskriva vår arbetsprocess och våra tankegångar grundligt och på så 

sätt skapa en trovärdig undersökning.  

Undersökningens validitet handlar om i vilken mån den faktor man har avsikt att undersöka är 

det man faktiskt mäter med hjälp av valda mätinstrument. Här är en viktig faktor bland annat 

hur man utformar frågorna då det är viktigt att de inte blir otydliga och att man på så sätt 
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minskar risken för att mäta något annat än det man avser mäta. Med andra ord behandlar 

begreppet validitet frågan om det finns en skillnad, och i så fall hur stor skillnaden är, mellan 

vad man vill ta reda på genom de mätinstrument  man använder sig av och vad man faktiskt 

tar reda på (Körner & Wahlgren 2005). Mätinstrumenten som vi använt oss av är enkäter och 

intervjuer vilka har hjälpt oss att till viss del mäta det vi avsett mäta. Även om en del av 

frågorna kunnat tolkas på olika sätt anser vi att de svar vi fått har varit användbara.  

När det gäller utvärdering av intervjuer kan validitet vara svårt att använda. Detta eftersom tex 

intervjuer kräver att forskaren är nära inblandad vid genomförandet av undersökningen och 

därför i viss mån själv påverkar resultatet (Denscombe 2011). Även om målet är att inte själv 

påverka undersökningen så är det i sociala sammanhang inte möjligt att helt undvika detta. 

Fokus ligger därför i stället på att utförligt visa hur undersökningen är genomförd och på så 

sätt visa trovärdigheten i undersökningen (Denscombe 2011), vilket vi varit noga med att göra 

i vår uppsats. 

 

3.6 Källkritik 

För vår egen förförståelse har relevanta böcker, vetenskapliga artiklar, dagstidningen Svenska 

Dagbladet och tidskriften Balans använts. De böcker och vetenskapliga artiklar som använts 

anses vara tillförlitliga.  

Vår närvaro vid undersökningens genomförande kan ha påverkat spekulanterna såväl som 

deras motvilja att svara på ett sätt som skulle kunna visa att de inte har förståelse för det 

enkäten handlar om, alltså årsredovisningar. Svaren kan ha påverkats om de haft bråttom och 

kryssat i snabbt på måfå. Vi anser dock att spekulanterna är trovärdiga då de inte anses ha 

någon vinning i att svara oärligt.  

Mäklarna ser vi som trovärdiga källor, detta då de inte ställts frågor gällande företagen de 

arbetar på och de har därför inte behövt ge representativa svar med företaget i åtanke. Vi 

måste dock ha i åtanke att mäklarnas egna kunskaper kring årsredovisningen kan brista. Deras 

uppfattning av spekulanternas vanor är anser vi är starka då de i sitt arbete har kontakt med 

spekulanter. De hade även möjligheten att vara anonyma, vilket den ena mäklaren ville vara. 

Tillförlitligheten i den anonyma mäklarens svar anses på grund av dennes anonymitet extra 

stark. Vi anser även att vi inte har påverkat mäklarnas svar nämnvärt, vilket beskrivits i 

metoden. 
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4. Empiri 

 

4.1 Intervjuer 

Två intervjuer har genomförts, den ena med en fastighetsmäklare från Husman Hagberg, som 

vill vara anonym och kommer därför benämnas “anonym”. Den andra intervjun har gjorts 

med Dennis Sivertsson från Svensk Fastighetsförmedling i Huddinge.  

 

Mäklarnas uppfattning av spekulanternas användning av bostadsrättsföreningars 

årsredovisning 

Den anonyme mäklaren är av uppfattningen att de flesta ser över bostadsrättsförningars 

årsredovisning innan de köper en bostadsrätt men att alla inte förstår den. Mäklaren tror att 

spekulanter ser över vissa punkter i årsredovisningen och kontrollerar att de ser bra ut och om 

det är plus eller minus i resultaträkningen.  

Dennis är av uppfattningen att det inte är många spekulanter som ser över årsredovisningen 

innan de köper en bostadsrätt. Han nämner samtidigt att spekulanter får skriva på att de tagit 

del av årsredovisningen, men han tror inte att det är många som läser den.  

 

Mäklarnas intryck av huruvida spekulanterna förstår årsredovisningen eller inte  

Enligt den anonyme mäklaren är det vissa spekulanter som förstår årsredovisningen och 

mäklaren säger att man kan märka det på dem, samtidigt som andra stirrar sig blint enbart på 

en siffra för att se om det är plus eller minus. Mäklaren nämner att ett minus inte behöver 

betyda att föreningen är dålig utan att de exempelvis kan ha utfört stora renoveringar, och att 

det då kan bli minus. 

Dennis tror inte att spekulanterna förstår årsredovisningen så bra. Han uppfattar det som att 

spekulanterna inte vet vad de ska se över och att årsredovisningar kan vara otydliga för de 

som inte studerat ekonomi. Han uppfattar det som att spekulanter mest ser över kommande 

renoveringar osv, inte sifferbitar. Han tror att anledningen till att spekulanter inte läser 

årsredovisningen är att de inte förstår den och att de inte vet vad som är relevant och vad som 

bör ses över.  
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De delar i årsredovisningen som mäklarna tror är viktigast för spekulanter 

Enligt den anonyme mäklaren är resultaträkningen viktigast för spekulanter. Mäklaren tror 

inte att det är många som ser över eget kapital utan att de ser på vad som finns i kassan och 

hur mycket lån föreningen har. Spekulanterna bläddrar igenom årsredovisningen men enbart 

vissa punkter är viktiga för dem.  

Dennis berättar att han brukar få frågor gällande föreningars lån och resultat och menar att det 

är dessa delar som spekulanter mest ser över i årsredovisningen.  

 

Mäklarnas bedömning på en skala 1-5 av hur stor vikt spekulanterna lägger vid 

årsredovisningen vid beslut om att  köpa en bostadsrätt eller inte (1 är väldigt liten 

betydelse och 5 är mycket stor betydelse).  

Den anonyme mäklaren bedömer den vikt spekulanterna lägger vid årsredovisningen vid 

beslut om att köpa en bostadsrätt eller inte till 2 eller 3 för de flesta.  

Dennis tror inte att årsredovisningen spelar någon roll alls för spekulanterna och säger därför 

1. Han tror inte att årsredovisningen har någon betydelse för spekulanterna och berättar att 

spekulanterna inte ifrågasätter de mäklarna säger om föreningen, säger mäklaren att 

föreningen är bra så ifrågasätts det inte. Dennis nämner att han aldrig varit med om att en 

spekulant har tackat nej till en lägenhet på grund av att de sett över årsredovisningen.  

 

De viktigaste delarna i årsredovisningen enligt mäklarna  

Enligt den anonyme mäklaren är det helheten som är viktig. Eget kapital, föreningens 

tillgångar, nyckeltalen i årsredovisningen, lån och räntor, är viktiga att se över. Mäklaren 

tycker även att det är viktigt att se över huruvida lånen är bundna eller inte och när avtalstiden 

går ut.  

Även Dennis tycker att lånebilden är viktig, framförallt att se över vilken ränta föreningen har 

på sina lån. Kommande utgifter och hur mycket föreningen satt av för kommande 

renoveringar anser han även vara viktigt. Han nämner att det är medlemmarna som får stå för 

eventuella renoveringar om föreningen inte satt av pengar till detta och tycker även att det är 

viktigt att se över hyresintäkterna, kassaflödet och kommande avgiftshöjningar.  
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Frågor som mäklarna brukar få gällande bostadsrättsföreningars årsredovisning  

Enligt de båda mäklarna ställer spekulanter för det mesta övergripande frågor gällande 

bostadsrättsföreningars ekonomi, exempelvis frågar de om det är en bra förening och om de 

har en god ekonomi. Enligt den anonyme mäklaren är det enbart vid tillfällen då det finns 

något som utmärker sig, tex om det är minus resultat flera år tillbaka eller om avgiften är hög, 

som specifika frågor ställs. Enligt Dennis kan några undra hur mycket lån föreningen har men 

frågorna i övrigt gäller mer lägenheten i övrigt.  

 

Mäklarnas uppfattning av huruvida spekulanterna vet hur viktigt det är att gå igenom 

årsredovisningen 

Båda mäklarna är av uppfattningen att spekulanter inte vet hur viktig årsredovisningen är att 

se över. Enligt Dennis ligger fokus inte på årsredovisningen, trots att det är en stor affär. Han 

menar att spekulanter inte är införstådda i att de måste se över årsredovisningen och att de inte 

är medvetna om att de köper en andel i föreningen. Det finns enstaka spekulanter som känner 

till att årsredovisningen är viktig, det är ofta någon som jobbar med redovisning och det 

märker man på de frågor som ställs och att dessa betonar att de vill  läsa årsredovisningen, 

enligt Dennis.  

 

Mäklarnas uppfattning av huruvida spekulanterna känner till att de blir medlemmar i 

en förening när de köper en bostadsrätt 

Mäklarna berättar att de som köper bostadsrätt söker medlemskap i föreningen i samband med 

att de skriver på kontraktet och att köpare måste få sitt medlemskap godkänt för att köpet ska 

gå igenom. Dennis lägger till att vissa kanske förväxlar en styrelsepost med att vara medlem i 

föreningen.   

 

Mäklarnas uppfattning av huruvida spekulanterna känner till att de tar på sig 

föreningens skulder då de köper en bostadsrätt  

Den anonyme mäklaren tror att spekulanter på någon nivå förstår att de även blir ansvariga för 

föreningens skulder och nämner att avgiften är baserad på att räntor ska täckas. Dennis 

däremot är ganska säker på att de flesta inte är medvetna om detta och berättar att folk tror att 

de köper en lägenhet när de egentligen köper rätten att bo där. Han tillägger att det kanske kan 

vara olika beroende på ort och att det kanske är annorlunda i innerstaden än i Huddinge där 

han arbetar. Han säger att den som äger en villa kanske har gjort fler bostadsrättsaffärer 

tidigare och därför har mer kunskap  och att de som är insatta rent generellt kanske har mer 
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koll på det. Han tycker att de som har lite kunskaper kring ekonomi borde inse att de tar på sig 

föreningens skulder i och med ett bostadsrättsköp. Han nämner även att lån per kvadratmeter 

ibland framkommer och att spekulanterna då borde förstå det.  

 

Mäklarnas uppfattning av den pågående debatten om förändrade redovisningsregler för 

bostadsrättsföreningar 

Båda mäklarna känner till den pågående debatten. Den anonyme mäklaren säger att det inte 

kommer att beröra bostadsrätter, då dessa uteslutits och nämner även att en jämn avskrivning 

under alla år skulle innebära att avgifterna skulle behöva höjas väldigt mycket.  

Mäklarna tror att konsekvenserna skulle bli avgiftshöjningar och att priset på bostäderna då 

skulle bli lägre. Den anonyme mäklaren säger att det inte skulle gå ihop då priset inte skulle 

täcka kostnaderna för att bygga huset. Dennis nämner att folk är belånade och att de skulle få 

det svårt när bostaden ska säljas. Han nämner även att han har för sig att det skulle leda till att 

vissa får betala 2000-3000 kr extra per månad och att man idag märker att bostadsrätter med 

höga avgifter är svårare att sälja.  

 

Spekulanternas frågor kring de nya reglerna och mäklarnas uppfattning av deras oro 

för avgiftshöjningar 

Den anonyme mäklaren berättar att folk fick panik och att det var mycket frågor från de som 

nyligen hade köpt bostadsrätt. Dennis berättar att det var många som ringde i samband med 

att SvD publicerade en artikel kring detta. Han förstod det som att det är nyare lägenheter och 

nybildade föreningar som drabbas. Han berättar även att det framförallt var de som köpt 

nyproduktion och de som funderade på att köpa nyproduktion som ställde frågor.  

Den anonyme mäklaren har inte fått frågor från spekulanter utan frågorna har ställts av de 

som nyligen köpt bostadsrätt och som var oroliga över att de skulle beröras.. De frågor som 

ställts har handlat om hur mycket avgiften kommer att behöva höjas. Mäklaren berättar att allt 

gick snabbt och att det efter en vecka kom ut ett meddelande om att det inte kommer att gälla 

bostadsrätter för tillfället och att andra alternativ ses över.  

Dennis har inte märkt av att spekulanterna oroar sig mer för avgiftshöjningar. Han berättar att 

det kom som en våg i samband med att artikeln i SvD publicerades och att det efter det inte 

har hänt något. Han säger att det inte är många som är oroade och att det kan ha med 

omedvetenhet att göra. Dennis har förstått det som att det inte kommer att ske några ändringar 
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utan föreningar kommer kunna göra progressiva avskrivningar. Han lägger till att han tycker 

att det är konstigt att man ska behöva betala för något som inte kommer påverka fören om 

flera år. 

 

Spekulanters efterfrågan på rådgivning  

Mäklarna brukar inte bli tillfrågade om möjligheten till rådgivning kring 

bostadsrättsföreningars ekonomi och de har inte heller fått frågor om andra utomstående 

rådgivare. Dennis nämner att spekulanterna kanske har bekanta som ser över årsredovisningen 

åt dem. 

 

Mäklarnas uppfattning av huruvida spekulanternas betalningsvilja påverkats av 

debatten 

Varken den anonyme mäklaren eller Dennis har märkt av någon skillnad i vad spekulanterna 

är villiga att betala för en bostadsrätt pga osäkerheten i debatten. Den ano nyme mäklaren 

säger att avskrivningar inte är faktiska pengar som som försvinner från kassan utan att det 

enbart belastar resultaträkningen och att det idag är progressiv avskrivningsplan. Enligt 

Dennis är bostadsmarknaden glödhet och inga tecken finns på att köparna är osäkra.  

 

Mäklarnas uppfattningar av vad spekulanterna eftertraktar 

Det vanligaste är att spekulanter vill ha låga avgifter och betala ett högre pris. Dennis säger att 

mäklare ofta trycker på att det är en låg avgift men att det alltid finns de som är intresserade 

av högre avgifter och ett lägre pris. Han nämner att det beror på att man då kan låna mindre 

pengar men att man har råd att betala avgiften.  
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4.2 Enkätundersökning 

 

Figur 2: Antal respondenter som någon gång har köpt en bostadsrätt. 

Här ser vi att 39 respondenter tidigare har köpt en bostadsrätt medan 13 respondenter aldrig 

har köpt en bostadsrätt. En majoritet av respondenterna har alltså någon gång tidigare köpt en 

bostadsrätt. 

 

 

Figur 3: Respondenternas bedömning av sina egna kunskaper vad gäller 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar. 

28 respondenter bedömer sin kunskapsnivå vad gäller bostadsrättsföreningars 

årsredovisningar till 2 på en skala 1-4, där 1 innebär “ingen kunskap” och 4 “mycket god 

kunskap”. Detta är en majoritet sett till 6 respondenter som svarat 1, 12 respondenter svarade 

3 och 6 respondenter svarade 4.  
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Figur 4: Vilken vikt respondenterna lägger vid bostadsrättsföreningars årsredovisningar.  

Det är enbart en respondent som svarat 1 på en skala 1-4 när det gäller hur stor vikt de lägger 

vid bostadsrättsföreningars årsredovisningar. På denna skala innebär 1 “ingen” och 4 “mycket 

stor vikt”. 17 respondenter svarade 2, 16 respondenter svarade 3 och 18 personer svarade 4. 

Det är alltså nästan lika många personer som svarat 2, 3 respektive 4. 

 

 

Figur 5: Respondenternas förståelse för innebörden av en balans- och resultaträkning. 

En majoritet, 39 respondenter, har svarat att de förstår innebörden av en balans- och 

resultaträkning. 8 respondenter förstår inte innebörden och 5 respondenter vet inte vad en 

balans-och resultaträkning är.  
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Figur 6: Respondenternas användning av bostadsrättsföreningars årsredovisning.  

Det är inte  någon respondent som svarat att de aldrig ser över bostadsrättsföreningens 

årsredovisning då de är intresserade av en bostadsrätt. 33 respondenter gör det alltid och 9 

respondenter gör det ibland. 

 

 

Figur 7: Anledningarna till att respondenter inte alltid, eller aldrig, ser över 

årsredovisningen då de är intresserade av en bostadsrätt. 

Av de respondenter som aldrig eller ibland ser över årsredovisningen då de är intresserade av 

en bostadsrätt, angav 8 respondenter att anledningen till detta är att de inte förstår den. 5 

respondenter svarade att de inte anser att årsredovisningen är viktig och ytterligare 5 

respondenter angav en annan anledning. Ingen av respondenterna svarade att de aldrig/ibland 

ser över årsredovisningen på grund av att de inte vet vad det är.  
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Figur 8: Delar i bostadsrättsförenings årsredovisning som respondenterna brukar se över. 

Det finns en spridning mellan de olika alternativen. De vanligaste är att respondenterna 

undersöker skulder, 43 st och tillgångar 38 st. De mellersta alternativen är kostnader, 28 st, 

intäkter, 28 st och eget kapital 27 st. Det är däremot mindre vanligt att respondenterna ser 

över; resultatet, 23 st, renoveringsfond 20 st, amorteringar, 16 st, avskrivningar, 14 st och 

förvaltningsberättelsen 13 st. Det fanns även två respondenter som hade andra alternativ vilka 

bägge hade med revision att göra.   

 

 

Figur 9: Antalet respondenter som anser att en bostadsrättsförenings ekonomi är god då den 

redovisar lågt eget kapital i årsredovisningen. 

När vi undersökte om respondenterna ansåg att föreningens ekonomi är god då den redovisar 

lågt eget kapital i årsredovisningen ser vi i diagram 8 att de flesta, 25 st, inte anser att det är 

avgörande medan 15 st inte vet vilken betydelse det har för ekonomin. Vi kan även se att 9 st 

anser att ekonomin då inte är god och 3 st anser att den är god.  
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Figur 10: Antal respondenter som skulle vara intresserade av en bostadsrätt även om 

föreningen visar negativt resultat i årsredovisningen. 

I enkäten tillfrågades respondenterna om de skulle vara intresserade av en bostadsrätt om 

föreningen visar negativt resultat i årsredovisningen. I diagram 9 kan vi se att  24 

respondenter svarat “eventuellt”, vilket alltså är det vanligaste svaret. 13 respondenter har 

svarat att de inte skulle vara  intresserade, 8 att de skulle vara intresserade och 7 har svarat att 

de inte vet. 

 

 

Figur 11: Antal respondenter som är medvetna om att de får delat ansvar för 

bostadsrättsföreningens eventuella skulder när de köper en bostadsrätt. 

39 respondenter är medvetna om att de får delat ansvar för föreningens eventuella skulder när 

de köper en bostadsrätt medan 13 respondenter inte känner till detta.  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Ja Nej Vet ej Eventuellt 

Ja, 39 st 

Naj, 13st 



33 
 

 

Figur 12: Antal respondenter som känner till den pågående debatten. 

En klar majoritet av respondenterna, 47 stycken, har svarat att de inte känner till debatten. 3 

respondenter känner till den och 2 respondenter känner delvis till den.  

 

 

Figur 13: Antal respondenter som påverkats av debatten. 

Av de respondenter som känner till debatten har 3 av dem svarat att debatten har påverkat 

vilken information de tycker är viktig att ta reda på om en bostadsrätt som de är intresserade 

av. 2 av respondenterna har svarat att det inte har påverkats.  
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Figur 14: Vart respondenterna vänder sig med eventuella frågor kring föreningens ekonomi. 

Den klart vanligaste personen som respondenterna vänder sig till med frågor kring 

föreningens ekonomi är mäklaren. 38 respondenter vänder sig till mäklaren, 19 respondenter 

till bekanta, 6 respondenter använder sig av internettjänster för att få svar på deras frågor och 

5 respondenter vänder sig till sin bankkontakt. Ingen har svarat att de inte vänder sig till 

någon alls. 
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5. Analys 

 

5.1 Empirisk analys  

Mäklarna hade skilda uppfattningar när det gäller hur stor vikt spekulanter lägger vid 

årsredovisningen. Dock hade ingen av mäklarna uppfattningen att spekulanterna lägger 

mycket stor vikt vid årsredovisningen som det i vår undersökning visade sig att de gjorde.  

Hur stor vikt spekulanter lägger på årsredovisningen varierar och skillnaden är liten mellan 

antalet som svarat “2” (liten vikt), “3” (stor vikt) eller “4” (mycket stor vikt). Vi ser dock att 

det är fler som svarat “3” (stor vikt) eller “4” (mycket stor vikt) än “2” (liten vikt) eller “1” 

(ingen vikt), vilket visar att de flesta lägger stor eller mycket stor vikt vid årsredovisningen. 

Trots att många har svarat att de inte förstår årsredovisningen anser de alltså att den är viktig.  

Undersökningen visar att spekulanterna tycker det är viktigt att ta reda på information om 

stambyten och avgiftshöjningar, vilket stämmer överens med mäklarnas uppfattning. Enligt 

mäklarna ställer spekulanter frågor gällande kommande avgiftshöjningar och hur föreningens 

ekonomi ser ut i sin helhet. Mäklarna brukar inte få specifika frågor om årsredovisningen utan 

frågor som ställs gäller bostadsrätten i sig, vilket innebär mer allmänna frågor som inte rör 

specifika delar i årsredovisningen. 

Flera av frågorna i enkäten kan användas till att kontrollera svaren med varandra och se om de 

stämmer överens eller om respondenterna svarat motsägelsefullt. Vi kan t.ex. analysera frågan 

“Hur god kunskap har du vad gäller bostadsrättsföreningars årsredovisningar?” med hjälp av 

frågan “Förstår du innebörden av en balans- och resultaträkning?”. Har respondenterna svarat 

exempelvis “3” (god) på hur god kunskap de har gällande bostadsrättsföreningars 

årsredovisning men samtidigt inte vet vad en balans- och resultaträkning är, kan deras 

kunskapsbedömning ifrågasättas. 

I stort sett alla som har svarat att de inte förstår innebörden av en balans- och resultaträkning 

har även bedömt sin kunskapsnivå till “2”(liten) på fråga fem “Hur god kunskap har du vad 

gäller bostadsrättsföreningars årsredovisningar?”. Här kan vi se att respondenterna eventuellt 

har bedömt sin kunskap som bättre än vad egentligen är fallet, detta då balans- och 

resultaträkning är grundläggande delar i en årsredovisning. Som nämnts i metodavsnittet  är 

kunskap relativt och respondenter kan bedöma sin kunskapsnivå olika beroende på deras 

faktiska kunskap och egna referensramar. En person som har goda kunskaper gällande 
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årsredovisningar överlag kan göra bedömningen att kunskapsnivån för just 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar är låg. Samtidigt kan en person som inte har lika bra 

kunskap anse sig ha väldigt god kunskap.  

Majoriteten av de som svarat “1” (ingen kunskap) eller “2” (liten kunskap) på fråga fem, “Hur 

god kunskap har du vad gäller bostadsrättsföreningars årsredovisningar?”, har även svarat att 

de enbart använder sig av årsredovisningen ibland och angett att de inte alltid gör detta på 

grund av att de inte förstår den. Vi ser därmed att det bland annat är kunskapsbrist hos 

spekulanterna som resulterar i att årsredovisningen inte alltid används. I teoriavsnittet 

gällande kommunikationsteori diskuterades destinationens, i vårt fall spekulanternas, 

huvuduppgifter som är att tolka och använda meddelanden i årsredovisningen.  

En del av de som svarat att de använder årsredovisningen ibland har även svarat att de inte 

alltid ser över den för att de inte anser att den är viktig. Många av dessa har även bedömt sin 

kunskapsnivå till “2” (liten kunskap) på fråga fem “Hur god kunskap har du vad gäller 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar?”, deras bedömning av sin egen kunskap kan även 

här ifrågasättas då kunskap är relativt.  

Vi kan se att mer än hälften av de som svarat “1” (liten kunskap) på fråga fem “Hur god 

kunskap har du vad gäller bostadsrättsföreningars årsredovisningar?” även ha r svarat “3” (stor 

vikt) eller “4” (mycket stor vikt) på fråga sex “Hur stor vikt lägger du på 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar?” Vi kan därmed se att de lägger stor eller mycket 

stor vikt vid årsredovisningen även fast de svarat att de inte förstår den. 

Alla tillfrågade spekulanter använder årsredovisningen, antingen alltid eller ibland. De flesta 

ser alltid över årsredovisningen och mindre än hälften gör det ibland. Två tredjedelar har 

svarat “3” (stor vikt) eller “4” (mycket stor vikt) på frågan “Hur stor vikt lägger du vid 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar?”. De flesta tycker alltså som tidigare nämnts att 

årsredovisningen är viktig, och använder sig av den. Genom svaren i fråga fyra “Vad anser du 

är viktigt att ta reda på gällande bostadsrättsföreningens ekonomi?” och svaren på fråga tio 

“Vilka delar i bostadsrättsföreningars årsredovisning brukar du titta på?” kan vi se att 

spekulanterna anser att det viktigaste att undersöka när det gäller föreningens ekonomi är 

föreningens stabilitet och hur stora tillgångar och skulder som finns i föreningen. Detta 

stämmer även överens med svaren vi fått från fastighetsmäklarna.  
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5.2 Empirin i relation till teorierna 

Genom enkätundersökningen har vi sett att många av intressenterna, dvs spekulanterna, har 

svarat att de inte förstår årsredovisningen. Om förståelsen för årsredovisningen brister blir 

dess användbarhet begränsad. Det har samtidigt framkommit att det är många som använder 

årsredovisningen och därmed ser vi att det finns ett intresse för den även om spekulanterna 

svarat att de inte förstår den.  

Vi kan i vår undersökning se att spekulanterna framför allt är intresserade av skulder och 

tillgångar, ekonomins stabilitet rent generellt och att intresse finns för när stambyten har 

gjorts eller kommer att göras. Eftersom de spekulanter som bedömt sin kunskapsnivå till “1” 

(ingen kunskap) och “2” (liten kunskap) alltid eller ibland använder sig av årsredovisningen 

finns en risk att felbedömningar görs. Detta är i så fall ett exempel på brus enligt 

kommunikationsteori.  

En fjärdedel av spekulanterna har svarat att de inte förstår årsredovisningen, sett till detta blir 

en intressant fråga hur de som svarat att de inte förstår årsredovisningen använder sig av den? 

Ett alternativ är då att ta hjälp av någon annan. Genom vår enkätundersökning kan vi se att en 

tredjedel av spekulanterna frågar bekanta om hjälp med bostadsrättsföreningars 

årsredovisning.  Då den information som slutligen når spekulanterna är beroende av de 

bekantas kunskaper, är även detta ett exempel på en situation då brus kan uppstå enligt 

kommunikationsteorin. Detta då redovisning är en process där det slutliga meddelandet beror 

på hur det kommuniceras.   

Spekulanterna, dvs destinationen, har i uppgift att tolka årsredovisningen genom att använda 

den. Som framkommit i undersökningen använder de flesta årsredovisningen men för att 

kunna göra detta och tolka den på önskat sätt behöver de ha tillräckliga kunskaper vilket de 

flesta svarat att de inte har. Bristande kunskap kan enligt kommunikationsteori leda till att 

brus uppstår och att informationen inte når fram på önskat sätt.  

Eftersom många svarat att de inte förstår årsredovisningen har vi kunnat se att risken finns att 

det saknas en överensstämmelse mellan det bostadsrättsföreningen haft som mål med 

årsredovisningen och det spekulanterna uppfa ttar av den. Detta beskrivs som “fidelity”enligt 

modellen för kommunikationsteori som beskrivits i teoriavsnittet.  
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6. Slutdiskussion 

 

6.1 Bedömning av kunskap 

En del av vårt syfte var att mäta bostadsrättsspekulanters förståelse för årsredovisningen. Vi 

har genom undersökningen fått en bild av spekulanternas förståelse för årsredovisningen men 

inte kunnat undersöka det fullt ut då vi under arbetets gång har sett att förståelse är mer 

komplext att undersöka än vi först trodde. Genom att ställa en direkt fråga till spekulanterna 

om hur bra kunskap de har gällande bostadsrättsföreningars årsredovisning har vi sett vad 

spekulanterna själva anser att de har för kunskaper gällande bostadsrättsföreningars 

årsredovisning. Som nämnts tidigare i uppsatsen kan spekulanterna ha bedömt sina kunskaper 

olika beroende på att kunskap är relativt. En del som har goda generella kunskaper kring 

årsredovisningar kanske gör bedömningen att de inte har så god kunskap när det gäller just 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar osv. Vi har ställt kontrollfrågor för att kunna jämföra 

vad respondenterna svarat på olika frågor för att på så sätt kontrollera deras egen 

bedömningen av sina kunskaper. För att kunna undersöka om respondenterna verkligen 

förstår årsredovisningen hade vi behövt ställa fler och djupare frågor som tex. är formulerade 

utefter olika påståenden som respondenterna får ta ställning till. Vi har ställt kontrollfrågor 

bland annat i form av olika påståenden men som diskuterats tidigare var dessa kontrollfrågor 

något otydliga.  

Att använda årsredovisningen och dess innehåll är upp till spekulanterna själva och vilken 

betydelse man ger årsredovisningen kan exempelvis bero på vilka behov man har samt 

rådande ekonomiska förhållanden. 

Att vi var två ekonomistudenter på plats vid enkätundersökningen kan ha påverkat 

respondenternas svar på så sätt att de, eftersom vi frågar om årsredovisningen, förstår att den 

är viktig och därför inte vill svara att de inte har någon kunskap och/eller inte använder sig av 

den vid köp av bostadsrätt. 

 

6.2 Diskussion kring enkätsvaren 

Att en del lägger liten vikt vid årsredovisningen kan ha att göra med att de inte förstår den och 

därför inte heller förstår dess innebörd och väsentlighet. Mer än hälften av de som svarat “1” 

(ingen vikt) eller “2” (liten vikt) på hur stor vikt de lägger vid årsredovisningen har svarat att 

de enbart vänder sig till mäklaren vid frågor kring föreningens ekonomi. Detta kan vara ett 
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problem eftersom mäklarnas uppgift enbart är att tillhandahålla årsredovisningen och svara på 

frågor kring den. Kan man inte se över årsredovisningen på ett kritiskt sätt och ifrågasätta det 

som står kommer mäklaren kanske inte informera om de siffror som kan påverka synen på 

bostadsrättsföreningens ekonomi negativt och därmed även bostadsrättsspekulantens 

inställning till köpet på ett negativt sätt.  

Som vi nämnt i analysen kan vi genom svaren  på fråga fyra “Vad anser du är viktigt att ta 

reda på gällande bostadsrättsföreningens ekonomi?” och svaren på fråga tio “Vilka delar i 

bostadsrättsföreningars årsredovisning brukar du titta på?” se att spekulanterna anser att det 

viktigaste att undersöka när det gäller föreningens ekonomi är föreningens stabilitet och hur 

stora tillgångar och skulder som finns i föreningen. Detta kan tolkas som att spekulanterna 

inte granskar årsredovisningen grundligt utan fokuserar mest på de grundläggande delarna.   

En del av de som svarat att de använder årsredovisningen ibland har även svarat att de inte 

alltid gör det för att de inte anser att den är viktig. Att spekulanterna inte anser att 

årsredovisningen är viktig kan vara ett tecken på att de inte har kunskaper kring 

årsredovisningar och därför inte förstår dess innebörd och väsentlighet.  

Ett fåtal spekulanter som värderat sin kunskapsnivå till “3” (god) eller “4” (mycket god) har 

svarat nej på fråga 12 “Skulle du vara intresserad av en bostadsrätt om föreningen visar 

negativt resultat i årsredovisningen?” Denna fråga kan tolkas på olika sätt då det är flera 

aspekter som spelar in, vilket tidigare diskuterats i metodavsnittet. Att de svarat nej på denna 

fråga men samtidigt bedömt sin kunskapsnivå till “3” (god) eller “4” (mycket god), kan tyda 

på att deras kunskapsbedömning inte stämmer då negativt resultat för ett enstaka år inte 

behöver innebära att bostadsrättsföreningens ekonomi är dålig. Samtidigt kan det bero på att 

de svarat utifrån den förening vars årsredovisning de senast läst eller precis varit på visning 

för, då det exempelvis har betydelse om föreningen är gammal eller ny.  

 

6.3 Diskussion utifrån teorierna 

Trots att bostadsrättsföreningar är icke vinstdrivande betyder det inte att styrelseledamöter 

inte har egen intresse i hur årsredovisningen framställs.  Det kan vara så att de aktivt söker 

sätt att hålla avgifter nere. Detta görs även för att få ett så högt pris som möjligt vid 

försäljning av sin bostadsrätt.  
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Tillförlitligheten i bostadsrättsföreningars årsredovisning är för närvarande ett mycket 

omdebatterat ämne då de fram till i dag gällande reglerna vad gäller bland annat avskrivningar 

inte tar hänsyn till denna tillförlitlighet. Istället görs raka motsatsen för att påverka 

intressenternas beteende med hjälp av att anpassa dessa avskrivningsregler så som nämnts i 

problematiseringen för att kunna hålla avgifterna nere och därigenom öka intresset för 

bostaden. Ett annat problem med reglerna kring avskrivningar är aktualiteten i informationen 

då konsekvenserna av dessa inte visar sig förrän det är för sent och beslut på felaktiga grunder 

redan är avgjorda. 

Fastighetsmäklaren har som krav att tillhandahålla spekulanterna med årsredovisningen och 

svara på deras eventuella frågor. Som framkommit tidigare i uppsatsen kan det här uppstå två 

olika sorters brus, det ena i de fall spekulanterna själva inte har tillräckliga kunskaper för att 

kunna ifrågasätta och fråga mäklaren om olika delar i årsredovisningen. Den andra situationen 

då brus kan uppstå handlar om mäklarnas egna kunskapsbrister som också är ett brus på så 

sätt att spekulanterna kanske inte får fullständig och korrekt information från mäklarna.  

Det är inte bara mäklare som kommunicerar årsredovisningen till spekulanterna utan 

årsredovisningen finns även tillgänglig på internet. Även här kan det uppstå brus om 

spekulanterna inte förstår årsredovisningen.   

Det klart vanligaste svaret på vem spekulanterna vänder sig till med frågor kr ing föreningens 

ekonomi är mäklaren. Problemet här är att det mellan mäklaren och spekulanterna finns en 

intressentkonflikt. Att intressentkonflikter kan uppstå har även beskrivits i teoriavsnittet. 

Spekulanten vill ha en tydlig bild av föreningens ekonomi, samtidigt som mäklaren, för att 

kunna sälja lägenheten, har ett intresse i att föreningens ekonomi framstår som god även om 

så inte är fallet.  

Som beskrivits i teoriavsnittet gällande kommunikationsteori är det källans, alltså 

bostadsrättsföreningens uppgift att framställa en årsredovisning som innehåller väsentlig 

information till spekulanterna. Bostadsrättsföreningen måste först identifiera spekulanternas 

behov och därefter bör föreningen tänka på utförandet av årsredovisningen. Som framkommit 

tidigare i uppsatsen är spekulanter intressenter till bostadsrättsföreningar och det är därför 

viktigt att årsredovisningen uppfyller behovet som dessa har, och att den utformas på ett sätt 

som tillfredsställer deras behov. Eftersom det kan uppstå brus i kommunika tionen av 

årsredovisningen om spekulanterna inte förstår den, finns det en risk att den inte används på 

optimalt sätt och det kan då finnas ett behov av förenkling.  
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6.4 Förslag på förenkling  

Bostadsrättsföreningar skulle kunna ta mer hänsyn till spekulanternas eventuella bristande 

kunskaper gällande årsredovisningen genom att göra den mer lättförståelig för spekulanterna. 

 Ett sätt att förtydliga årsredovisningen är exempelvis att man förklarar vad som kan påverka 

framtida utgifter. Detta för att det ska vara lättare för spekulanterna att bedöma hur avgifterna 

kan komma att se ut i  framtiden. I förvaltningsberättelsen skulle man kunna förklara 

ekonomin på ett sätt som är förståeligt även för personer som inte är insatta i det ekonomiska 

språket. Här kan förklaringar ges kring lånebilden och beskrivningar av underhållsbehovet på 

längre sikt osv. Det skulle även vara bra om normgivningen förbättrades och kompletterades 

med delar som är viktiga för just bostadsrättsföreningar. Ett bifogat dokument med 

förklaringar av olika begrepp skulle kunna underlätta. Det skulle även hjälpa 

fastighetsmäklare som då kan lära sig mer om redovisning för just bostadsrättsföreningar. 

Deras kunskaper är viktiga då årsredovisningen och information kring föreningens ekonomi 

enligt vår enkätundersökning ofta kommuniceras till spekulanter genom mäklarna.  
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7. Slutsatser 

 

Som redogjorts för i början av denna uppsats finns det en del omdebatterade aspekter kring 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar, tex när det gäller K-regelverken och olika 

avskrivningsmetoder. Detta visar på att det är ett problematiskt område utifrån 

redovisningsprofessionens synvinkel. Därför ville vi undersöka om bostadsrättsspekulanter 

använder sig av årsredovisningen vid eventuellt köp av bostadsrätt och om de förstår den för 

att på så sätt få en bild av om årsredovisningen är ett problem även för 

bostadsrättsspekulanter.  

Vi kan i vår undersökning se att det är många bostadsrättsspekulanter som anser att 

årsredovisningen är viktig men att det samtidigt är många som svarat att de inte förstår den. 

Alla spekulanterna i undersökningen använder sig på ett eller annat sätt av årsredovisningen 

när de är intresserade av en bostadsrätt och mest ser de över tillgångar och skulder. Att 

spekulanterna  bedömt att de inte förstår årsredovisningen tyder på att årsredovisningen inte 

enbart är ett problem för redovisningsprofessionen utan även för spekulanterna.  

Enligt vår undersökning vänder sig majoriteten av spekulanterna till  mäklaren när de har 

frågor kring föreningens ekonomi men många vänder sig även till bekanta. Att majoriteten 

förlitar sig till mäklaren kan vara ett problem då mäklarna har intressen som kan krocka med 

spekulanternas samtidigt som mäklarna själva kan ha bristfällig kunskap kring 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Att god redovisningssed på olika sätt inte följs 

påverkar ofta spekulanterna negativt på så sätt att de ger sig in i ett stort köp och skuldsätter 

sig, eventuellt utan att  förstå vad det är de har köpt och om bostadsrättsföreningen som de 

blir medlemmar i har god ekonomi eller inte. Att det finns en risk för att detta sker kan vi se i 

vår undersökning då många av spekulanterna svarat att de inte har förståelse för 

årsredovisningen, därmed kan det bli svårt för dem att granska olika händelser eller det som 

står i årsredovisningen på ett kritiskt sätt.   

Vi kan här se att det kan finnas problem i den kommunikativa processen för årsredovisningen 

då många spekulanter svarat att de inte förstår årsredovisningen, därmed finns en risk att brus 

uppstår på grund av bristande kunskap. Detta leder som tidigare nämnts till att 

årsredovisningen inte uppnår sitt fulla syfte samt till att bostadsrättsspekulanterna inte kan 

använda den på ett optimalt sätt. Årsredovisningen fungerar då inte heller som ett skydd för 
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spekulanterna när de inte kan läsa av den och därmed inte förstå vad som skett och vad som 

kan ifrågasättas. 

En av de problematiska kvalitativa målen om man ser på bostadsrättsföreningarnas 

årsredovisning från ett redovisningsteoretiskt perspektiv är tillförlitlighet som i och med 

avskrivningsreglerna är omdebatterad. Detta tillförlitlighetsproblem kan bli mycket betydande 

för spekulanterna framför allt med tanke på att många i vår undersökning har svarat att de har 

en bristande förståelse för årsredovisningen och därför kanske inte alls ser att det finns ett 

problem. 

Om det skulle visa sig att majoriteten av bostadsrättsspekulanter, på samma sätt som vår 

undersökning tyder på, använder sig av årsredovisningen men faktiskt inte förstår den är en 

befogad diskussion huruvida man kan förenkla för spekulanterna. Detta så att spekulanterna 

kan förstå den då de är en viktig intressentgrupp för bostadsrättsföreningarna. Det kan finnas 

ett behov av en anpassning och förenkling av bostadsrättsföreningarnas årsredovisning till 

dess intressenter då majoriteten av spekulanterna i vår undersökning angett att de inte förstår  

innehållet som det ser ut i dag.  

Med hjälp av undersökningen har vi uppnått en del av syftet som var att bidra till en ökad 

förståelse för om spekulanter använder sig av bostadsrättsföreningars årsredovisning som 

 beslutsunderlag vid eventuellt köp av en bostadsrätt. Syftet var även att undersöka i vilken 

utsträckning spekulanter förstår bostadsrättsföreningars årsredovisning men vår undersökning 

pekar på att förståelse för bostadsrättsföreningars årsredovisning är mer komplext och att det 

krävs fortsatt forskning för att kunna svara på huruvida spekulanter har förståelse för 

årsredovisningen eller inte. 

 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

Då vi under arbetets gång insett att förståelse är ett mer komplext begrepp att undersöka än 

vad vi till en början haft en bild av, skulle det vara intressant att forska vidare kring 

spekulanters förståelse för årsredovisningen och undersöka det mer djupgående. Detta 

 exempelvis genom att ställa fler kontrollfrågor, tex i form av olika påståenden som 

spekulanter får ta ställning till. Ett ytterligare sätt kan vara att göra ett test där spekulanter blir 

tilldelade en årsredovisning och utifrån den ta ställning till exempelvis olika frågor eller 

påståenden. En annan möjlighet är att intervjua spekulanter för att ha möjlighet att ställa 

följdfrågor och på så vis se hur de resonerar när det gäller årsredovisningen.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

1. Har du en uppfattning av om bostadsrättsspekulanter tittar på bostadsrättsföreningars 

årsredovisningar innan de köper bostadsrätt? 

 

2. Får du intrycket av att spekulanterna förstår årsredovisningen?  

 

3. Vilka delar av årsredovisningen uppfattar du att spekulanter tittar på? 

 

4. Hur stor vikt tror du att spekulanter lägger vid informationen i årsredovisningen vid 

beslut om ev köp på en skala 1-5? 

 

5. Vilka delar av årsredovisningen är viktigast att titta på enligt dig?  

 

6. Brukar du få frågor gällande bostadsrättsföreningens ekonomi och deras 

årsredovisning? Vilka frågor i så fall? 

 

7. Tror du att spekulanterna vet hur viktigt det är att titta på redovisningen?  

 

8. Tror du att spekulanterna känner till att de blir medlemmar i en förening när de köper 

en bostadsrätt? 

 

9. Tror du att spekulanterna känner till att de även tar på sig föreningens skulder när de 

köper en bostadsrätt? 

 

10. Känner du till den pågående debatten? 

 

11. Har du fått frågor från spekulanter gällande den pågående debatten om förändrade 

redovisningsregler för bostadsrättsföreningar? 

 

12. Har du märkt att spekulanterna oroar sig mer för avgiftshöjningar i och med de nya 

reglerna? 



 
 

13. Vad tror du konsekvenserna blir av de nya reglerna? 

14. Brukar spekulanter fråga er om möjlighet till rådgivning kring bostadsrättsföreningars 

ekonomi? Eller frågar de om tips på annan utomstående rådgivare? T.ex. 

bankkontakter etc. 

 

15. Har du märkt någon skillnad i vad spekulanterna är beredda att betala för en 

bostadsrätt pga osäkerheten i debatten? 

 

16. Är spekulanter mer intresserade av låga avgifter och högt pris eller högre avgifter och 

lägre pris? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

 

Vi är två ekonomistudenter från Södertörns Högskola som skriver vår C-uppsats om 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar och hur stor vikt den har för bostadsrättsspekulanters 

beslut att köpa en bostadsrätt eller inte. 

Dina svar är anonyma och kommer endast att användas av oss i vår undersökning.  

1.) Födelseår: _____                       2.) Kön:             Kvinna           Man 

På frågor med svarsalternativ på en skala 1 till 4, vänligen kryssa i det alternativet som passar 

bäst. 

3.) Har du någon gång köpt en bostadsrätt?                  Ja       Nej 

4.) Vad anser du är viktigt att ta reda på gällande bostadsrättsföreningens ekonomi?  

_______________________________________________________________________ 

5.) Hur god kunskap har du vad gäller bostadsrättsföreningars årsredovisningar?  

     (1 är ”ingen” och 4 är ”mycket god”.) 

       1                       2                        3                      4                     

6.) Hur stor vikt lägger du vid bostadsrättsföreningars årsredovisningar?  

     (1 är ”ingen” och 4 är ”mycket stor”.) 

       1                       2                        3                      4                       

7.) Förstår du innebörden av en balans- och resultaträkning? 

       Ja           Nej                    Vet ej vad det är 

8.) Brukar du titta på bostadsrättsföreningens årsredovisning när du är intresserad av en 

bostadsrätt? 

       Alltid                Ibland                Aldrig 

9.) Om du svarat ”ibland” eller ”aldrig” på ovanstående fråga, varför väljer du att inte/enbart 

ibland titta på årsredovisningen?  

  

Vet inte vad det är  Anser inte att det är så viktigt Förstår den inte  

Annat:_________________________________________________________________ 

http://www.sh.se/


 
 

 

10.) Vilka delar i bostadsrättsföreningars årsredovisning brukar du titta på?  

       (Kryssa i ett eller flera alternativ) 

       Eget Kapital         Skulder         Tillgångar         Kostnader        Intäkter 

       Förvaltningsberättelse        Avskrivningar         Amorteringar        Renoveringsfond 

       Resultat        Annat:__________________________________________________ 

 

11.) Om eget kapital i årsredovisningen är lågt, anser du då att föreningens ekonomi är god? 

     Ja                               Nej     Ej avgörande                      Vet ej 

 

12.) Skulle du vara intresserad av en bostadsrätt om föreningen visar negativt resultat i 

årsredovisningen? 

 

      Ja                  Nej      Vet ej      Eventuellt  

13.) Är du medveten om att du får delat ansvar för föreningens eventuella skulder när du 

köper en bostadsrätt?  

 

      Ja                              Nej 

 

14.) Känner du till debatten kring de nya reglerna gällande bostadsrättsföreningars 

årsredovisningar? (Om nej, hoppa till sista frågan) 

 

      Ja                              Nej                          Delvis  

 

15.) Har debatten påverkat vilken information du tycker är viktig att ta reda på om en 

bostadsrätt som du är intresserad av?   

      Ja                              Nej 

16.) Om ja, på vilket sätt?  

______________________________________________________________________ 

 

17.) Vem vänder du dig till med frågor kring föreningens ekonomi?   

     Mäklaren         Bankkontakt         Bekanta         Internettjänster  Ingen                                  

 

Stort tack för din medverkan! 

http://www.sh.se/

