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Sammanfattning 

I den här uppsatsen i vilken utsträckning personer har finansiell kunskap genom att undersöka 

hur de använder sig av finansiell information vid bostadsköp. Att ha finansiell kunskap blir allt 

viktigare för privatpersoner (OECD 2006, 1). Många länder har implementerat nationella 

strategier för att förbättra den finansiella kunskapen hos befolkningen i allmänhet (PISA 2012, 

27). Vi har gjort en kvalitativ studie där vi har presenterat tre fiktiva bostadsrättsprospekt med 

tillhörande bostadsrättsförenings årsredovisning. Dessa årsredovisningar har vi modifierat så att 

endast en av de tre bostadsrättsföreningarna har god ekonomisk ställning. Genom detta 

experiment får vi möjlighet att se hur personer använder sin finansiella kunskap för att fatta 

investeringsbeslut. Resultatet visar många av våra respondenter har låg finansiell kunskap; de har 

svårt att tolka finansiell information och kan inte använda denna för att fatta effektiva 

ekonomiska beslut.  Vi har även tolkat vårt resultat som att bostadsrättsföreningars 

årsredovisningar inte är tillräckligt beslutsrelevanta för bostadsrättsköpare. 

 

Nyckelord: Financial Literacy, Finansiell kunskap, Finansiell allmänbildning, Bostadsrätter, 

Bostadsrättsföreningar, Redovisningens beslutsrelevans, Finansiella rapporters beslutsrelevans 
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1. Inledning 

Den här uppsatsen handlar om finansiell kunskap. För att underlätta för läsaren att följa vår 

uppsats vill vi redan här, i inledningen, göra en kortfattad beskrivning av begreppet “finansiell 

kunskap” som är ett återkommande begrepp i vår uppsats. Vi kommer även att göra en 

djupgående beskrivning av begreppet under teoridelen.  

På engelska heter finansiell kunskap “financial literacy” och det finns många definitioner på 

begreppet. Med finansiell kunskap i vår uppsats syftar vi på de färdigheter och den kunskap som 

gör det möjligt för en individ att göra informerade och effektiva beslut med sina finansiella 

resurser. Vi kommer även att specificera oss ytterligare på individers användning av finansiella 

rapporter för att göra informerade och effektiva ekonomiska beslut. 

1.1 Bakgrund 

Att ha finansiell medvetenhet och kunskap blir allt viktigare, inte bara för investerare, utan även 

för privatpersoner som ska ta beslut om exempelvis pensionsfonder, köp av bostad, vilken 

anställning de ska ta (OECD 2006, 1). De växande finansiella marknaderna innebär att 

konsumenter inte längre väljer mellan räntor på två olika banklån eller sparplaner, utan erbjuds 

en mängd olika komplexa finansiella instrument för lån och sparande, i en stor mängd olika 

alternativ (OECD 2006, 1). Samtidigt så sätts ansvaret och risken för finansiella beslut allt oftare 

på arbetstagarna och flyttas bort från regeringen och arbetsgivarna, exempelvis kan vi se detta på 

pensionerna (OECD 2006, 1).  

 

Utan finansiell kunskap är det svårare att välja rätt investeringar och sparande. Bristen på 

finansiell kunskap kan även medföra att individer lättare utsätts för risker och bedrägerier 

(OECD 2006, 1).   I en undersökning i Canada ansåg personer att välja rätt investering för 

pensionssparande var mer stressande än ett besök till tandläkaren (OECD 2006, 3).  Det kanske 

inte är så förvånande med tanke på att de största ekonomiska besluten även kan medföra de 

största ekonomiska konsekvenserna.  
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OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) är en internationell 

organisation med 34 medlemsländer, däribland Sverige, som analyserar alla områden som 

påverkar den ekonomiska utvecklingen (Regeringen u.å.). OECD menar att finansiell kunskap 

har stor betydelse för länders ekonomi, de hävdar att ekonomisk utbildade konsumenter i 

tillväxtekonomier kan säkerställa att finanssektorn bidrar till en realekonomisk tillväxt och 

minskad fattigdom (2006, 2). I utvecklade ekonomier är finansiell kunskap viktig för att se till att 

konsumenter sparar tillräckligt för att få en ansenlig pensionsinkomst och samtidigt undvika 

höga skulder som kan leda till exempelvis personliga konkurser (OECD 2006, 2). Finansiell 

kunskap är idag erkänt som ett viktigt komplement till skydd för konsumenter, finansiell 

integration, samt finansiell reglering för att stödja ekonomisk stabilitet och utveckling (PISA 

2012, 26).  

 

PISA som är en kunskapsutvärdering som utförs av OECD (Skolverket u.å.) menar att från och 

med år 2012 har fler än 50 länder insett vikten av finansiell kunskap (PISA 2012, 27). Länderna 

har utvecklat och implementerat nationella strategier för att förbättra den finansiella kunskapen 

hos befolkningen i allmänhet, men framförallt hos unga (PISA 2012, 27). Man ser även 

tendenser på att fler länder är på väg att implementera strategier för förbättrad finansiell kunskap. 

(PISA 2012, 27). PISA(2012, 27) menar att implementeringen av dessa strategier ursprungligen 

berodde på en oro över de potentiella påföljderna av ett krympande system för privat och 

offentlig välfärd, skiftande demografi, däribland den åldrande befolkningen i många länder och 

den ökade sofistikation samt expansion av finansiella tjänster (PISA 2012, 26). 

 

OECD (2006, 2) menar att den information som finns om finansiell kunskap idag är oroväckande 

av två orsaker, därför att individer i allmänhet saknar en lämplig finansiell bakgrund eller 

förståelse för att navigera dagens komplexa marknad och därför att individer i allmänhet tror att 

de har mer finansiell kunskap än vad de egentligen har. Även andra studier visar att individer har 

en överdriven självsäkerhet när det kommer att fatta svåra ekonomiska beslut (Gamle, Howard 

och Howard 2014). Ett exempel på detta är en undersökning som gjordes i Australien där 67 % 

av de som deltog ansåg sig förstå innebörden av effektiv ränta men när de sedan blev ombedda 

att lösa ett problem med hjälp av begreppet så visade bara 28 % en god nivå av förståelse (OECD 

2006, 3). 
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En ökad skuld i allmänhet hos svenska befolkningen är ett faktum, flera tidningar skriver idag 

om oron för ökade skuldsättningsgraden i Sverige (SvD 2014, Veckans Affärer 2014). EU-

kommissionen har kritiserat Sverige för den höga skuldsättningsgraden (Lundin 2014).  

Holmberg (2013) skriver att de svenska hushållens har ökat över tid och att ökningen främst 

gäller bolåneskulder, detta på grund av en frikostig utlåning från banker och andra bolåneinstitut. 

Winstrand och Ölcer (2013) menar på att riksbanken har påtalat riskerna med utvecklingen av 

den ökade skuldsättningsgraden, då en högre skuldsättningsgrad hos hushållen medför en ökad 

sårbarhet för inkomstbortfall och ränteökningar. Statistik visar även att de totala skulderna för 

hushåll med bolån är högst i Stockholm(Riksbanken 2013).  

 

För många hushåll så är bolån den viktigaste och största finansiella kontrakt som de ingår i och 

utgör merparten av hushållets skulder (Riksbanken 2013). Tidigare forskning från andra länder 

visar på att hushållen begår misstag på bolånemarknaden och dåligt beslutsfattande i samband 

med bolån är sedan tidigare väl dokumenterat. (Almemberg och Widmark, 2011). I USA har 

studier visat att många bolånetagare betalar högre bolåneräntor än vad de egentligen hade 

behövt. (Almemberg och Widmark, 2011). Almenberg och Widmark (2011) Menar på att dåliga 

beslut i ekonomiska frågor kan ha allvarliga konsekvenser och att privatekonomiska beslut som 

innefattar bolån även kan påverka den finansiella stabiliteten för landet.  

 

Den sammantagna informationen av det som framgår ovan med att svenska hushåll har en ökad 

skuldsättning kopplad till bolån och att bostadsköp oftast är det största ekonomiska kontrakt som 

hushåll ingår i samt att det finns risker- och konsekvenser med ett dåligt ekonomiskt 

beslutstagande gör att vi finner att det är intressant och aktuellt att studera den finansiella 

kunskapen hos bostadsrättsköpare i Stockholm. Eftersom att frågan om finansiell kunskap är så 

pass viktig att många länder skapar strategier för att öka finansiella kunskapen och att det finns 

utländska studier som visar att individer i allmänhet har låg finansiell kunskap så är det av 

intresse att studera hur svenska bostadsrättsköpare ligger till i detta ämne. 

 

I vår studie vill vi undersöka den finansiella kunskapen hos bostadsrättsköpare med hjälp av 

bostadsrättsprospekt och bostadsrättsföreningarnas tillhörande årsredovisning. En 
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bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som ska i föreningens hus upplåta lägenheter med 

bostadsrätt utan tidsbegränsning (Bolagsverket 2014). I Stockholms kommun bor hela 44,4% av 

befolkningen i en bostadsrättförening (Sköld 2014). Vi vill få en djupare förståelse om hur 

bostadsrättsköpare använder ekonomisk information om bostadsrättsföreningen i form av 

årsredovisning för att fatta ekonomiska beslut.  Vid köp av bostadsrätt är en viktig del av 

processen att analysera föreningens årsredovisning, det är viktigt för att få en inblick i hur en 

dess ekonomi ligger till.  Som vi beskrev i inledningen så kommer vi kommer att fokusera oss på 

finansiella rapporters användning för att undersöka finansiell kunskap. En viktig del av finansiell 

kunskap anser vi är att läsa finansiella rapporter. 

 

Att kunna läsa finansiella rapporter är inte bara viktigt vid köp av bostadsrätt utan det kan även 

vara viktigt vid flera andra sammanhang. Exempelvis kan det vara viktigt att läsa sin 

arbetsgivares årsredovisning för att se om det finns risk för varsel, vid köp av dyra produkter och 

tjänster, såsom renovering av kök, kan det vara viktigt att läsa entreprenörens årsredovisning för 

att de om det är en god idé att göra förskottsbetalning eller inte. Flera av oss har sett TV-

programmet “Fuskbyggarna” på kanal fyra där flera familjer råkat anlita en firma som ska bygga 

deras hus och sedan går firman i konkurs. Även vid investeringar i form av köp av aktier och 

fonder är det viktigt att kunna läsa årsredovisningar.  

1.1.1 Bostadsrättsföreningar och redovisning 

Bostadsrättsföreningar är bokföringsskyldiga och ska upprätta en årsredovisning och 

revisionsberättelse (Bolagsverket 2014).  För de potentiella bostadsrättsköparna- och ägarna kan 

bostadsrättsföreningens finansiella rapporter vara viktiga att förstå sig på. En 

bostadsrättsförenings årsredovisning kan indikera om bostadsrätten är en bra investering eller 

inte. Om en förening ligger dåligt till ekonomiskt kan månadsavgiften höjas vilket påverkar 

bostadsrättens marknadsvärde och köparens privatekonomi negativt. Om föreningen ligger bra 

till ekonomiskt kan avgiften komma att sänkas och då kan marknadsvärdet höjas vilket leder till 

en positiv effekt på köparens privatekonomi. Att granska en bostadsrättsförenings årsredovisning 

innan köp kan vara avgörande i frågan om att göra ett bra ekonomiskt beslut eller inte. Det är 

även viktigt för en bostadsrättsägare att veta om styrelsen sköter föreningen på rätt sätt. Genom 

årsredovisningen kan man få en bild av hur väl styrelsen sköter ekonomin i föreningen. 
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Från och med 2014 har ny normgivning från Bokföringsnämnden att implementerats, dessa avser 

regler för årsredovisningar och är tvingande. För bostadsrättföreningar innebär dessa 

förändringar att förening kommer att behöva välja om de vill redovisa enligt K2-regelverket eller 

K3- regelverket (Bokföringsnämnden 2014). K2-regelverket är regelbaserad och mer normativ 

än K3-regelverket. Syftet med K2 regelverket är att förenkla redovisningen och minska 

administration (Andersson och Hellenius 2007). K3 kräver mer kompetens inom redovisning än 

K2-regelverket. Val av K3-regelverket kommer bland annat medföra att bostadsrättsföreningar 

vid avskrivning av byggnader måste göra en enskild avskrivning för varje komponent.  

1.2 Frågeställning 

För att ta reda på i vilken utsträckning bostadsrättsköpare har finansiell kunskap har vi gjort en 

kvalitativ studie. Vi kommer att jämföra teorierna med resultatet vi får från intervjuerna och 

därför lyder frågeställningarna: 

 Hur mycket finansiell kunskap har bostadsrättsköpare?  

 Är den tillräcklig för att fatta informerade och effektiva ekonomiska beslut?  

Vi definierar tillräcklig finansiell kunskap i vår uppsats som den kunskapen som man behöver ha 

för att kunna avgöra om en bostadsrättsförenings ekonomi är bra eller dålig.  

1.3 Syfte 

Vi vill undersöka i vilken utsträckning personer använder sin finansiella kunskap genom att 

beskriva hur de använder sig av finansiell information vid bostadsrättsköp.  

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till personer i Stockholm som är över 25 år. Enligt Statistiska 

Centralbyrån (2008, s. 15) så har flytten hemifrån blivit mer koncentrerad till åldrarna kring 20 år. 

Undersökningen från Statistiska Centralbyrån är gjord 2008 men de här siffrona kan ha ändrats under 

de senaste åren, bland annat pågår en politisk diskussion om den stora barriären det finns för 

ungdomar idag att komma in på bostadsmarknaden, speciellt i våra storstäder.  
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Vi har ändå valt den här avgränsningen då vi har antagit att personer över 25 år snart kommer att 

köpa en bostad eller har någon gång köpt en bostad.   
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2. Metod 

I den här delen kommer vi att redogöra för det tillvägagångsättet som vi har valt och förklara 

varför vi valt den. Vi redovisar också viss information om respondenterna.  

2.1 Kvalitativ forskning 

I den här uppsatsen har vi använt oss av en kvalitativ forskningsansats där vi har kvantifierat 

resultaten av den. Bryman och Bell (2013, 390) beskriver kvalitativa studier som en 

forskningsstrategi där tonvikten oftast ligger mer på ord än kvantifiering vid insamling och 

analys av data. I kvalitativa intervjuer ligger tyngdpunkten på intervjupersonernas egna 

uppfattningar och synsätt och intresset är riktat mot den intervjuades ståndpunkter (Bryman och 

Bell 2013, 474). Olsson och Sörensen (2011, 23) menar på att den kvalitativa forskningen vilar 

på förutsättningen att man genom språket kan ta del av varandras tankar och funderingar. Vi 

valde den kvalitativa ansatsen för att ge våra respondenter möjlighet att på ett öppet sätt besvara 

våra frågor för att få med olika aspekter och åsikter. Trots att vi har gjort en kvalitativ 

undersökning har vi kvantifierat vårt empiriska material för att försöka förtydliga resultatet.  

2.2 Undersökningsdesign 

Vi har valt att göra semi-strukturerade intervjuer i vår studie där de flesta av frågorna har som 

utgångspunkt de fiktiva bostadsrättsprospekten vi skapat (se 2.3 Fiktiva bostadsrättsprospekt). I 

slutet av intervjun har vi även inkluderat en enkät.  

 

En semi-strukturerad intervju är då man använder sig utav en lista över teman som ska tas upp 

under intervjun, vilken också kallas intervjuguide (Bryman och Bell 2013, 475). Vi har även en 

hög grad av standardisering i vår intervju, alltså ställs frågorna i exakt samma ordning och med 

samma ord till alla respondenter (Olsson och Sörensen 2011, 23).   

 

Anledningen till att vi har valt att använda oss av en semi-strukturerad intervju är för att göra det 

möjligt för respondenterna att svara med egna ord och därmed få mer nyans på svaren. Vi ville få 

en djupare bild av varför respondenterna väljer en bostadsrättslägenhet utifrån våra fiktiva 

bostadsrättsprospekt och hur de resonerar vid valet. Att använda oss av semistruktuerad intervju 
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är även lämpligt i vår undersökning då vi vill, bland annat, få reda på hur mycket finansiell 

kunskap bostadsrättsköpare har och om de har en övertro om sin finansiella kunskap. 

 

Vid utformningen av en semi-strukturerad intervju är det är en fördel om frågorna inte är så 

specifika att det hindrar alternativa idéer och synsätt att uppkomma under intervjun (Bryman och 

Bell 2013, 483). Bryman och Bell (2013, 484) tar upp några grundläggande råd vid utformningen 

av en intervjuguide, vilka är: ha en viss grad av ordning för att frågorna ska röra de teman som är 

aktuella och följer dessa på varandra på ett bra sätt, utforma frågorna på ett sätt att de besvarar 

frågeställningen, använd begripligt språk, ha inte ledande frågor, notera bakgrundsfakta om den 

intervjuade för att kunna sätta hens svar i ett sammanhang.  I vår undersökning har vi haft som 

mål att utforma våra frågor efter dessa råd. 

 

Enkäten som vi har inkluderat är inte flexibel och vi kommer att ställa frågorna i den ordning 

som de står. Syftet med enkäten i vår undersökning är att få en klar bild av vad respondenten kan 

om diverse finansiella påståenden. Vi använder enkäten som ett test för att kontrollera om 

respondenten har den finansiella kunskap som hen påstår sig ha.  

 

Vi har skapat en intervjuguide som finns som bilaga (se bilaga 1). Våra första frågor i intervjun 

är öppna frågor och sedan har vi gått över till mer slutna frågor, till sist har vi en enkät. De flesta 

av våra frågor handlar om de fiktiva bostadsrättsprospekten (se 2.3 Fiktiva bostadsrättsprospekt) 

men vi har även andra frågor som handlar om hur respondenten tar ekonomiska beslut i 

allmänhet. Enkäten består av 9 påståenden som tar upp olika finansiella begrepp och 

svarsalternativen är uppdelade i en skala från 1-5, där 1 innebär ”stämmer helt” och 7 innebär 

”stämmer inte alls”. Ett exempel på en fråga i enkäten är ”Det är positivt om 

bostadsrättsföreningens skulder är låga”.  

2.2.1 Poängsättning enkät 

Vi har valt att poängsätta våra frågor från 0 - 2  utifrån vår sexsiffriga skala, där 2 poäng 

motsvarar goda kuskaper, 1 poäng motsvarar viss kunskap och 0 poäng motsvarar inga 

kunskaper. Det finns två undantag i vår poängsättning av enkäten och dessa förekommer vid 

fråga 2 och 5.  
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Fråga 1: ”Om bostadsrättsföreningens kostnader är högre än dess intäkter kan månadsavgiften 

komma att höjas” 

Vid poängsättningen av fråga 1 utgick vi från att 1-3 på enkätskalan motsvarade 0 poäng, 4 

motsvarade 1 poäng och 5-6 motsvarade 2 poäng 

 

Fråga 2: ”Det är en välmående bostadsrättsförening ifall räntekostnader utgör 60 % av 

föreningens omsättning (med dagens ränta)” 

Vid poängsättning av fråga 2 valde vi att endast poängsätta den med antingen 0 poäng eller 2 

poäng beroende på svaret. Detta eftersom vi ansåg att svaret var så uppenbart. Vi utgick från att 

1-2 på enkätskalan motsvarade 2 poäng medan 3-6 motsvarade 0 poäng. 

 

Fråga 3: ”Genom att granska resultaträkningen får du vetskap om bostadsrättsföreningens 

ekonomiska ställning är bra eller dålig” 

Vid poängsättningen av fråga 3 utgick vi från att 4-6 på enkätskalan motsvarade 0 poäng, 3 

motsvarade 1 poäng och 1-2 motsvarade 2 poäng. 

  

Fråga 4: ”Soliditet är ett bra mått för att mäta om en bostadsrättsförenings ekonomiska ställning 

är bra eller dålig” 

Vid poängsättningen av fråga 3 utgick vi från att 4-6 på enkätskalan motsvarade 0 poäng, 3 

motsvarade 1 poäng och 1-2 motsvarade 2 poäng. 

 

Fråga 5: ”En låg månadsavgift innebär att bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning är bra” 

Gällande poängsättningen av fråga 5 gjorde vi bedömningen att inte poängsätta frågan 

överhuvudtaget eftersom vi i efterhand bedömde att frågan i sig inte är utformad tillräckligt bra. 

En låg månadsavgift kan innebära att bostadsrättsföreningen ställning är bra, men det kan även 

vara så att föreningens ekonomiska plan är ohållbar. 

 

Fråga 6: ”Det är positivt om bostadsrättsföreningens skulder är låga” 
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Vid poängsättningen av fråga 7 utgick vi från att 1-3 på enkätskalan motsvarade 0 poäng, 4 

motsvarade 1 poäng och 5-6 motsvarade 2 poäng 

 

Fråga 7: ”Genom att granska årsredovisningen kan du se hur mycket kostnader som en 

bostadsrättsförening har” 

Vid poängsättningen av fråga 7 utgick vi från att 1-3 på enkätskalan motsvarade 0 poäng, 4 

motsvarade 1 poäng och 5-6 motsvarade 2 poäng 

 

Fråga 8: ”Genom att granska årsredovisning en kan du få en relativt bra indikation om 

avgifterna kommer att höjas eller inte” 

Vid poängsättningen av fråga 8 utgick vi från att 1-3 på enkätskalan motsvarade 0 poäng, 4 

motsvarade 1 poäng och 5-6 motsvarade 2 poäng 

 

Fråga 9: ”Ett positivt resultat på årsredovisningen under årets resultat är en god indikator på att 

föreningen har en mycket god ekonomi”  

 

Vid poängsättningen av fråga 9 utgick vi från att 4-6 på enkätskalan motsvarade 0 poäng, 3 

motsvarade 1 poäng och 1-2 motsvarade 2 poäng. 

2.3 Fiktiva bostadsrättsprospekt 

Våra intervjufrågor bygger huvudsakligen på tre fiktiva bostadsrättsprospekt (se Bilaga 3,4 och 

5) där respondenterna får möjlighet att analysera dessa och sedan välja vilken av dem som hen 

skulle föredra att “köpa”. De fiktiva bostadsrättsprospekten är baserade på bostadsrättslägenheter 

som finns i verkligheten men vi har modifierat deras bostadsrättsföreningars årsredovisning för 

att ge en bättre eller sämre bild på dess ekonomiska ställning. Samtliga tre fiktiva 

bostadsrättslägenheter i prospekten är relativt lika i storlek, läge, skick och pris. Det som skiljer 

dem åt är framför allt hur pass ”bra” eller ”dålig” ekonomisk investering det skulle vara att köpa 

dessa, främst baserat på bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning. Vi har modifierat 

prospektens bostadsrättsföreningars ekonomiska ställning där två av de tre av 
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bostadsrättsföreningarna ligger dåligt till ekonomiskt och en av bostadsrättsföreningarna ligger 

bra till ekonomiskt. 

 

Vi använde oss utav fiktiva bostadsrättsprospekt i vår studie för att få verkligare bild av våra 

respondenters finansiella kunskap. Genom våra fiktiva bostadsrättsprospekt kan vi se om 

respondenterna har den finansiella kunskap som de anser att de har. Som teorierna visar har 

personer i tidigare studier allmänhet en övertro om sin finansiella kunskap, genom våra fiktiva 

bostadsrättsprospekt har vi fått möjligheten att se om denna teori överenstämmer med vårt 

resultat samtidigt som vi fått veta vilken finansiell kunskap respondenterna egentligen har.  

 

Nedan presenterar vi en sammanfattning av de tre fiktiva bostadsrättsprospekten och därefter 

beskriver vi dem djupare i en löpande text. 

2.3.1 Sammanfattning av de fiktiva bostadsrättsprospekten 

 

Tabell 1 - Sammanfattning av de fiktiva bostadsrättsprospekten 

 Bostadsrättsprospekt 

A 

Bostadsrättsprospekt B Bostadsrättsprospekt 

C 

Adress Surbrunnsgatan 8 Västmannagatan 24 Hagagatan 50 

Storlek 92 kvm 93 kvm 92 kvm 

Rum 3 3 3 

Utgångspris 6 395 000 kr 6 950 000 kr 6 475 000 kr 

Avgift 4 227 kr 3 860 kr 5 242 kr 

Byggnadsår 1897 1898 1912 

Föreningens 

ekonomi 

God: låga skulder och 

de flesta dyra 

underhållen är gjorda 

Inte god: föreningen 

har inte gjort underhåll 

på många år, de har 

däremot positivt resultat 

i årsredovisningen 

Inte god: de har höga 

skulder och inte gjort 

underhåll på många år 
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Figur 2 – Karta med bostadsrättsprospekten 

 

2.3.2 Bostadsrättsprospekt A - Surbrunnsgatan 

Bostadsrätten på Surbrunnsgatan 8 i Stockholm är en bostadsrätt på 92 kvm2 och består av 3 rum 

och kök och ligger i området Östermalm - Vasastan. Byggnadsår för fastigheten är 1897. 

Utgångspriset är 6,395 000 och bostadsrätten har en avgift motsvarande 4,227 kr. Bostadsrätten 

disponerar även ett stort vindsförråd på 15 kvm2. I denna förening (Morkullan 24, Bilaga 3) har 

de flesta stora renoveringar genomförts under perioden 2004 – 2014, dessa innefattar bl. a tak- 

och fasad renoveringar, fönsterrenovering, stamspolning och renovering av trapphus samt 

gathusets entré. Föreningen valde att genomföra högtrycksspolning av stammarna 2004. I den 

fiktiva årsredovisningen valde vi att byta ut detta mot att föreningen genomfört stambyte 2010.  

Inga ytterligare förändringar gjordes.  

2.3.3 Bostadsrättsprospekt B - Västmannagatan 

Bostadsrätten på Västmannagatan 24 i Stockholm är en bostadsrätt på 93 kvm2 och består av 3 

rum och kök och ligger i området Vasastan. Byggnadsår för fastigheten är 1898. Utgångspriset är 

6,950 000 och bostadsrätten har en avgift motsvarande 3,860 kr. Bostadsrätten disponerar även 



13 

 

ett källarförråd. I denna förening (Tuben 6, Bilaga 4) har de flesta stora renoveringar genomförts 

under perioden 1999 – 2011, dessa innefattar bl. a målning av tal- och fönster, byte av 

värmecentralen, stamspolning, installation av ny entré, byte av termostat och renovering av 

trapphus och portentré. I den fiktiva årsredovisningen valde vi att byta ut detta mot ändra årtalen 

för samtliga genomförda underhåll förutom byte av termostat och installation av ny entré. Enligt 

den fiktiva årsredovisningen har dessa underhåll istället genomförts under perioden 1962 – 1990, 

förutom förbättring av värmeanläggning som genomfördes 1988.  

 

Föreningen visade ursprungligen ett negativt resultat för året 2013 på -20, 741 samt för 2012 -

199,538. I vår fiktiva årsredovisning har föreningen istället gjort ett positivt resultat för 2013 på 

79, 259 och för 2012 50,462. Dessa förändringar gjorde vi genom att minska driftkostnaderna för 

åren 2013 samt 2012. 

2.3.4 Bostadsrättsprospekt C - Hagagatan 

Bostadsrätten på Hagagatan 50 i Stockholm är en bostadsrätt på 92 kvm2 och består av 3 rum 

och kök och ligger i området Vasastan.  Byggnadsår för fastigheten är 1912. Utgångspriset är 

6,475 000 och bostadsrätten har en avgift motsvarande 5,242 kr. Bostadsrätten disponerar även 

ett källarförråd. I denna förening (Munin 40, Bilaga 5) har många stora renoveringar genomförts 

under perioden 2012 – 2014 dessa innefattar bl. a Stambyte gårdshus, Ny el, Renovering/tätskikt 

gårdar, renovering av Tvättstuga, Hiss gatuhus, Brandtätning dörrar, Fiberbredband. Indraget i 

fastigheten, Balkonger, Fasadrenovering, Renovering tak gatuhus och gårdshus, Främre 

fasadrenovering, Implementering fiber och Fönsterrenovering. Föreningen har även planerade 

underhåll och renoveringar som innefattar Fasadrenovering övriga och ytterligare 

fönsterrenovering. 

 

I den fiktiva årsredovisningen valde vi att byta ut vissa av de genomförda underhållen och lagt de 

som kommande under underhåll. . Enligt den fiktiva årsredovisningen ligger implementering av 

fiber, fasadrenovering främre, fasadrenovering (övriga) fönsterrenovering och stambyte 

badrum/kök som kommande underhåll för året 2015.  
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Föreningen visade ursprungligen ett negativt resultat för året 2013 på -2,556 228 samt för 2012 -

878 256.. I vår fiktiva årsredovisning har föreningen ett resultat för 2013 på – 2,270 686 och för 

2012 – 1 557 779. Dessa förändringar gjorde vi genom att öka räntekostnaderna för året 2013 

med 714, 458 kr och för året 2012 med 679 523kr. Vi ändrade långfristiga skulder till 48 257 189 

kr från 24 257 189kr för 2013. För året 2012 ändrade vi de långfristiga skulderna till 46 257 189 

kr från det ursprungliga värdet 22 257 189kr. För att balansera upp resultatet i balansräkningen 

ökade vi de materiella tillgångarna under byggnad och mark med motsvarande belopp. Den 

ökade skulden placerades under delen amorteringsfria lån. 

2.3 Urval 

I vår undersökning har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär 

att respondenterna blir personer som råkat finnas tillgängliga för forskaren för tillfället (Bryman 

och Bell 2013, 125).  Det innebär också att våra respondenter inte har valts ut slumpmässigt ur 

populationen, utan att vi har aktivt valt vilka respondenter vi velat ha med i vår studie. Vårt 

bekvämlighetsurval medför att vår studie inte är representativt för populationen vi studerat. 

 

De flesta av våra respondenter är personer som vi kände privat sedan tidigare.  Att intervjua 

bekanta kan ses som både en fördel och en nackdel. Att respondenten känner intervjuaren kan 

göra det enklare för hen att öppna sig än om intervjun skulle ske med en helt främmande person 

(Repstad 2007, 91). Nackdelen med att intervjua bekanta är att det finns risk att respondenten 

kan känna att hen måste uppfylla eventuella förväntningar som de tror intervjuaren har på deras 

svar (Repstad 2007, 92). Eftersom att vår intervju innehåller frågor som kan uppfattas som 

känsliga för respondenten anser vi att det är till fördel att vi kände respondenterna sedan tidigare. 

Vi tror att det kan bidra till att de känner sig mer bekväma att besvara frågorna.  

 

Samtliga respondenter är från Stockholm. Vi har försökt att välja respondenter i olika åldrar 

(över 25 år) och med olika utbildning för att få en mer allmän bild av finansiell kunskap hos 

bostadsrättsköpare.  

2.4 Genomförandet 
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Vi har genomfört arton intervjuer. Intervjuerna har varit personliga. Vi bokade tid för intervju 

med respondenterna några dagar innan intervjun skulle genomföras. Vi gjorde en pilotstudie med 

frågorna för att se till att respondenterna skulle tolka frågorna så rätt som möjligt. 

 

Intervjuerna genomfördes mellan den 16-21 december 2014 och skedde i deras hem, på deras 

arbetsplats, eller på olika kaféer. Intervjuerna gick till så att först fick respondenten analysera de 

fiktiva bostadsrättsprospekten med tillhörande årsredovisningar och sedan gjorde intervjuaren 

den semistrukturerade intervjun och enkäten. Hela intervjun tog i snitt 40 minuter att genomföra. 

Under intervjun antecknade vi respondenternas svar. Samtliga respondenterna fick vara 

anonyma, för att de inte skulle känna att något de sade kunde kopplas till dem. Det kan vara 

känsligt för personer att prata om sin kunskap, därför var anonymiteten viktig för att låta dem 

svara så fritt som möjligt. 

 

2.5 Information om respondenterna 

Respondent 1 : 33 år, man, hotellmanager 

Respondent 2 : 38 år, man, handläggare 

Respondent 3 : 33 år, man, jurist 

Respondent 4 : 46 år, kvinna, chef 

Respondent 5 : 37 år, kvinna, handläggare 

Respondent 6 : 42 år, man, egenföretagare 

Respondent 7 : 27 år, kvinna, utbildare 

Respondent 8 : 35 år, man, teamledare 

Respondent 9 : 53 år, man, controller 

Respondent 10 : 34 år, man, egenföretagare 

Respondent 11 : 41 år, kvinna, säljare 

Respondent 12 : 26 år, man, ungdomsledare 

Respondent 13 : 26 år, man, handläggare 

Respondent 14 : 34 år, kvinna, avdelningschef 

Respondent 15 : 33 år, kvinna, handledare 

Respondent 16 : 52 år, man, day-traider 
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Respondent 17 : 44 år, man, IT 

Respondent 18 : 51 år, kvinna, chef 

2.6 Trovärdighet och äkthet 

Det finns olika kriterier med vilka man kan bedöma forskning, två vanliga kriterier är validitet 

och reliabilitet. Det råder dock diskussioner ifall validitet och reliabilitet är lämpliga för att 

bedöma kvalitativa undersökningar då dessa oftast präglas av subjektivitet. Miles (citerat i 

Karnung 2001, 102) menar att kvalitativ forskning bör formuleras som frågor om hur 

granskningsbar, verifierbar och trovärdig forskningen är. Bryman och Bell (2013, 306) menar 

att kvalitativa undersökningar kan bedömas utifrån två grundläggande kriterier: trovärdighet och 

äkthet. Vi har valt Bryman och Bells kriterier för att bedöma vår uppsats.  

2.6.1 Trovärdighet 

Trovärdighet handlar om att läsaren ska tro på det som hen läser i uppsatsen (Ahrne och 

Svensson 2011, 27). Med andra ord ska forskningen vara trovärdig och bör då bygga på 

undersökningar av världen och inte på rena gissningar (Ahrne och Svensson 2011, 27). Ahrne 

och Svensson (2011, 27) menar att om man lyckas övertyga sin läsare om att resultaten är 

trovärdiga så kan det i någon form ses som att man lyckats med sin uppsats. De menar dock 

vidare på att det kan vara svårt att skapa trovärdighet i en uppsats och om man skulle lyckas 

skriva en ”alltigenom klanderfri och vattentät uppsats” så är det inte säkert att uppsatsen håller 

en högre kvalité (Ahrne och Svensson 2011, 27). De talar om forskningstextens transparens som 

inverkar på en studies trovärdighet och en egenskap hos bra forskning är att den är möjlig att 

diskutera och krisitera, de skriver ”texter som inte kan kritiseras eller diskuteras är ofta texter 

som inte avslöjar tillräckligt mycker om exempelvis forskningsprocessen för att en kritisk 

granskning ska vara möjlig” (Ahrne och Svensson 2011, 27) .  

 

När det gäller kvalitativ forskning påpekar Ahrne och Svensson (2011, 28) att forskningens 

trovärdighet hänger samman med möjligheten att generalisera ”det vill säga att säga något om en 

större population eller en annan miljö än just den som har studerats” ”just den bristande 

generaliserbarheten brukar lyftas fram som en av den kvalitativa forskningens svagheter”. Trots 
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dessa brister ville vi göra en kvalitativ undersökning för att försöka få en förståelse för hur 

köparna resonerar under sin beslutsprocess inför bostadsrättsköpet.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013, 306) kan trovärdighet delas in i fyra delkriterier vilka är: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och bekräfta.  

 

2.6.1.1 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet skapas genom att forskningen utförs i enlighet med de regler som finns samt att 

man rapporterar resultatet från studien till respondenterna för att bekräfta att man har uppfattat 

verkligheten korrekt (Bryman och Bell 2013, 307). För att öka tillförlitligheten bör man göra en 

respondentvalidering, vilket innebär att forskaren tillsammans med respondenten går igenom 

resultatet för att ta reda på om hen uppfattat verkligheten på ett verkligt sätt(Bryman och Bell 

2013, 307). Vi har inte utfört en respondentvalidering vilket innebär att tillförlitligheten i vår 

studie försämras på grund av det.  

 

2.6.1.2 Överförbarhet 

Med överförbarhet menas i vilken utsträckning det går att överföra studiens resultat till andra 

sammanhang och kontexter (Bryman och Bell 2013, 307). För att göra studien överförbar ska 

forskaren göra en sådan pass bra beskrivning av kontexten eller den situation där studien 

redogörs som möjligt, detta för att andra forskare ska kunna bedöma överförbarheten till andra 

situationer med liknande problematik (Bryman och Bell 2013, 307). Det är svårt att bedöma 

överförbarheten av vår studie men vi har försökt göra en sådan detaljerad beskrivning av vår 

studie som möjligt för att öka överförbarheten. Vi har även bifogat vår intervjuguide och enkät.  

 

2.6.1.3 Pålitlighet 

Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet (Bryman och Bell 2013, 306). Pålitlighet skapas när 

man gör en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla steg i forskningsprocessen, såsom 

problemformulering, val av undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter, med 

mera (Bryman och Bell 2013, 307). Den här redogörelsen kan granskas av andra för att de ska 

kunna bedöma kvaliteten på de tillvägagångsätten som valts och i vilken grad som slutsatserna är 
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berättigade (Bryman och Bell 2013, 307). I vår uppsats har vi beskrivit vårt tillvägagångsätt på 

ett så utförligt sätt som möjligt och vi har även bifogat intervjufrågorna. Vi har även haft 

opponentgrupper och en handledare som granskat våra tillvägagångsätt. Vi har inte transkriberat 

intervjuerna eller bifogat fältanteckningar vilket kan ha försämrat pålitligheten men genom vår 

utförliga beskrivning av vårt tillvägagångsätt tycker vi att delkriteriet pålitlighet är i relativt hög 

grad uppfyllt. 

 

2.6.1.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Möjlighet att styrka och konfirmera motsvarar den kvantitativa forskningens objektivitet 

(Bryman och Bell 2013, 306). Det innebär att forskaren inte medvetet blandar in personliga 

värderingar eller låter teoriinriktningen påverka utförandet och slutsatserna (Bryman och Bell 

2013, 307). Vi har inte medvetet låtit våra personliga värderingar eller teoretisk inriktning 

påverka utförandet och slutsatserna. Vi har försökt vara objektiva i den utsträckning det går. 

 

2.6.2 Äkthet  

Vi kommer här att diskutera för studiens äkthet. Kriteriet om studiens äkthet utgår ifrån om 

undersökningen ger en ”rättvisande bild, om den bidrar till att respondenterna får en större 

förståelse om sin sociala verklighet, om andras sociala verklighet och om de förändrar sin sociala 

verklighet” (Bryman och Bell 2013, 309).  Starrin och Svensson (2006, 180) skriver ”ett centralt 

kriterium när man bedömer kvaliteten hos kvalitativa studier är vad jag vill kalla studiens 

heuristiska kvalitet. Med heuristisk menar jag då i vilken utsträckning läsaren genom 

framställningen kan se någon aspekt av verkligheten på ett nytt sätt.”.  

 

För att forskaren ska kunna dra rätt slutsatser är det viktigt att ge en rättvisande bild av de olika 

åsikter och uppfattningar som finns hos respondenterna (Bryman och Bell 2013, 309). Med andra 

ord är det viktigt för forskaren att ge en rättvisande bild av verkligheten (Bryman och Bell 2013, 

309). För att få en rättvisande bild kan man ge respondenterna möjlighet att granska sina 

intervjuer i textform för att undvika misstolkningar och göra justeringar. Vi har inte transkriberat 

våra intervjuer utan bara skrivit anteckningar men vi har låtit respondenten granska dessa 

anteckningar och göra justeringar. Vi har även formulerat om vissa frågor under intervjun för att 
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undvika misstolkningar. Vi kan inte garantera en rättvisande bild eftersom att vi anser det är 

omöjligt att inte göra egna tolkningar av svaren, däremot har vi gjort vårt bästa för att vara 

objektiva och inte vinkla svaren. 

 

Efter intervjun har vi gett våra respondenter en förklaring kring vår studie vilket vi upplevde gav 

dem en bättre förståelse för hur viktig finansiell kunskap kan vara vid bostadsrättsköp. Vi har 

även gett de intervjuade erbjudandet att läsa vår färdiga uppsats för att de ska få en bättre insikt i 

de olika finansiella aspekter som är viktiga att ta reda på vid ett bostadsrättsköp. Det är svårt för 

oss att mäta om vår undersökning har gett deltagarna bättre förståelse för vikten av finansiell 

kunskap vid bostadsrättsköp och vi avser inte att mäta det men vår förhoppning är att de läser vår 

uppsats och får något mer förståelse. Kriterierna för äkthet är subjektiva och det är svårt att 

styrka dem. Det kan ta lång tid innan det går att bevisa om dessa kriterier är uppfyllda. 
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3. Teori 

Under den här rubriken kommer vi att presentera vår teoretiska referensram för vår 

undersökning. 

3.1 Finansiell kunskap/Financial Literacy 

3.1.1 Finansiell kunskap definition 

Vi har valt att översätta det engelska begreppet ”financial literacy” till finansiell kunskap. Ordet 

”literacy” saknar egentlig svensk översättning. Nationalencyklopedin översätter engelska ordet 

till ”läs- och skrivkunnighet” men vi tycker inte att den här översättningen är lämplig i vår 

uppsats. Det finns exempel där man valt att översätta literacy till allmänbildning (Sjöström 2013) 

och det begreppet tycker vi också hade kunnat passa i vår uppsats. Vi tycker dock att 

översättningen ”kunskap” passar bäst i vår uppsats och vi kommer att använda den 

översättningen i hela vår uppsats för att få en enhetlighet i begreppet.  

 

Finansiell kunskap är ett begrepp som inte har någon entydig definition. Remund (2010) menar 

att forskare och finansiella experter länge har varit oense kring hur man ska definiera begreppet 

och att definitionen av finansiell kunskap har blivit lika komplex som självaste ekonomin. Den 

mest grundläggande definitionen av finansiell kunskap avser en persons kompetens till att 

hantera pengar (Remund 2010).  

 

I tabell 3 presenterar vi olika konceptuella definitioner av finansiell kunskap: 

 

Tabell 3 - Definitioner av finansiell kunskap (egen översättning) 

Remund (2010) Han menar att många av de konceptuella definitionerna av finansiell 

kunskap kan delas in i fem olika kategorier vilka är: (1) Kunskap 

om ekonomiska begrepp, (2) Förmåga att kommunicera om 

finansiella begrepp, (3) Förmåga att hantera personliga ekonomin, 

(4) Förmåga att göra lämpliga ekonomiska beslut och (5) 

Självförtroende att planera effektivt för framtida ekonomiska behov.  
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PACFL(President's 

Advisory Council on 

Financial Literacy)- USA 

(2008) 

Förmågan att använda kunskaper och färdigheter för att hantera 

ekonomiska resurser effektivt för ett livslångt ekonomisk välfärd. 

Atkinson and Messy 

(2012) 

En kombination av medvetenhet, kunskap, skicklighet, attityd och 

beteende som krävs för att göra sunda ekonomiska beslut och i 

slutändan uppnå individuell ekonomisk välfärd.  

Altman (2012) Att ha de kunskaper, färdigheter och självförtoendet att göra 

ansvarsfulla ekonomiska beslut. 

Mihalcova et al., (2014) Förmågan för en individ att använda sina kunskaper, färdigheter och 

erfarenheter för att fatta effektiva beslut gällande användning och 

hantering av sin egna ekonomi för att ge livslång ekonomiskt 

trygghet för sig själva och för sina familjer.  

OECD (2012) Den kunskap och förståelse för ekonomiska begrepp och risker, och 

de färdigheter, motivation och självförtroende för att tillämpa sådan 

kunskap och förståelse för att fatta effektiva beslut i en rad 

ekonomiska sammanhang, för att förbättra det finansiella 

välbefinnandet för individer och samhället, och för att möjliggöra 

deltagande i det ekonomiska livet. 

 

I den här uppsatsen har vi valt att beskriva finansiell kunskap som att ha kunskap och förståelse 

för finansiella begrepp, främst gällande finansiella rapporter, och hur den här kunskapen används 

för att fatta sunda ekonomiska beslut. Med ett sunt ekonomiskt beslut menar vi i den här 

uppsatsen att personen som köper en bostadsrätt har de finansiella resurser som krävs för att 

klara av de finansiella åtaganden som köpet innebär i form av betalning av hyror och räntor och 

även en viss marginal för eventuella hyres och räntehöjningar.  

3.1.2 Finansiell kunskap tidigare studier 

Internationella studier har visat att många konsumenter har bristande kunskap och förståelse av 

finansiella frågor och grundläggande ekonomiska samband. Det framgår även att många 
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privatpersoner ofta överskattar sin förmåga att förstå finansiella frågor och därmed även ta fatta 

goda ekonomiska beslut. (Europeiska gemenskapens kommission 2007). 

 

Finansiell kunskap kan ha olika påverkan beroende på landets inkomstnivå. Huvudmålen med 

finansiell utbildning är att förse individer med kunskaper som gör att de kan förstå komplexa 

finansiella marknader som exempelvis lån och därmed kunna att fatta bra ekonomiska beslut. 

Undersökningar visar ständigt på att nivån på finansiell kunskap hos individer är låg i länder med 

hög inkomst. (Alexander 1998).  

 

Hastings och Mitchell (2011) menar på att det finns en koppling mellan finansiell kunskap och 

förmögenhet, men att otåligheten hos en individ kanske är mer avgörande till huruvida man fattar 

goda ekonomiska beslut. I länder med höga inkomster visar studier att, finansiell kunskap är 

kopplad till pensionsplanering, ett mer sofistikerat beteende gällande ekonomiska investeringar 

och att det påverkar utfallet av lån och amorteringar för en individ. 

3.2 Användningen av information vid ekonomiska beslut 

Avsikten med att inhämta information är att minska eller eliminera osäkerhet. Osäkerhet i det här 

fallet kan definieras som skillnaden mellan information som inhämtas och bearbetas och 

informationen som är nödvändig för att kunna slutföra en uppgift, men även som oförmåga att 

exakt kunna förutse vilka konsekvenser eller utfall som ett beslut kan medföra. (Frihammar 

2010). 

 

Det är vedertaget att rationalitet och emotionella faktorer är närvarande vid ekonomisk 

beslutstagande. Det framgår sig att människor gör misstag vid ekonomiska investeringsbeslut. 

Det visar sig att många personer medveten frångår rationella grundprinciper och därmed 

misslyckas med att tillämpa grundläggande investerings principer. (Pixley 2010). 

 

I ett informationssamhälle är information den viktigaste källan. Den ligger till grund för hur en 

person fattar beslut och vilket beslut som tas.  Finansiella rapporter är den huvudsakliga 

informationskällan inom ekonomi. Externa användare av finansiella rapporter saknar 

medvetenheten om vilken informationen som de har rätt till eller så litar de inte på att den 
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redovisningsinformation som ges är tillförlitlig eller relevant. (Petre, Petroianu och Bunea-

Bontaş 2011).  

 

Anskaffning av redovisningsinformation i syfte av att fatta ekonomiska beslut har visat öka 

individens finansiella kunskap och deras förmåga att fatta bättre beslut.( Hall 2010).  

 

Ekonomisk relevans tillämpas när man överväger ett särskilt beslut, då bör beslutstagaren 

genomgå flera olika steg i en viss följd för att kunna få fram det mest relevanta underlaget. Då 

varje beslut är unikt finns det ett färdigt ”steg för steg”-underlag för att värdera relevans. De 

menar på att man istället för att förlita sig på information från källor som man har en nära 

relation till bör man utvärdera från vilket sammanhang informationen kommer, då information 

från mer kompetenta källor oftast utgör ett mer tillförlitligt underlag (Kadous, Koonce och 

Thayer 2012). 

 

Tidigare studier av Francis och Schipper(1999) visar på att relevansen av finansiella rapporter 

varierar beroende på olika faktorer, till exempel, att en ekonomisk kris ligger till grund för att 

människor inte värderar redovisningsinformationen lika högt som vid en ekonomisk uppgång. De 

menar på att ju större inblick i framtida händelser redovisningsinformationen ger desto större 

värde och relevans har den för investerare och ju mindre sannolikt är det att de använder andra 

källor för att införskaffa sig ytterligare information (Francis och Schipper 1999). Sinha och 

Watts (2001) förklarar att vad som är ekonomiskt relevant inte enbart är beroende på hur mycket 

information en investerare besitter, men också vart information kommer ifrån. 

3.3 Bostadsrättsförening 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som ska i föreningens hus upplåta lägenheter 

med bostadsrätt utan tidsbegränsning (Bolagsverket 2014). I en bostadsrättsförening ska det 

finnas minst tre medlemmar, en styrelse med minst tre ledamoten och en revisor (Bolagsverket 

2014). Medlemmarna i en förening betalar en avgifter som ska användas till föreningens löpande 

kostnader som exempelvis vatten, sophämtning, värme och städning (Bolagsverket 2014).  
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Bostadsrättsföreningar är bokföringsskyldiga och måste varje år upprätta en årsredovisning och 

revisionsberättelse (Bolagsvetket 2014). En bostadsrättsförening förvaltas enligt 

självkostnadsprincipen, syftet är alltså inte att den ska gå i vinst utan att medlemmarna ska få ett 

boende till en så låg kostnad som möjligt samtidigt som fastighetens värde ska bibehållas (HSB 

u.å.). För att kunna förvalta fastigheten på ett effektivt sätt är det vanligt att 

bostadsrättsföreningar gör en underhållsplan (HSB 2014). Med hjälp av en underhållsplan gör 

bostadsrättsföreningarna det möjligt att budgetera för framtida kostnader och därmed även 

planera avgiftsnivån. 

 

En bostadsrättsavgift spelar roll för bostadsrättsinnehavarens ekonomi, en ökad avgift kan 

innebära att marknadsvärdet på bostadsrätten sänks samt att man kan kanske inte har råd att 

betala en högre avgift. Avgiftsförändringar kan bero på flera faktorer och dessa kan vara både 

planerade och oplanerade. Ett exempel på oplanerade avgiftsförändringar kan bero på ändrade 

marknadspriser på el och olja. Marknadsräntan på kapital kan skapa förändringar i avgiftsnivån, 

vid snabba ränteförändringar kan medlemmarnas avgifter komma att påverkas.  

Bostadsrättsavgiften påverkas även av bostadsrättsföreningens ekonomi och hur väl föreningen 

förvaltas. Om en bostadsrättsförening har problem med sin ekonomi kan det innebära att avgiften 

behöver höjas. 

3.3.1 Analys av bostadsrättsföreningens ekonomi 

Vid värdering av en bostadsrätt är viktigt att granska bostadsrättsföreningens ekonomi för att 

kunna förutse framtida avgiftshöjningar eller sänkningar. Enligt Boanalys.se (u.å.) som är en 

riskanalystjänst för bostadsrättsköpare, menar de att för att kunna avgöra om en 

bostadsrättsförening har god ekonomi eller inte måste man ha tillgång till och kunna analysera 

den här informationen: 

 

 Fastighetsutdrag och fastighetsvärdering 

 Underhållshistorik, besiktningsprotokoll och underhållsplan 

 Energideklaration, OVK-protokoll och miljöinventering 

 Senaste årsredovisningar, internredovisning, budget och prognos 

 Banklån, amortering och ränteplacering (rörligt- eller bundet) 

 Hyreskontrakt (bostäder & lokaler) samt ev tomträttsavtal 
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 Leverantörsavtal (ek & admin förvaltning, skötsel, värme m.m) 

 Stämmoprotokoll 

 Intervjuer med styrelse, valberedning, revisor och förvaltare 

(Boanalys.se u.å.) 

 

Genom bostadsrättsrättföreningens årsredovisning kan man få en uppfattning om 

bostadsrättföreningens ekonomi. Den ekonomiska ställningen hos bostadsrättsföreningen 

(Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet 2010, 179) kan påverka årsavgiften och av denna 

anledning är det relevant för en bostadsrättsköpare att studera balans- och resultaträkningen.  

 

Nedan beskrivs några aspekter som kan studeras för att få en förståelse för den ekonomiska 

ställningen hos en bostadsrättsförening.   

Låga/höga årsavgifter 

Om en bostadsrättsförening har en låg avgift behöver det inte automatiskt betyda att de har en 

god ekonomi. Det kan betyda att de inte gjort tillräckliga avsättningar för underhåll.  Låga/höga 

avgifter kan bero på brister i ekonomistyrning.  

Belåning per kvadratmeter 

En bostadsrättsförening som har låg belåning per kvadratmeter kan anses positivt men här 

behöver intressenten fråga sig om fastigheten är i behov av några större renoveringar under 

närmaste tiden. Har bostadsrättsföreningen undansatt resurser till underhåll? Om belåningen är 

låg men det krävs större renoveringar och inga resurser är undansatta kan belåningen komma att 

höjas och därmed även avgifterna. Om en förening har en låg belåning per kvadratmeter kan 

detta inte automatiskt betyda att det är positivt.  

Soliditet 

Soliditet är ett nyckeltal som kräver viss eftertanke vid jämförelse av bostadsrättsförenings 

ekonomi. I de flesta sammanhang är en hög soliditet bra men för att studera 

bostadsrättsföreningars ekonomi kan detta nyckeltal vara missvisande. Gamla 

bostadsrättsföreningar har ofta en mycket lägre soliditet än nya bostadsrättsföreningar. De gamla 

föreningarna brukar däremot vara mer ”solida” än nya föreningar. (Borattskoparskolan.se u.å.).  
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Räntor 

Det kan vara en god idé att kontrollera föreningens räntor på sina Om föreningen har höga 

skulder med låg ränta kan detta innebära risk. Om räntorna läggs om till en högre ränta kan 

avgifterna komma att höjas.  

Kostnader och intäkter 

För att inte avgifterna ska höjas är det viktigt att intäkterna är högre än kostnaderna. I 

resultaträkningen kan man utläsa hur stora kostnaderna är och hur stora intäkterna är. Det är inte 

hållbart om kostnaderna skulle vara högre än intäkterna i föreningen.  

Avskrivningar och underhållsavsättningar 

Det är viktigt att föreningen har satt undan pengar till underhåll för att inte oförutsedda lån 

uppkommer och därmed avgifterna ska höjs. Om underhållsavsättningen är låg kan det innebära 

att föreningen är underfinansierad. Progressiva avskrivningar är en risk då det innebär att 

föreningen skjuter upp kostnaderna för förslitning av byggnaden på framtiden. 

 

Några av de större åtgärderna utifrån ett kostnadsperspektiv (Boanalys u.å.) 

1. Vatten och avloppsstammar 

2. Yttertak 

3. Fasad 

4. Fönster 

5. Elsystem 

6. Värmecentral/värmepanna 

7. Trapphusmålning  

8. Tvättmaskiner 

3.3.2 K2 och K3 

År 2004 beslutade Bokföringsnämnden att ändra inriktning inriktningen för normgivningsarbetet 

och det som kom att kallas för K-projektet började.  Utgångspunkten för K-projektet är de 

reglerna i Bokföringslagen där det framgår hur den löpande bokföringen för räkenskapsåret ska 

avslutas (Bokföringsnämnden 2014). Från och med 2014 har ny normgivning från 

Bokföringsnämnden att implementerats, dessa avser regler för årsredovisningar och är tvingande. 



27 

 

För bostadsrättföreningar innebär dessa förändringar att förening kommer att behöva välja om de 

vill redovisa enligt K2-regelverket eller K3- regelverket (Bokföringsnämnden 2014). En förening 

som väljer K2-regeverket kan alltid byta till K3 medan en övergång från K3 till K2 kräver 

särskilda skäl (Borevision 2012). Den stora skillnaden för bostadsrättsföreningar avser 

framförallt avskrivningar på byggnader.  

 

K2  

K2-regelverket är regelbaserad och mer normativ än K3-regelverket. Syftet med K2 regelverket 

är att förenkla redovisningen och minska administration (Andersson och Hellenius 2007). För 

bostadsrättsföreningar kommer ett eventuellt val av att redovisa enligt K2-regelverket innebära 

att avskrivningar på byggnader. Avskrivningar på byggnader för de föreningar som väljer K2 

kommer att göras som tidigare dvs. Byggnaden skrivs av som en enhet. En förändring som K2-

regelverket medför är att den förbjuder även progressiv avkrivning (FAR 2014). 

 

K3 

K3-regelverket är mer principbaserat än reglerna i K2-regelverket och utgår ifrån International 

Financial Reporting Standards (IFRS) for Small and Medium sized-Enitities (SME) 

(Bokföringsnämnden 2014) och kräver mer kompetens inom redovisning än K2-regelverket. Val 

av K3-regelverket kommer bland annat medföra att bostadsrättsföreningar vid avskrivning av 

byggnader måste göra en enskild avskrivning för varje komponent.  

 

3.4 Finansiella rapporters syfte 

Artsberg skriver i sin bok Redovisningsteori – policy- och praxis (2005, 74):  

Det helt dominerande synsättet inom redovisningspolicy idag är att redovisning skall vara 

användbar för framför allt dem som vill fatta beslut rörande huruvida de skall sälja, köpa eller 

behålla ett företags aktier. 

Det här synsättet kallas för beslutsanvändbarhetssynsättet och växte fram under 1950-talet 

(Artsberg 2005, 75). Den var inriktad på att tillfredsställa kapitalmarknaden med information 

som var relevant för beslut om investeringar (Artsberg 2005, 75). Skälet till att fokusera på 

kapitalmarknaden och investeraren var att redovisningen kunde ses som ett instrument för 
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effektiv allokering av resurser i ekonomin(Artsberg 2005, 75). Redovisningsinformationen skulle 

alltså ha sin utgångspunkt hos investeraren för att hjälpa honom att förutsäga, jämföra och 

bedöma olika investeringsalternativ(Artsberg 2005, 75). Det här synsättet har sedan 

vidareutvecklats av normgivare, såsom IASB, till referensramar avsedda att utgöra en ledning 

vid utvecklandet av nya redovisningsstandarder och vid utvärdering av gamla (Artsberg 2005, 

75).  

 

Idag beskriver Sundgren, Nilsson och Nilsson (2013, 21) att den externa redovisningens syfte är 

att förmedla information om ett företags ekonomi och den här informationen bör sedan kunna 

användas som underlag för beslut som olika intressenter. I IASB:s föreställningsram skriver de 

att syftet med finansiella rapporter är att ”tillhandahålla information om ett företags finansiella 

ställning och resultat samt om förändringar i den ekonomiska ställningen” (Sundgren, Nilsson 

och Nilsson 2013, 22). I föreställningsramen framhävs det även att finansiella rapporter behövs 

för att kontrollera företagsledningens skötsel av företaget ifall ägarna och ledningen inte är 

samma person (Sundgren, Nilsson och Nilsson 2013, 22).   

 

Enligt IASB:s föreställningsram är de viktigaste egenskaperna hos redovisningen att den ska vara 

begriplig, relevant, tillförlitlig och jämförbar(Sundgren, Nilsson och Nilsson 2013, 25). Dessa 

egenskaper ska göra informationen i de finansiella rapporterna mera användbar för användarna.  

 

Begriplig 

Den information som ges bör vara lättbegriplig utifrån användarnas perspektiv (Sundgren, 

Nilsson och Nilsson 2013, 25). Det talas också om att användarna ska ha rimlig kunskap om 

affärsverksamheten och redovisning och att företaget inte kan utelämna information bara för att 

den antas vara för svår för vissa användare att begripa (Sundgren, Nilsson och Nilsson 2013, 25). 

 

Relevant 

Informationen ska vara relevant för olika bokslutsanvändare (Sundgren, Nilsson och Nilsson 

2013, 25). Den anses relevant om den påverkar beslutsfattandet genom att underlätta 

bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser(Sundgren, Nilsson och Nilsson 

2013, 25).  
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Tillförlitlighet 

Den information som lämnas ska vara tillförlitlig och därmed ska den inte vara vinklad 

(Sundgren, Nilsson och Nilsson 2013, 25). 

 

Jämförbarhet 

Finansiella rapporter ska vara jämförbara mellan olika företag och inom ett och samma företag 

över tiden (Sundgren, Nilsson och Nilsson 2013, 25).  

 

Av dessa fyra ovannämnda egenskaper som anses vara de viktigaste enligt IASB:s 

föreställningsram får man en tydlig bild av att användarna är i fokus.  

 

Sundgren, Nilsson och Nilsson (2013, 22-27) tar upp sex olika typer av intressenter vilka är: 

aktieägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda samt statliga myndigheter och samhället i 

övrigt. Alla intressenter har i viss utsträckning olika behov av information.  När det gäller 

förhållandet mellan bostadsrättsföreningar och bostadsrättsköpare anser vi att bostadsrättsköpare 

är mest likt intressentgruppen aktieägare, dock finns det vissa betydande skillnader. 

 

Aktieägare kan använda extern redovisning för att veta om företaget är ett lämpligt 

investeringsobjekt på kort och lång sikt samt för att få en inblick i hur väl skött företaget är 

(Sundgren, Nilsson och Nilsson 2013, 22). Detta är likt bostadsrättsköpare då de har intresse av 

den externa redovisningen för att få en indikation om bostadsrättsföreningen är ett lämpligt 

investeringsobjekt, oftast på lång sikt. De ligger också i deras intresse att veta hur väl skött 

bostadsrättsföreningen är för att deras årsavgifter inte ska höjas. En höjning av avgifterna kan 

innebära att värdet på bostaden går ner. Sundgren, Nilsson och Nilsson (2013, 22) menar att 

genom finansiella rapporter kan nuvarande och potentiella aktieägare bedöma ett företags värde. 

En bostadsrättsförenings finansiella rapporter räcker inte för att bedöma en bostadsrätts värde, 

dock anser vi att det ska vara en betydande faktor då en bostadsrättsförenings ekonomiska 

ställning kan vara avgörande för utvecklingen på årsavgiften.  
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Sundgren, Nilsson och Nilsson (2013, 22) menar att om aktieplacerare skulle beakta externa 

redovisningen och andra källor som tillhandahåller värderelevant information skulle 

aktiemarknaden vara relativt effektiv och det skulle vara svårt att hitta aktier som är felaktigt 

prissatta. Författarna menar vidare att olika studier visar på att aktiemarknader inte är helt 

effektiva och detta beror på att placerarna ändå har bristfällig information och att de fattar sina 

köp- och säljbeslut utifrån andra preferenser än korrekt värdering (Sundgren, Nilsson och 

Nilsson 2013, 22). Med andra ord är köp och säljbesluten oftast inte helt rationella.  

 

Aktieägare med små innehav vill ofta sälja sitt innehav om de får information om att 

verksamheten kommer att utvecklas på ett negativt sätt i framtiden (Sundgren, Nilsson och 

Nilsson 2013, 25). Aktieägare med större innehav och de som har ett långsiktigt engagemang kan 

ha intresse för ett byte av ledning och en omorientering av företagets strategi och verksamhetsidé 

(Sundgren, Nilsson och Nilsson 2013, 25). 
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4. Resultat 

Enkäten visade att 9 av 18 respondenter (se diagram 4) hade mycket låg eller låg finansiell 

kunskap om hur årsredovisningen kan användas som redskap för att undersöka en 

bostadsrättsförenings ekonomiska ställning. Som ni kan utläsa i metoddelen har vi i vår 

enkätundersökning poängsatt svaren som respondenterna givit. På varje fråga i enkäten kan man 

få högst 2 poäng och vi ansåg att de som hade tillräckligt god finansiell kunskap hade minst 9 

poäng, låg kunskap ansåg vi vara de som hade under 8 poäng och mycket låg kunskap ansåg vi 

vara de som hade mindre än 5 poäng. 

 

Diagram 4 - Kunskapsgrad hos respondenter utifrån enkäten 

 

 

I tabell 5 utläses de frågorna i enkäten som respondenterna hade högst respektive lägst finansiell 

kunskap i.  Frågorna är rangordnade utefter hur hög finansiell kunskap respondenterna visade.  

 

Tabell 5 - Kunskap på frågor i enkäten 

 Ingen 

kunskap 

Viss 

kunskap 

Bra 

kunskap 

Om föreningens kostnader är högre än dess intäkter kan 4 2 12 

0
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3

4

5
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10

Mycket låg kunskap Låg kunskap Tillräcklig kunskap God kunskap

Kunskapsgrad utifrån enkäten 

Antal personer
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månadsavgiften komma att höjas 

Det är positivt om bostadsrättsföreningens skulder är låga 5 2 11 

Genom att endast granska resultaträkningen får du vetskap om 

bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning är bra eller dålig 

5 6 7 

Det är en välmående bostadsrättsförening ifall räntekostnader utgör 

60% av föreningens kostnader 

9 1 9 

Ett positivt resultat på årsredovisningen under årets resultat är en 

god indikator på att föreningen har en mycket god ekonomi 

15 3 0 

Soliditet är ett bra mått för att mäta om en bostadsrättsförenings 

ekonomiska ställning är bra eller dålig 

8 7 4 

Genom att granska årsredovisningen kan du se hur mycket 

kostnader som en bostadsrättsförening har 

9 4 5 

Genom att granska årsredovisning en kan du få en relativt bra 

indikation om avgifterna kommer att höjas eller inte 

10 2 6 

 

Diagram 6 visar de faktorer som respondenterna nämnt flest antal gånger som viktiga faktorer 

vid val av bostadsrättslägenhet. Som det går att utläsa av diagrammet var det geografiska läget 

var den faktorn som nämndes flest gånger: Avgift, planlösning och inredning nämndes även 

återkommande av flertalet respondenter följt av pris. Endast 4 av respondenterna nämde 

föreningen ekonomi som en viktig faktor. 
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Diagram 6 - Omnämnda faktorer vid val av bostadsrättslägenhet 

 

 

Diagram 7 visar de faktorer som respondenterna ansåg vara viktigast. Respondenterna fick 

rangordna vilka faktorer som de ansåg vara viktigast. I det här diagrammet visar vi de faktorer 

som kom på 1:a, 2:a och 3:e plats. Resultatet visar att majoriteten av respondenterna anser att 

priset och geografiska läget är de viktigaste faktorerna, samtidigt framgår det även att avgiften är 

en viktig faktor. Föreningens ekonomi nämndes av 1 respondent och kom på tredje plats i 

rangordningen.  
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Diagram 7 - Rangordning av faktorer vid val av bostadsrättslägenhet 

 

 

Diagram 8 visar på att 10 va 18 respondenter använde sig av årsredovisningen vid val av 

bostadsrättslägenhet vilket motsvarar 56 %. 

Diagram 8 - Användning av årsredovisning vid köp av bostadsrättslägenhet 

 

Av de som använde sig av årsredovisningen  vid val av bostadsrättslägenhet granskade 8 årets 

resultat, 5 vilka underhåll som har gjorts och ska göras, 2 hur stor skuld föreningen har, 1 hur 

stor räntan var på lånet och 1 utgifterna kontra intäkter. 6 stycken respondenter som använde sig 
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av årsredovisningen beskrev, att trots att de granskade årsredovisningen, ansåg att det var svårt 

att tyda den information som framgår. 

 

Av de respondenterna som inte använde sig av årsredovisningen vid val av bostadsrättslägenhet 

ansåg 4 stycken att informationen som framgår där är oförståelig, 2 ansåg att det var för mycket 

papper att gå igenom medan 1 ansåg att årsredovisningen innehöll för mycket fackord som inte 

går att förstå. 3 av respondenterna berättade att de istället för att gå igenom årsredovisningen, 

istället litar på mäklarens information.  3 stycken respondenter ansåg att bankens utvärdering av 

årsredovisningen var tillräckligt för att de ska kunna genomföra ett köp av bostadsrättslägenhet. 

3 stycken respondenter tyckte att de frågar andra som är mer insatta i föreningens ekonomi 

exempelvis grannar, föreningen styrelse och övriga kontakter. 

 

Utifrån de prospekt som respondenterna fick välja från, valde 7 stycken bostadsrättslägenheten 

på Västmannagatan, 6 stycken valde bostadsrättslägenheten på Hagagatan och 5 stycken 

respondenter valde bostadsrättslägenheten på Surbrunnsgatan.  

Diagram 9 - Föreningens ekonomi och avgift uppdelat i bostadsrättsprospekt 

 

 

Av de 7 respondenter som valde bostadsrättslägenheten på Västmannagatan (se diagram 9) valde 

4 att gå igenom årsredovisningen och 3 av dessa respondenter berättade at de endast tittade på 
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årets resultat då de resterande delarna av årsredovisningen var svåra att tyda. Samtliga 

respondenterna nämnde avgiften som en viktig faktor och 3 av 7 respondenter uppvisade god 

finansiell kunskap om hur årsredovisningen kan användas som redskap för att undersöka en 

bostadsrättsförenings ekonomiska ställning enligt vår enkät. 

 

Av de 6 respondenter som valde bostadsrättslägenheten på Hagagatan (se diagram 9) valde 1 att 

gå igenom årsredovisningen, men berättade att han hade svårt att tyda informationen. 3 

respondenter nämnde avgiften som en viktig faktor och 2 av 6 respondenter uppvisade god 

finansiell kunskap om hur årsredovisningen kan användas som redskap för att undersöka en 

bostadsrättsförenings ekonomiska ställning enligt vår enkät. 

 

Av de 5 respondenter som valde bostadsrättslägenhet på Surbrunnsgatan (se diagram 9) valde 

samtliga att gå igenom årsredovisningen, tre av dessa respondenter granskade fler än två delar av 

årsredovisningen, medan 1 respondenten endast granskade årets resultat samtidigt som samma 

respondent upplevde att årsredovisningen är svår att tyda.  3 respondenter nämnde avgiften som 

en viktig faktor och 3 av 6 respondenter uppvisade god finansiell kunskap om hur 

årsredovisningen kan användas som redskap för att undersöka en bostadsrättsförenings 

ekonomiska ställning enligt vår enkät. Samtliga respondenter som nämnde föreningens ekonomi 

som en viktig faktor vid köp av bostadsrättslägenhet valde bostadsrättenslägenhet på 

Surbrunnsgatan. 

 

Av de 18 respondenterna ansåg 3 att ett köp av en bostadsrättslägenhet inte var en investering 

utan de såg det som ett boende, en av dessa ansåg att en vinst endast skulle vara en bonus. 10 av 

18 respondenter ansåg att det attraktiva läget på bostadsrättslägenheten var en avgörande faktor 

till att bostadsrättslägenheten utgjorde en god investering, medan 5 av 18 respondenter ansåg att 

en lägenhet är en god investering i sig. 

 

Vid frågorna avseende om respondenten ansåg sig kunna fatta goda ekonomiska beslut, hur 

respondenterna om går tillväga vid en investering och om de gör en risk- och konsekvensanalys 

svarade samtliga respondenterna att de ansåg sig kunna fatta goda ekonomiska beslut och att de 

gjorde en risk- och konsekvensanalys i samband med att de tar ekonomiska beslut. 1 av 
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respondenterna berättade att hon inte gjorde investeringar utan lämnade över den ekonomiska 

delen till sin partner och 1 respondent berättade att han inte tar oinformerade beslut om han inte 

är tvungen. 6 av 18 respondenter berättade att de i samband med investeringar både frågar 

sakkunnig, bekanta samt gör egen undersökning. 1 av 18 respondenter svarade med att frågar 

sakkunnig samt inhämtar egen information. 3 av 18 berättade att de endast frågar bekanta, 2 av 

18 respondenter berättade att de enbart att de frågar sakkunniga, medan 1 respondent berättade 

att han endast gör investeringar i det han har kunskap i och avstår i största mån från att ta lån. 

 

Samtliga respondenter svarade jag vid frågan om föreningens ekonomi är viktig, av dessa ansåg 

6 respondenter att den var viktig, men att det fanns viktigare aspekter vid köp av bostadsrätt, en 

av dessa respondenter ansåg att det viktiga med föreningen ekonomi är att det inte är totalt 

misskött. 2 av 18 respondenter ansåg att föreningens ekonomi är anledningen till att de köper en 

bostadsrätt medan 5 av 18 respondenter ansåg att en bra förening medför att bostadsrättens avgift 

förblir låg eller att höjningar av avgiften uteblir. Tre av respondenterna ansåg även att en bra och 

skuldfri förening är ett argument som de anser skulle öka möjligheterna till ett högre vinst vid 

eventuell försäljning. 

 

De respondenter (respondent 2, 9 och 15) som angav föreningens ekonomi som en viktig aspekt i 

samband med ett bostadsköp var även de enda respondenter som granskade fler än två delar av 

årsredovisningen. Vid frågan tycker du att föreningens ekonomi är viktig vid bostadsrättsköp? 

Svarade respondenterna: 

  

Resp. 2: Ja, självklart, om något går sönder eller skadas så åtgärdar de det snabbt och det är även ett bra 

argument vid försäljning. 

 

Resp. 9: Ja, den är jätteviktig, den ligger till grund för hur attraktiv lägenheten är, en skuldfri förening är ett 

väldigt bra argument vid försäljning. 

 

 Resp. 15: Det är den, om föreningen är bra så behöver man inte oroa sig för höjningar, i vissa fall kan man 

till och med få pengar tillbaka. 
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Den största anledningen till att respondenterna inte använde årsredovisningen var för att de ansåg 

att den är oförståelig, följt av att de litar på mäklarens information samt bankens granskning av 

föreningen ekonomi vid lånetillfället. 
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5. Analys 

5.1 Finansiell kunskap hos respondenterna 

Som vi beskrev i teorin definierar vi finansiell kunskap som ”att ha kunskap och förståelse för 

finansiella begrepp, främst gällande finansiella rapporter, och hur den här finansiella kunskapen 

används för att fatta sunda ekonomiska beslut”. Resultatet visar att inte en enda av våra 

respondenter hade god finansiell kunskap utifrån vår enkät; hälften hade låg eller mycket låg 

finansiell kunskap. På många frågor i enkäten, som handlade om förståelse för årsredovisningen i 

bostadsrättsföreningar, hade en stor del (4-15 av 18) respondenter ingen finansiell kunskap alls. 

Samtliga respondenter tyckte att bostadsrättsföreningens ekonomi var viktig vid köp av en 

bostadsrätt men trots det var det endast hälften som granskade årsredovisningen som var bifogad 

med de fiktiva bostadsrättsprospekten vi visade.  

 

Många (6 av 9) av de som granskade årsredovisningen tillhörande de fiktiva 

bostadsrättsprospekten tyckte att den var svår att förstå och de som inte granskade 

årsredovisningen gjorde det av skäl såsom att de tyckte den var obegriplig, innehöll för mycket 

fackord och att de hellre frågar någon bättre kunnig. Endast fem av arton valde den 

bostadsrättslägenheten som var mest ekonomisk rationell att välja, Surbrunnsgatan (utav våra 

bostadsrättsprospekt med tillhörande årsredovisning), och de flesta (4 av 5) av dessa var de som 

visade mest intresse för bostadsrättsföreningens ekonomi av alla respondenterna. Detta skulle 

kunna tyda på att en medvetenhet hos bostadsrättsköpare av vikten av bostadsrättsföreningens 

ekonomi leder till bättre ekonomiska beslut. De personer som valde Surbrunnsgatan ser vi som 

personer med hög finansiell kunskap och som också använder denna för att fatta goda 

ekonomiska beslut.  

 

Fyra av sju som valde Västmannagatan utifrån våra bostadsrättsprospekt granskade 

årsredovisningen. De svarade att de hade tittat på årets resultat och verkade nöjda då den visade 

ett positivt resultat; de verkade inte finna något i årsredovisningen som negativt skulle påverka 

deras beslut att köpa bostadsrättslägenheten.  De nämnde alltså inget om de dyra framtida 

underhållsbehoven som bostadsrättsföreningen faktiskt hade. Det får oss att tro att de ändå har 
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svårt att tolka informationen i årsredovisningen på rätt sätt. Även bostadsrättsföreningen på 

Hagagatan hade stora underhållsbehov och en stor andel av dess kostnader var räntekostnader 

enligt årsredovisningen tillhörande bostadsrättsprospektet. Sex respondenter valde 

bostadsrättslägenheten på Hagagatan och endast en av dessa granskade årsredovisningen vid 

valet utifrån våra bostadsrättsprospekt. Utifrån de här resultatet tolkar vi det som att en 

omedvetenhet om vikten av bostadsrättsföreningens ekonomi och låg finansiell kunskap om 

årsredovisningar leder till sämre ekonomiska beslut.  

5.2 Tidigare studier om finansiell kunskap – jämförelse med 

vårt resultat 

Enligt tidigare studier om finansiell kunskap har personer ofta visat sig ha en övertro på sin 

förmåga att fatta effektiva ekonomiska beslut. Vi ser att många av våra respondenter har en 

övertro på sin förmåga att fatta goda ekonomiska beslut. Samtliga av våra respondenter ansåg sig 

kunna fatta goda ekonomiska beslut och att de gjorde en risk- och konsekvensanalys i samband 

med att de tar ekonomiska beslut, resultatet visade däremot att endast fem av våra respondenter 

valde den bostadsrättslägenhet, utifrån våra fiktiva bostadsrättsprospekt, som hade en 

bostadsrättsförening med god ekonomisk ställning.  

 

Enligt teorin har de med finansiell kunskap förmåga att fatta bra ekonomiska beslut. Teorin visar 

även på att de som inhämtar redovisningsinformation i syfte att fatta ekonomiska beslut får ökad 

finansiell kunskap och kan göra bättre finansiella beslutstaganden.  Dock visar också teorin att 

personer medvetet frångår rationella grundprinciper vid ekonomiska investeringsbeslut. Ett 

exempel på detta är att personer vid köp av en bostadsrätt påverkas av styling och känslan och 

struntar i de ekonomiska förutsättningarna hos bostadsrättsföreningen. Nio av respondenterna 

hade tillräcklig finansiell kunskap enligt enkäten och av dessa valde tre stycken Västmannagatan, 

två stycken Hagagatan och fyra stycken Surbrunnsgatan. Detta överensstämmer med teorin då 

den större delen (6 av 9) av respondenterna med tillräcklig finansiell kunskap ändå inte valde den 

bästa bostadsrätten utifrån bostadsrättsprospekten ur ekonomisk synpunkt. Med andra ord, vi 

tolkade det som att flera av våra respondenter inte utgick från sin tillräckliga finansiella kunskap 

utan fattade sina beslut på andra grunder. 
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5.3 Analys av bostadsrättsföreningens ekonomi – 

Respondenternas kunskap 

Enligt resultatet hade ingen av respondenterna mycket hög finansiell kunskap enligt enkäten som 

behandlade frågor om årsredovisningen i bostadsrättsföreningar. En stor del (9 av 18) av 

respondenterna hade låg eller mycket låg finansiell kunskap enligt enkäten. Hälften av våra 

respondenter hade tillräcklig finansiell kunskap enligt enkäten. Som beskrivet i teorin, under 

rubriken ”Analys av bostadsrättsföreningens ekonomi”, finns det vissa delar i en 

bostadsrättsförenings årsredovisning som är lämpliga att granska för att få en bild av föreningens 

ekonomiska ställning. Respondenterna visade blandad kunskap inom detta utifrån enkäten, vissa 

delar av en bostadsrättsförenings årsredovisning verkar de förstå bättre än andra. 

  

Det påståendet som flest respondenter (12 av 18) hade kunskap om i enkäten var:  

om en bostadsrättsförening har högre kostnader än intäkter finns det risk att avgifterna höjs för 

att föreningen ska klara av att täcka dom kostnaderna. Med andra ord förstod respondenterna att 

det finns risk att avgifterna höjs om kostnaderna är högre än intäkterna. Det var dock fyra av 

arton respondenter som svarade att det inte stämde och två av arton hade viss kunskap i den här 

frågan. I enlighet med teorin om vad som bör analyseras i en bostadsrättsförening är det inte 

hållbart i längden om kostnaderna är högre än intäkterna, utan det kan medföra en risk att 

avgifterna höjs. Nästan alla (15 av 18) trodde att om bostadsrättsföreningen har ett positivt 

resultat så har föreningen en mycket god ekonomi enligt vår enkät. Enligt teorin behöver inte 

bostadsrättsföreningar ha ett positivt resultat då det inte är en vinstdrivande organisation och 

även om en förening har ett positivt resultat kan de ha ett stort behov av kommande underhåll 

vilket innebär att föreningens ekonomiska ställning kan vara mindre bra. Ett positivt resultat 

behöver med andra ord inte innebära att bostadsrättsföreningen har en mycket god ekonomi. Vi 

tolkar det här resultatet som att de flesta av våra respondenter skulle ha svårt att få en rättvis bild 

av en bostadsrättsförenings ekonomiska ställning om de endast granskar årets resultat. Att många 

tror att en bostadsrättsförening har en mycket god ekonomi bara för att de har ett positivt resultat 

ser vi som oroväckande.  
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Som nämnt i teoridelen om bostadsrättsföreningar påverkas bostadsrättsavgiften av 

bostadsrättsföreningens ekonomi. Man får en bild av bostadsrättsföreningens ekonomiska 

ställning genom att granska årsredovisningen. Det som många (10 av 18) respondenter inte insåg 

var att man genom att granska årsredovisningen kan få en indikation på om avgifterna kommer 

höjas. Vi tolkar detta som att de respondenter som inte har kunskap i denna fråga skulle ha svårt 

att kunna fatta ett effektivt ekonomiskt beslut då de behöver kunna läsa en årsredovisning för att 

få en indikation om avgifterna kommer höjas. 

 

Hälften av respondenterna ansåg att en bostadsrättsförening var välmående om räntekostnaderna 

utgör 60 % av föreningens kostnader. Enligt teorin är det en risk om bostadsrättsföreningen har 

höga skulder, speciellt ifall de samtidigt har låneräntor som behöver förhandlas om med banken 

inom snar framtid. Det här resultatet ser vi som oroväckande då många ansåg att 

bostadsrättsföreningen var välmående om räntekostnaderna utgör 60 % av 

bostadsrättsföreningens kostnader. De respondenter som ansåg att den var välmående trots de 

höga räntekostnaderna kan komma att göra ineffektiva ekonomiska beslut i framtiden. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att många respondenter inte har tillräckliga finansiella kunskaper för 

att kunna analysera en bostadsrättsförenings ekonomiska ställning. 

5.4 Finansiella rapporters syfte 

Enligt teorin om finansiella rapporters syfte är syftet med den externa redovisningens att 

förmedla information om ett företags ekonomi och den här informationen bör sedan kunna 

användas som underlag för beslut som olika intressenter gör. Enligt IASB:s föreställningsram är 

de viktigaste egenskaperna hos redovisningen att den ska vara begriplig, relevant, tillförlitlig och 

jämförbar(Sundgren, Nilsson och Nilsson 2013, 25) och de här egenskaperna ska göra 

informationen i de finansiella rapporterna mera användbar för användarna. Samtliga 

respondenter ansåg att bostadsrättsföreningens ekonomi var viktig vid bostadsrättsköp men 

endast drygt hälften (10 av 18) granskade årsredovisningen. Av de som granskade 

årsredovisningen erkände sex stycken att de hade svårt att förstå årsredovisningen. De som inte 

granskade årsredovisningen gjorde inte det av anledningar såsom att de tyckte att den var 
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obegriplig, ansåg att den innehöll för mycket fackord och för mycket papper samt att de hellre 

frågar mäklaren eller någon bättre kunnig.  

 

Det vi tolkar utifrån vårt resultat är att de finansiella rapporternas syfte inte uppfylls bland våra 

respondenter. Det är få respondenter (3) som anser att de kan tyda årsredovisningen. De allra 

flesta tycker att årsredovisningen är svår att förstå och utifrån resultatet kan de inte använda den 

för att fatta effektiva ekonomiska beslut. Utifrån vårt resultat anser vi inte att årsredovisningen 

har lyckats bli varken begriplig eller jämförbar.  

 

Fem av våra arton respondenter valde bostadsrättslägenheten på Surbrunnsgatan utifrån de 

fiktiva bostadsrättsprospekten med tillhörande årsredovisning. Bostadsrättsföreningen som 

tillhörde Surbrunnsgatan var den som hade bäst ekonomisk ställning jämförelsevis med de andra. 

Tre av dessa fem var de enda av de arton respondenterna som granskade fler än två delar av 

årsredovisningen och samtliga av dessa hade tillräcklig finansiell kunskap enligt vår enkät. Det 

här tyder på att en förståelse för årsredovisningen är viktig för att fatta goda ekonomiska beslut. 

Utifrån resultatet får vi bilden av att om fler skulle anse att de finansiella rapporterna för 

bostadsrättsföreningar var mer begripliga och jämförbara skulle de vara mer beslutsrelevanta och 

fler skulle då kunna fatta mer effektiva ekonomiska beslut.  

5.5 Kunskap om bostadsrättsföreningars legala aspekt 

När respondenterna fick beskriva vilka aspekter de tog hänsyn till vid val av bostadsrätt (utifrån 

bostadsrättsprospekten) nämndes geografiskt läge flest gånger (17 av 18) och avgift, planlösning 

och inredning kom på andra plats (13 av 18). Bostadsrättsföreningens ekonomi nämndes endast 

av fyra respondenter. När respondenterna sedan fick beskriva vilka aspekter de tycker är 

viktigast vid bostadsrättsköp nämndes läge, pris och avgiften flest gånger som de tre viktigaste 

aspekterna (se diagram 7 för bättre förståelse). Bostadsrättsföreningens ekonomi nämndes endast 

av en respondent och kom på tredje plats enligt rangordningen.  

 

Då få av våra respondenter nämner bostadsrättsföreningens ekonomi som viktig aspekt vid val av 

bostadsrättslägenhet utifrån de fiktiva bostadsrättsprospekten väcks frågan om de har kunskap 

om vad en bostadsrätt egentligen är. Utifrån resultatet får vi en bild av att många respondenter 
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inte har kunskap om de legala aspekterna kring bostadsrättsköp: att de inte är medvetna om att de 

köper rätten att bo i en förenings hus. Respondenterna nämner pris och avgift flest gånger som de 

tre viktigaste aspekterna vid val av bostadsrätt utifrån de fiktiva bostadsrättsprospekten men i 

enlighet med teorin påverkar bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning till viss grad både 

priset och avgiften. Vi tolkar vårt resultat som att de flesta av våra respondenter inte anser 

bostadsrättsföreningens ekonomi vara avgörande vid val av bostadsrätt utifrån de fiktiva 

bostadsrättslägenheterna och av denna anledning får det oss att tro att de inte känner till de legala 

aspekterna kring bostadsrättköp.  

5.6 Sammanfattning analys 

Resultatet visar att de flesta av våra respondenter inte har tillräcklig finansiell kunskap för kunna 

få en bild av en bostadsrättsförenings ekonomiska ställning och därmed fatta goda ekonomiska 

beslut. Samtliga respondenter ansåg att bostadsrättsföreningens ekonomi var viktig, men 

majoriteten (16 av 18) av respondenterna granskade inte bostadsrättsföreningens årsredovisning 

som ingick i våra fiktiva bostadsrättsprospekt eller tyckte att den var svår att förstå. Enligt teorin 

om finansiella rapporters syfte ska den externa redovisningen kunna användas som underlag för 

beslut som olika intressenter gör men vårt resultat visar på att syftet inte har uppfyllts för de 

flesta av våra respondenter. 

 

I enlighet med tidigare studier om finansiell kunskap visade sig flera av våra respondenter ha en 

övertro på sin finansiella kunskap och vårt resultat tyder även på att några medvetet frångår 

rationella ekonomiska grundprinciper vid investeringsbeslut.  

 

Få av våra respondenter nämner bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning som viktig vid val 

av bostadsrätt utifrån våra bostadsrättsprospekt och vi får funderingar kring om våra 

respondenter inte känner till de legala aspekterna kring bostadsrättköp; att man endast köper 

rätten att bo i en förenings hus.  
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6. Slutdiskussion 

Det är oroväckande att många av våra respondenter har en övertro på sin finansiella kunskap. 

När en potentiell bostadsköpare ska göra en risk- och konsekvensanalys är det viktigt att 

personen faktiskt kan förstå den finansiella information som finns, då det i många fall kan vara 

den största ekonomiska investering som hushållet gör. Om individen inte förstår eller kan tyda 

den finansiella informationen som finns i, till exempel, årsredovisningen kommer det vara 

väldigt svårt att förutse riskerna med bostadsköpet. Dessa risker kan exempelvis vara en 

förhöjning av avgiften i bostadsrättsföreningen eller i värsta fall att bostadsrättsföreningen går i 

konkurs, som i sin tur kan medföra att medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan förlora sin 

egen insats samtidigt som de fortfarande måste betala av bolånen (Ohlsson 2009).   

 

I vår underökning såg vi att de flesta respondenterna ansåg att det geografiska läget var en stor 

orsak till att bostadsrättslägenheten var en bra investering, varav en respondent svarade ”ja, det 

är väl alla lägenheter inom tullarna i dagsläget”. De senaste årtiondets värdeökning på 

bostadsrättslägenheter (Mäklarstatistik 2014) är förmodligen en bidragande faktor till detta, 

tillsammans med det att folkmängden i Stockholm ökar (Statistiska centralbyrån) och att det 

byggs för få nya lägenheter. I stockholms bostadsmarknad är utbudet mycket mindre än 

efterfrågan (Pleiborn 2013), vilket har medfört nya prisökningar det senaste åren (Mäklarstatistik 

2014). Alla behöver ett tak över huvudet, men denna ojämnvikt i marknaden leder till att köparen 

alltid kommer att hamna i ett underläge där den blir väldigt utsatt. Köpprocessen går i många fall 

väldigt fort och köparen hinner inte alla gånger hitta och ta till sig nödvändig information. Det 

hör till vanligheten att visningen på en bostadsrätt sker på en helg och att avtalet skrivs på 

nästkommande vecka. Utifrån detta kommer köparen ta en viss risk eftersom det ofta inte finns 

tid till att skaffa tillräckligt med information, men det kanske är bättre att ha ett tak över huvudet 

och vara lyckligt ovetande över de potentiella framtida ekonomiska konsekvenserna? 

 

Det vi kunde se är att trots många respondenter ansåg att bostadsrättsföreningens ekonomi var 

viktig,  tolkade vi det som att endast tre av respondenterna ansåg den vara beslutsrelevant. Att en 

tredjedel av våra respondenter valde Hagagatan tyder på att de inte förstår konsekvenserna eller 

inte tror att en bostadsrättsförening kan ha en sådan pass dålig ekonomi att det kan påverka deras 



46 

 

hushållsekonomi. I Sverige till skillnad från många andra länder görs bostadsköp med en 

väsentlig andel lån. Många bostadsrättsföreningar idag, i synnerhet nybildade bostadsrätter har 

höga skulder samtidigt som många köpare också skuldsätter sig, speciellt i storstäder som 

Stockholm där priserna på bostäder är högre (Mäklarstatistik 2014), då kravet från banker och 

bolåneinstitut är att köparen endast behöver gå in med 15 % i egen insats. Vissa banker och 

bolåneinstitut lånar även ut en del av den egna insatsen (SBAB u.å.) Förvisso gör bankerna en 

lånekalkyl där man antar att räntan kan gå upp till 7 % (SEB u.å.) och att hushållen som lånar 

pengar till en bostad förväntas kunna bo kvar i bostaden även om räntorna skulle gå upp till 

dessa nivåer. Idag är räntorna i Sverige rekordlåga ur ett historiskt perspektiv och de förväntas 

hålla sig lågt inom de närmsta åren (Riksbanken 2014). Konsekvenserna av högre boräntor 

speciellt i en bostadsrättsförening med hög andel skulder skulle kunna medföra påtagliga 

ekonomiska konsekvenser för bostadsrättsinnehavaren då lånet påverkar både 

bostadsrättsföreningens kostnader och kostnader för det egna bolånet. Till exempel, en person 

som har ett lån på tre miljoner kronor får en ökad månadskostnad på cirka 1 750 kr efter 

ränteavdrag vid en ökning av räntan på 1 %. En ränteökning skulle troligtvis även innebära en 

höjning av avgiften i bostadsrättsföreningen vilket i sin tur skulle kunna innebära en 

värdeminskning på lägenheten eftersom att priset på bostadsrätter till viss del sätts utifrån 

avgiften. Under bostadskrisen på 90-talet infann sig en period med mycket höga räntor och 

prisfall på bostadsrätter (Forslund och Holmlund 2002). Vi tror att många bostadsrättsköpare 

idag inte skulle kunna föreställa sig en sådan situation. I en sådan situation är man glad om man 

bor i en bostadsrättsförening med god ekonomi. 

 

Som vi beskrev i teorin är enligt IASB:s föreställningsram redovisningen göras mer 

beslutsrelevant för att investeraren enklare ska kunna förutsäga, jämföra och bedöma olika 

investeringsalternativ, men bostadsrättsföreningar omfattas inte av IASB:s föreställningsram. 

Utifrån vårt resultat anser vi att bostadsrättsföreningars redovisning inte är beslutsrelevant för 

bostadsrättköpare då de flesta inte förstår sig på den. Endast tre av arton respondenter verkade 

förstå bostadsrättsföreningens ekonomi någorlunda för att kunna göra ett effektivt ekonomiskt 

beslut. Vårt resultat tyder på att bostadsrättsföreningar skulle behöva omfattas av IASBs 

föreställningram så att redovisningen blir mer  beslutsrelevant för gemene man istället för endast 

för personer som har god kunskap inom redovisning. En av IABS:s kvalitativa egenskaper för 
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redovisning är begriplighet; och innebär att redovisningen ska vara begriplig för dess användare, 

dock förutsätts användaren ha viss kunskap inom ekonomi och redovisning (Sundgren, Nilsson 

och Nilsson 2013, 25). Vi tycker att den kvalitativa egenskapen begriplighet bör modifieras till 

att bli ännu mer lättbegriplig för annars blir inte finansiella rapporter beslutsrelevanta för gemene 

man. Det kan innebära en stor risk för en person att köpa en bostadsrätt utan att kunna 

kontrollera bostadsrättsföreningens ekonomi. Bostadsrättköp är för många den största 

”investeringen” de gör i hela sitt liv och när kan det vara viktigare att få beslutsrelevanta 

finansiella rapporter än då? 

 

Konsekvensen av att årsredovisningen inte är tillräckligt lättbegriplig för gemene man är att 

dessa personer blir beroende av andras finansiella kunskap, som de ofta betraktar som 

”experter”. Problemet med att förlita sig på ”experter” är att dessa kanske inte har lika mycket 

finansiell kunskap som man tror eller de inte förmedlar sin finansiella kunskap på ett korrekt sätt. 

Några respondenter menade på att de har tillit till att banken och mäklaren ger nödvändig och 

viktig information när det kommer till bostadsrättsföreningens ekonomiska tillstånd. Banken och 

mäklaren kanske ger nödvändig och viktig infomation men dessa aktörer kan inte anses vara 

oberoende då de själva har ett ekonomiskt intresse av att lägenheten säljs (mäklarens provision) 

och köparen tar ett bolån (banken). Tilliten till övriga aktörer kan medföra att personen som ska 

ta det ekonomiska beslutet inte får all nödvändig information eller i värsta fall bli lurad att tro att 

föreningens ekonomiska situation är bättre än vad den är i verkligheten.  

 

Få av våra respondenter nämner bostadsrättsföreningens ekonomi som viktig aspekt vid val av 

bostadsrättslägenhet utifrån de fiktiva bostadsrättsprospekten och det får oss att tro att de inte 

känner till de legala aspekterna kring bostadsrättköp. De verkar inte se kopplingen mellan 

bostadsrättsföreningens ekonomi och deras privata ekonomi. Vi tror att många 

bostadsrättsköpare inte förstår att de köper en andel i en förening och att det betalar ränta på 

bostadsrättsföreningens skulder. Det här är problematiskt då folk inte ser hur avgiftens 

utveckling kommer att utvecklas av bostadsrättsföreningens ekonomi. Vi tror att en av 

konsekvenserna av folks omedvetenhet är att det har tillåtit byggbolagen att öka sina marginaler 

och ta högre pris för fastigheterna (Niklasson 2013). Vi anser att det borde finnas en 

tillsynsmyndighet som standardiserar redovisningsformen för bostadsrättspekulanter och i 
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synnerhet för nybyggnationer, för på sätt ge bostadsrättsköpare möjlighet att enklare förstå vad 

de ger sig in på och att enklare kunna jämföra och välja den bostnadsform som passar en bäst på 

kort och lång sikt. Om folk blev mer medvetna om de legala aspekterna med bostadsrättsköp 

kanske personer skulle välja andra bostadsalternativ eller kräva enklare byggnationer som passar 

ens ekonomi bättre.  

 

Bostadsrättsköp kan för många vara livets största affär och som avslutning till den här 

slutdiskussionen vill vi rekommendera framtida bostadsrättsköpare: var inte en lyckligt ovetande 

- våga inte chansa genom att inte granska.  

6.1 Metodkritik 

Vi vill i den här delen av uppsatsen kritisera vårt val av metod och tillvägagångsätt. Vi valde att 

göra en kvalitativ studie och nackdelen med den här typen av forskning är att antalet 

respondenter är begränsat och därmed blir det inte en representativ del av befolkningen i 

statistisk mening. Det inte möjligt att generalisera våra resultat till alla bostadsrättsköpare i 

Stockholm. Till vår studie hade det kunnat vara lämpligare att kombinera en kvalitativ och 

kvantitativ studie, för att både få en representativ del av befolkningen och kunna få en djupare 

nyansering av respondenternas svar. Fler respondenter och ett slumpmässigt urval hade gjort vår 

studie mer generaliserbar. 

 

Vår studie hade kunnat bli mera generaliserbar genom en djupare undersökning av 

respondenternas finansiella utbildning. Ett problem i våran studie är att de flesta av våra 

respondenter är högutbildade. Detta kan ha speglat vårt resultat. Om våra respondenter hade haft 

lägre utbildning hade vi kunnat få ett annat resultat. En kombination av låg- och högutbildade 

respondenter hade gett en bredare bild av finansiell kunskap. Det hade även kunnat leda till en 

diskussion om hur finansiell kunskap kan kopplas till utbildning.  

 

Som beskrivet i frågeställningen så definierar vi tillräcklig kunskap som ” kunskapen som man 

behöver ha för att kunna avgöra om en bostadsrättsförenings ekonomi är bra eller dålig”. Det här 

innebär att vi gör en relativt subjektiv bedömning kring vad finansiell kunskap är vilket kan ha 

påverkat vårt resultat och vår analys. 
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Ingen av oss som intervjuade har någon erfarenhet av att utforma intervjufrågor eller att intervjua 

och det kan ha påverkat validiteten och reliabiliteten. Frågorna som vi har med i vår intervju kan 

sakna viktiga frågor, vara felaktigt utvalda eller fel formulerade. Vi kan ha missat ”tysta” 

signaler som respondenterna kan ha haft. Det finns även risk att respondenten har misstolkat 

frågorna som vi har ställt. Vi har försökt undvika ledande frågor men då vi inte har någon 

erfarenhet av intervjuer kan det hända att vi har haft ledande frågor i alla fall. I enkäten som vi 

utformade var det ingen av respondenterna som hade god kunskap vilket skulle kunna bero på att 

respondenterna inte förstod frågorna.  

 

I efterhand tycker vi att vi borde ha haft fler frågor om årsredovisningarna för att få en tydligare 

bild om de förstår finansiella rapporter eller inte. Vi anser även att frågorna i enkäten skulle vara 

tydligare att förstå för att vi kunde få en klarare uppfattning om respondenterna hade kunskap om 

påståendena eller inte.  

 

Som beskrivet i metodavsnittet valde vi tre bostadsrättsprospekt och modifierade 

bostadsrättsföreningens årsredovisning för att vi skulle kunna, bland annat, se om 

bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning påverkade respondenternas val av 

bostadsrättslägenhet. Vi är osäkra på om de bostadsrättsprospekt vi valde och de modifieringar vi 

gjorde var optimala för vår studie. Bostadsrätterna var dyra i pris och vi undrar om det hade varit 

bättre att bostadsrätter som fler har råd att köpa i verkligheten (eller ”på riktigt”). 

 

Vi utförde personliga intervjuer och vid intervjutillfället fick respondenterna granska alla 

bostadsrättsprospekten. Respondenterna kanske inte hade tid att analysera årsredovisningarna 

lika noggrant som de egentligen kan. Möjligtvis hade det varit bättre om respondenterna fick ta 

med sig prospekten hem och kunde analysera dem i lugn och ro hemma. Som resultatet visade 

hade åtta stycken god finansiell kunskap enligt enkäten men flera av dessa valde en 

bostadsrättslägenhet vars bostadsrättsförening inte hade god ekonomisk ställning, vilket kan bero 

på att de inte analyserade årsredovisningen tillräckligt noggrant. 
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Ingen av de respondenter vi valde skulle köpa en bostadsrätt inom närmaste tiden. Om vi hade 

valt respondenter som var inne i bostadsköpsprocessen kan svaren ha varit annorlunda. Om 

någon precis har köpt en bostadsrätt eller ska köpa en bostadsrätt snart kanske de har tagit reda 

på information om vilka delar i årsredovisningen som kan vara viktiga att granska.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Medan vi har gjort den här studien har vi fått flera idéer om vad som kan vara intressant att 

forska kring och vi vill därför ge några förslag till vidare forskning.  

 

I den här studien har vi forskat kring finansiell kunskap främst kopplat till bostadsrättsköp men 

även vid andra större ekonomiska beslut kan finansiell kunskap vara viktig. Därför kan det vara 

intressant att studera om personer använder sin annorlunda finansiella kunskap vid andra 

ekonomiska beslut såsom exempelvis val av pensionsfonder eller vid köp av dyrare tjänster 

såsom renoveringar. Möjligtvis skulle det kunna vara så att personer som inte granskar 

årsredovisningar vid köp av bostadsrätt faktiskt granskar finansiella rapporter vid val av 

pensionsplaner. Om det görs en jämförelse mellan hur personer använder sin finansiella kunskap 

vid olika sammanhang vore det intressant att studera varför de anser att det ena valet är viktigare 

att använda sig av finansiell kunskap än det andra. 

 

Nivån på finansiella kunskap kan påverka de ekonomiska beslut som en person tar. Efter vår 

studie har frågan uppkommit om personer verkligen använder sin finansiella kunskap vid större 

ekonomiska beslut. Vår studie visade att personer som hade god finansiell kunskap ändå valde en 

bostadsrättslägenhet med ”sämre” årsredovisning än den andra. Att forska kring om och hur 

personer använder sin finansiella kunskap kan vara intressant. Finns det personer med hög 

finansiell kunskap som inte använder den vid ekonomiska beslut är det intressant att studera 

varför det är på det sättet.  

 

Om det är så att personer med hög finansiell kunskap kan fatta bättre och mer ekonomiska beslut 

uppkommer frågan: hur mycket bättre ekonomi har en person som har hög finansiell kunskap? 

Om det är så att personer med hög finansiell kunskap faktiskt har bättre ekonomi borde det ligga 
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i mångas intresse att vilja förbättra sin finansiella kunskap. Det kan även leda till frågan om 

vilken finansiell kunskap som är viktigast för att få en bättre privatekonomi.  

 

Som vi beskrev i inledningen har flera länder implementerat strategier för att utveckla den 

finansiella kunskapen i allmänhet hos befolkningen. Det kan vara intressant att forska kring hur 

detta ser ut i Sverige. Ur ett samhällsperspektiv är det intressant att se hur en låg finansiella 

kunskap hos befolkningen kan ha för konsekvenser.  

 

Flera av respondenterna i den här studien beskrev att de tyckte att årsredovisningen var svår att 

förstå sig på. Enligt IASB:s föreställningsram, som beskrivits i teorin, ska finansiella rapporter 

vara begripliga, relevanta, tillförlitliga och jämförbara, men bostadsrättsföreningarnas 

redovisning omfattas inte av IASB:s föreställningsram och vi uppfattade som att våra 

respondenter inte tycker att bostadsrättsföreningarnas finansiella rapporter uppfyller dessa 

kriterier. Vi vill därför ge förslaget att forska kring hur bostadsrättsköpare skulle vilja att en 

bostadsrättsförenings årsredovisning skulle vara utformad för att den ska uppfylla kriterierna 

begriplig, relevant, tillförlitlig och jämförbar. Det kan även vara intressant att studera om 

personer förstår årsredovisningen vid andra sammanhang och om inte, ge förslag på hur den kan 

förbättras. 

 

För att göra bostadsrättsföreningarnas ekonomiska ställning mer tydligt och jämförbart undrar vi 

om det borde finnas några obligatoriska nyckeltal som ska presenteras i samband med försäljning 

av en bostadsrätt. Vi anser att det skulle förenkla processen för många bostadsrättsköpare att 

granska årsredovisningen om viktiga nyckeltal presenterades. Ett förslag på forskning kan vara 

att studera vilka nyckeltal som bäst är lämpade för att jämföra bostadsrättsföreningars ekonomi 

och ifall den här typen av nyckeltal är efterfrågade.  

 

Efter att ha fått fram resultaten och sett att många inte granskar årsredovisningen uppkom frågan 

om personer vet att de ”köper” en skuld i bostadsrättsföreningen samband med ett 

bostadsrättsköp? Då många nyproducerade bostadsrätter idag har en hög andel skuld 

(Borattkoparskolan.se u.å.) är det viktigt att personer är medvetna att en stor del av 

bostadsrättsföreningens årsavgift är räntekostnader. Framtida forskare skulle kunna studera om 
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personer är medvetna om vad det innebär att köpa en bostadsrätt och att framtida räntehöjningar 

kan innebära en dubbel ”smäll” – alltså både en höjning på räntan på sitt privata banklån samt en 

högre avgift på grund av en höjning på räntan på bostadsrättsföreningens banklån. 

 

De ovannämnda aspekterna leder till frågor såsom vad kan konsekvenserna bli om många 

personer äger bostadsrätter vars bostadsrättsförening har dålig ekonomisk ställning samt hur det 

kan utvecklas om räntorna höjs. För Sverige där många bor i bostadsrätter kan det var intressant 

att forska kring vad det kan ha för konsekvenser för samhället.  

 

Vi tycker även att det ska forskas kring om bostadsrättsköp är det bästa alternativet rent 

privatekonomiskt. Det kanske finns andra bostadsformer där man inte tar del av en skuld i en 

bostadsrättsförening och därmed blir ett bättre alternativ, exempelvis ägarlägenhet. Det kan vara 

intressant att studera kring varför bostadsrättsföreningar har blivit populära och hur folk ser på 

andra lägenhetsalternativ.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Varför valde du den här lägenheten? 

 

Vilka aspekter tog du hänsyn till vid jämförelse av de här tre lägenheterna? 

 

Den lägenheten du valde, ser du det här valet som en bra investering? I så fall, varför? 

 

Anser du dig själv kunna fatta goda ekonomiska beslut? I så fall, varför? 

 

Vilka aspekter tycker du är viktiga vid köp av en bostadsrätt? Rangordna gärna och ge en 

förklaring varför. 

 

Hur går du tillväga när du gör investeringar?  

 

När du tar ekonomiska beslut, tänker du på du de potentiella konsekvenserna av att ta ett 

oinformerat/”dåligt” ekonomiskt beslut? dvs. gör du e risk och konsekvensanalys? 

 

Tycker du att föreningens ekonomi är viktig vid köp av bostadsrätt? I så fall varför? 

 

Använder du årsredovisningen som ett redskap vid köp av bostadsrätt, i sånt fall vilka 

delar av årsredovisningen tittar du på? 

 

Tittade du på årsredovisningen på dom prospekt som vi gav dig? 

 

vid nej - tycker du fortfarande att du gjorde en sund investering?  

vid ja   - tycker du fortfarande att du gjorde en sund investering?  

 



 

 

 

 

Bilaga 2. Enkät 

Påstående Skala     

 1= Stämmer ej 

6 = Stämmer helt 

 

Om bostadsrättsföreningens kostnader är högre än dess intäkter kan 

månadsavgiften komma att höjas 

1 2 3 4 5 6 

 

Det är en välmående bostadsrättsförening ifall räntekostnader utgör 60 

% av föreningens omsättning (med dagens ränta) 

1 2 3 4 5 6 

 

Genom att granska resultaträkningen får du vetskap om 

bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning är bra eller dålig 

1 2 3 4 5 6 

 

Soliditet är ett bra mått för att mäta om en bostadsrättsförenings 

ekonomiska ställning är bra eller dålig 

1 2 3 4 5 6 

 

En låg månadsavgift innebär att bostadsrättsföreningens ekonomiska 

ställning är bra 

1 2 3 4 5 6 

 

Det är positivt om bostadsrättsföreningens skulder är låga 
1 2 3 4 5 6 

 

Genom att granska årsredovisningen kan du se hur mycket kostnader 

som en bostadsrättsförening har 

1 2 3 4 5 6 



 

 

Genom att granska årsredovisning en kan du få en relativt bra 

indikation om avgifterna kommer att höjas eller inte 

1 2 3 4 5 6 

Ett positivt resultat på årsredovisningen under årets resultat är en god 

indikator på att föreningen har en mycket god ekonomi 
1 2 3 4 5 6 

  



 

Bilaga 3. Morkullan (Surbrunnsgatan) Årsredovisning 

Brf Morkullan 24 

716418-7721 

Årsredovisning 
Bostadsrättsföreningen 

Morkullan 24 
Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. 

Förvaltningsberättelse 

Föreningens ändamål 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus 

upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. 

Grundfakta om föreningen 
Bostadsrättsföreningen registrerades 1984-08-13. Föreningens nuvarande ekonomiska plan 

registrerades 1986-09-03 och nuvarande stadgar registrerades 1995-08-22 hos Bolagsverket. 

Fakta om vår fastighet 
Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: 

Fastighetsbeteckning   Förvärv    Kommun 

MORKULLAN 24    1985     Stockholm 

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Länsförsäkringar. 

Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. 

Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. 

Byggnadsår och ytor 
Fastigheterna bebyggdes 1897 och består av 2 flerbostadshus. 

Fastighetens värdeår är 1970. 

Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 1 578 m², varav 1 537 m² utgör lägenhetsyta och 41 

m² utgör lokalyta. 

Lägenheter och lokaler 
Föreningen upplåter 22 lägenheter med bostadsrätt samt 1 lokal med hyresrätt. 

Lägenhetsfördelning: 



 

1 rok: 6st  

2 rok: 4st 

3 rok: 9st 

4 rok: 3st 

Verksamhet i lokalerna 
Kiropraktor 41 m² Tillsvidare på ettårsbasis 

Byggnadens tekniska status 
Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2009 och sträcker sig fram till 2028. 

Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: 

Utfört underhåll År Kommentar 

Stamspolning 2014 Stamspolning i gat- och 
gårdshuset 

Renovering av trapphus 2012 Renovering av samtliga 
trapphus, installation av nya 
armaturer 

Renovering av gathusets entré 2011-2012 Renovering av gathusets entré, 
målning, slipning av golv, 
infräsning av elledningar, 
installation av nya 
armaturer och dörröppnare 

Målning av tak i 
uthyrningslokal 

2011 Renovering och målning av tak i 
uthyrningslokal 

Rensning av dagvattensystem 2011 Slamsugning och 
högtrycksspolning 

Fönsterrenovering 2010 Renovering av alla fönster, 
balkongdörrar samt gathusets 
entréportar 

Rörstambyte 2010  
Takrenovering 2010-2011 Omläggning av hela gathusets 

tak samt halva gårdshusets tak  
 

Fasadrenovering 2010-2011 Omputsning av gathusets fasad 
mot gården  

Genomgång och förbättring av 
värmeanläggning 

2009-2010 Avser värmefördelning i hela 
fastigheten  

Värmekablar i stuprör 2006  
Målning av tak 2005  
Byte av värmecentral 2005 Inklusive installation av 

termostater i lägenheterna  
Högstrycksspolning av stammar 2004  
Nya balkonger 1999  
 



 

Förvaltning 
Avtal     Leverantör 

Internetleverantör   ComHem 

Internet uppkopplingstyp  Enskilda medlemmar kan betala för Internetuppkoppling 

Lägenhetsförteckning   SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 

Ekonomisk förvaltning   SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 

Värmecentralen  CECAB AB, Christer Ericson Consult Aktiebolag 

Trappstädning    Bylins Städ AB 

Hiss     KONE AB 

Medlemmar 
Medlemslägenheter: 22 st. 

Överlåtelser under året: 3 st. 

Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare. 

Styrelsen 
Anders Carl Michael Svanberg Ledamot 

Anna Thérése von Sivers Segerberg Ledamot 

Oscar Mattias Danielsson Ledamot 

Kristine Dannenberg Ledamot 

Marie-Christine Kullgren Suppleant 

Styrelsen har under året avhållit 6 protokollförda sammanträden. 

Revisor 
Börje Krafft   Ordinarie Extern   Add & Subtract Revision 

Valberedning 
Per Magnusson   Sammankallande 

Stämmor 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2013-05-13. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: 
Under verksamhetsåret har endast löpande underhåll utförts. 



 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större 

underhållsarbeten: 
Inga större underhållsarbeten är planerade. 

Föreningens ekonomi 
Fördelning intäkter och kostnader: 

Intäktsfördelning 2013: 

 

 

Kostnadsfördelning 2013: 

 

 

Hyror 
8% 

Årsavgifter 
92% 

Intäktsfördelning 

Hyror Årsavgifter

Kapitalkostnader 
14% 

Reparatoner 
6% 

Taxebundna 
kostnader 

34% 

Fastighetsavgift 
3% 

Övrig drift 
20% 

Avskrivningar 
23% 

Kostnadsfördelning 

Kapitalkostnader Reparatoner Taxebundna kostnader

Fastighetsavgift Övrig drift Avskrivningar



 

Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 1 537 m² bostäder och 41 m² lokaler. 

Nyckeltal    2013   2012   2011   2010 

Årsavgift/m² bostadsrättsyta  585   585   585   488 

Hyror/m² hyresrättsyta   2 020   2 020   1 888   1 756 

Lån/m² bostadsrättsyta   3 583   3 779   3 453   3 128 

Elkostnad/m² totalyta   20   20   22   29 

Värmekostnad/m² totalyta  148   143   135   146 

Vattenkostnad/m² totalyta  26   23   18   21 

Kapitalkostnader/m² totalyta  96   127   98   48 

Skatter och avgifter 
För hyreshus blir avgiften 1 210 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet 

för bostadshuset med tillhörande tomtmark och för lokaler så beskattas fastigheten med 1 procent på 

lokalernas taxeringsvärde. 

Dispositionsförslag 
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: 

årets resultat        -70 835 

ansamlad förlust före reservering till fond för yttre underhåll  -1 828 914 

reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar   -114 372 

summa ansamlad förlust      -2 014 121 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: 

att i ny räkning överförs     -2 014 121 

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande 

resultat- och balansräkning med noter.Brf Morkullan 24 

 

  



 

RESULTATRÄKNING  2013 2012 
1 JANUARI – 31 DECEMBER    

    
RÖRELSENS INTÄKTER    
Årsavgifter och hyror Not 1 982 029 982 036 
Övriga rörelseintäkter  207 37 

  982 236 982 073 
    
RÖRELSENS KOSTNADER Not 2   
Fastighetskostnader  -71 927 -110 121 
Reparationer  -56 347 -9 870 
Periodiskt underhåll  0 -494 023 
Taxebundna kostnader  -353 664 -333 555 
Övriga driftskostnader  -44 651 -41 424 
Fastighetsskatt/Fastighetsavgift  -33 860 -36 330 
Övriga förvaltnings- och 
rörelsekostnader 

 -95 119 -85 715 

Avskrivningar  -246 889 -246 889 

  -902 456 -1 357 927 
    
RÖRELSERESULTAT  79 780 -375 854 
    
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER    
Ränteintäkter  1 109 1 112 
Räntekostnader  -151 724 -199 713 

  -150 615 -198 601 
    
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER  -70 835 -574 455 
    
SKATT    
Skatt ändrad taxering  0 8 255 

  0 8 255 
    
ÅRETS RESULTAT  -70 835 -566 200 
 

  



 

BALANSRÄKNING   2013-12-31 2012-12-31 

    
TILLGÅNGAR    
    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
    
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Byggnader och mark Not 3 6 985 958 7 232 847 
Maskiner och inventarier Not 4 0 0 

  6 985 958 7 232 847 
    
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Insats Bostadsrätterna  2 800 2800 

  2 800 2800 
    
SUMMA ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR  6 988 758 7 235 647 
    
KORTFRISTIGA FODRINGAR    
Avgifts- och hyresfordringar  0 17 
Skattefordringar  50 345 47 875 
Övriga fordringar  5 979 5 601 
Förutbetalda kostnader Not 5 16 624 15 938 

  72 948 69 431 
    
KASSA OCH BANK    
Kassa, PlusGiro och bank  0 199 
SBC klientmedel i SHB  521 514 684 252 

  521 514 684 451 
    
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLÅNGAR  594 462 753 882 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  7 583 220 7 989 529 
 

  



 

BALANSRÄKNING  2013-12-31 2012-12-31 

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
    
EGET KAPITAL Not 6   
Inbetalda insatser  447 995 447 995 
Upplåtelseavgifter  758 506 758 506 
Kapitaltillskott  2 593 663 2 593 663 
Fond för yttre underhåll Not 7 122 315 501 966 

  3 922 479 4 302 130 
    
Ansamlad förlust    
Ansamlad förlust  -1 942 286 -1 756 737 
Årets resultat  -70 835 -566 200 

  -2 014 121 -2 322 937 
    
SUMMA EGET KAPITAL  1 908 358 1 979 193 
    
LÅNGFRISTIGA SKULDER    
Skulder till kreditinstitut Not 8 5 507 753 5 807 753 

  5 507 753  5 507 753 
    
KORTFRISTIGA SKULDER    
Leverantörsskulder  35 014 31 220 
Övriga kortfristiga skulder  17 169 17 169 
Upplupna kostnader Not 9 44 504 69 586 
Förutbetalda avgifter och hyror  70 423 84 339 

  167 110 202 584 
    
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 7 583 220 7 989 529 

    
Ställda säkerheter    
Uttagna fastighetsinteckningar Not 8 7 794 800 7 794 800 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
  



 

 

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Belopp anges i kronor om inte annat anges. 

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för 

yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). 

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3, intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott 

men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. 

Från årsskiftet gäller nya redovisningsregler för de räkenskapsår som startar från 1/1-2014 eller senare. 

Det är ett så kallat K-regelverk. Det kan komma att påverka redovisningen och årsboksluten avseende 

avskrivningar, investeringar och underhåll. Kraven på periodiseringar förändras också. Detta kan 

medföra att framtida resultat och nyckeltal kommer att skilja sig från årsredovisningen 2013 och budget 

för 2014. 

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på 

anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad 

nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent alternativt år tillämpas. 

 

AVSKRIVNINGAR   2013   2012 

Byggnader    1,50%    1,50% 

Värmeanläggning   5,00%    5,00% 

Fönster    10,00%    10,00% 

Balkong/terrass   1,50%    1,50% 

Tak     1,75%    1,75% 

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 

Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

det verkliga värdet. 

 

 

  



 

Not 1  
ÅRSAVGIFTER OCH HYROR  2013 2012 
    
Årsavgifter  899 229 899 236 
Hyresintäkter  82 800 82 800 

Summa  982 029 982 036 
 

Not 2 
RÖRELSENS KOSTNADER  2013 2012 
    
FASTIGHETSKOSTNADER    
Snöröjning/sandning  4 813 0 
Städning entreprenad  48 467 50 520 
Hissbesiktning  2 331 1 815 
Gemensamma utrymmen  1 235 43 261 
Gård  4 190 3 752 
Serviceavtal  8 747 8 657 
Förbrukningsmateriel  2 144 2 116 

Summa  71 927 110 121 
    
REPARATIONER    
Brf Lägenheter  0 4 888 
Tvättstuga  3 969 0 
Sophantering/återvinning  23 125 4 982 
Entré/trapphus  21 350 0 
Tak  5 019 0 
Skador/klotter/skadegörelse  2 884 0 

Summa  56 347 9 870 
    
PERIODISKT UNDERHÅLL    
Entré/trapphus  0 440 393 
Fasad  0 53 630 

Summa  0 494 023 
    
TAXEBUNDNA KOSTNADER    
El  31 959 31 612 
Värme  234 167 226 349 
Vatten  40 796 35 543 
Sophämtning/renhållning  42 516 40 051 
Grovsopor  4 226 0 

Summa  353 664 333 555 
    
ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER    
Försäkring  38 096 35 732 
Markhyra/vägavgift/avgäld  840 0 
Kabel-TV  5 715 5 692 



 

Summa  44 651 41 424 
    

FASTIGHETSSKATT/KOMMUNAL AVGIFT  33 860 36 330 
    
ÖVRIGA FÖRVALTNINGS- OCH   
RÖRELSEKOSTNADER  

   

Inkassering avgift/hyra  6 700 0 
Revisionsarvode extern revisor  16 156 15 312 
Föreningskostnader  440 0 
Förvaltningsarvode  54 496 53 248 
Förvaltningsarvode övriga  11 000 6 313 
Administration  2 187 3 257 
Korttidsinventarier  0 2 445 
Konsultarvode  0 1 000 
Bostadsrätterna Sverige Ek För  4 140 4 140 

Summa  95 119 85 715 
    
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER    
Föreningen har inte haft någon anställd    
    
AVSKRIVNIINGAR    
Byggnad  50 700 50 700 
Förbättringar  196 189 196 189 

Summa  246 889 246 889 
    

TOTALA RÖRELSENS KOSTNADER  902 456 1 357 927 
 

 

 

Not 3    
BYGGNADER OCH MARK  2013-12-31 2012-12-31 

    
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN    
Vid årets början  9 342 088 9 342 088 

Utgående anskaffningsvärde  9 342 088 9 342 088 
    
ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENL PLAN 
BYGGNADER 

   

Vid årets början  -2 109 241 -1 862 352 
Årets avskrivningar enligt plan  -246 889 -246 889 

Utgående avskrivning enligt plan  -2 356 130 -2 109 241 
    
PLANENLIGT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT  6 985 958 7 232 847 
I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med  1 820 000 1 820 000 
    



 

TAXERNGSVÄRDE    
Taxeringsvärde byggnad  16 840 000 15 405 000 
Taxeringsvärde mark  21 284 000 18 625 000 

Summa  38 124 000 34 030 000 
    
TAXERINGSVÄRDETS UPPDELNING    
Bostäder  37 400 000 33 400 000 
Lokaler  724 000 630 000 

Summa  38 124 000 34 030 000 

 

Not 4 
MASKINER OCH INVENTARIER  2013-12-31 2012-12-31 

    
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN    
Vid årets början  100 133 100 133 
Nyanskaffningar  0 0 
Utrangering/försäljning  0 0 

Utgående anskaffningsvärde  100 133 100 133 
    
ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN    
Vid årets början  -100 133 -100 133 
Årets avskrivningar enligt plan  0 0 
Utrangering/försäljning  0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan  -100 133 -100 133 
    

Redovisat restvärde vid årets slut  0 0 
 

Not 5 
FÖRUTBETALDA KOSTNADER  2013-12-31 2012-12-31 

    
Försäkring  9 695 9 010 
Kabel-TV  1 429 1 428 
Serviceavtal  5 500 5 500 

Summa  16 624 15 938 
 

 

Not 6 

EGET KAPITAL 
Belopp vid 

årets utgång 
Förändring 
under året 

Disposition av 
föregående års 

resultat enl 
stämmans 

beslut 
Belopp vid 

årets ingång 

     
BUNDET EGET KAPITAL      



 

Inbetalda insatser 447 995 0 0 446 995 
Upplåtelseavgifter 758 506 0 0 758 506 
Kapitaltillskott 2 593 663 0 0 2 593 663 
Fond för yttre underhåll 122 315 114 372 -494 023 501 966 

Summa bundet eget kapital 3 922 479 114 372 -494 023 4 302 130 
     
ANSAMLAD FÖRLUST     
Ansamlad förlust -1 943 286 -114 372 -72 177 -1 756 737 
Årets resultat -70 835 -70 835 566 200 -566 200 
Summa ansamlad förlust -2 014 121 -185 207 494 023 -2 322 937 
     

SUMMA EGET KAPITAL 1 908 358 -70 835 0 1 979 193 
 

Not 7 
FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL  2013 2012 
    
Vid årets början  501 966 746 697 
Reservering enligt stadgar  114 372 102 090 
Reservering enligt stämmobeslut  0 0 
Ianspråktagelse enligt stadgar  0 0 
Ianspråktagelse enligt stämmobeslut  -494 023 -349 821 

Vid årets slut  122 315 501 699 
 

Not 8 

SKULDER TILL KREDITINSTITUT 
Räntesats 

2013-12-31 
Belopp 

2013-12-31 
Belopp  

2012-12-31 
Villkors-

änringsdag 

     
SE-Banken BoLån   912 894 Avslutat 
SE-Banken BoLån   1 092 897 Avslutat 
SE-Banken BoLån   301 962 Avslutat 
SE-Banken BoLån   500 000 Avslutat 
SE-Banken BoLån   500 000 Avslutat 
SE-Banken BoLån   500 000 Avslutat 
SE-Banken BoLån   500 000 Avslutat 
SE-Banken BoLån   500 000 Avslutat 
SE-Banken BoLån   500 000 Avslutat 
SE-Banken BoLån   500 000 Avslutat 
SE-Banken BoLån 2,150 % 2 001 962  Rörligt 
SE-Banken BoLån 2,670 % 3 505 791  Rörligt 

Summa skulder till kreditinstitut  5 507 753 5 807 753  
     
Kortfristig del av skulder till 
kreditinstitut 

 0 0  

  5 507 753 5 807 753  
 



 

Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 5 507 753 kr. 

    

Not 9 
UPPLUPNA KOSTNADER  2013-12-31 2012-12-31 

    
El  2 565 3 351 
Värme  23 459 29 505 
Sophämtning  469 463 
Extern revisor  15 937 15 406 
Ränta  2 074 21 131 

Summa  44 504 69 856 
 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 4. Tuben (Västmannagatan) Årsredovisning 

 Brf Tuben 6 

716447-6207 

Årsredovisning 
Bostadsrättsföreningen 

Tuben 6 
Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. 

Förvaltningsberättelse 

Föreningens ändamål 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus 

upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. 

Grundfakta om föreningen 
Bostadsrättsföreningen registrerades 1987. 

Fakta om vår fastighet 
Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: 

Fastighetsbeteckning   Förvärv    Kommun 

Tuben 6    1985     Stockholm 

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad. 

Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. 

Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. 

Byggnadsår  
Fastigheterna bebyggdes 1897 och består av 1 flerbostadshus. 

 

Lägenheter och lokaler 
Föreningen upplåter 26 lägenheter med bostadsrätt samt 1 lokal med hyresrätt. 

Lägenhetsfördelning: 

1 rok: 7st  

2 rok: 5st 



 

3 rok: 10st 

4 rok: 4st 

Verksamhet i lokalerna 
Big Care AB, kontraktet träcker sig t.o.m. 2014-01-30 

Byggnadens tekniska status 
Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2013 och sträcker sig fram till 2033. 

Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: 

Utfört underhåll År Kommentar 

Genomgång och förbättring av 
värmeanläggning 

2011 Byte av termostat och ny entré 
installerades 

Stamspolning 1990  
Målning av fönster 1990  
Byte av värmecentral 1990 Inklusive installation av 

termostater i lägenheterna  
Målning av tak  1989  
Nya balkonger 1988  
Renovering av trapphus 1988 Renovering av trapphus och 

port entré 
 

Renovering av gathusets entré 1987 Renovering av trapphus och 
port entré 
 

Fönsterrenovering 1985  
Takrenovering 1985  
Fasadrenovering 1985 Fasaden tvättades 2000  
Rörstambyte 1962  
 

Förvaltning 
Avtal     Leverantör 

Internetleverantör   ComHem 

Internet uppkopplingstyp  Enskilda medlemmar kan betala för Internetuppkoppling 

Fastighetsskötsel  Activa 

Ekonomisk förvaltning   Asp & Berglund AB 

Trappstädning    Evident Clean AB 

Medlemmar 
Medlemslägenheter: 26 st. 

Överlåtelser under året: 3 st. 



 

Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare. 

Styrelsen 
Tobias Gerner   Ledamot 

Nils Norén   Ledamot 

Ola Brantmark   Ledamot 

Ansers Björk   Ledamot 

Pontus Gårdinger  Ledamot  

Alexia Wilhelmsson Suppleant 

Helena Åhlund Suppleant 

Styrelsen har under året avhållit 11 protokollförda sammanträden. 

Revisor 
Per Artvin   Ordinarie Extern   Nexia Revision 

Valberedning 
Maja Sever 

Fia Eriksson 

Stämmor 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2013-05-06. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: 
Under verksamhetsåret har torkskåp, tvättmaskin och hiss genomgått reparation. Låset till dörren från 

gatuhuset har bytts ut. Barnvagnrampen har modifierats 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större 

underhållsarbeten: 
Inga större underhållsarbeten är planerade. 



 

 

 

 

 

 

 

Skatter och avgifter 
För hyreshus blir avgiften 1 210 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet 

för bostadshuset med tillhörande tomtmark och för lokaler så beskattas fastigheten med 1 procent på 

lokalernas taxeringsvärde. 

Dispositionsförslag 
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: 

årets resultat        -70 835 

ansamlad förlust före reservering till fond för yttre underhåll  -1 828 914 

reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar   -114 372 

summa ansamlad förlust      -2 014 121 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: 

att i ny räkning överförs     -2 014 121 

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande 

resultat- och balansräkning med noter.Brf Morkullan 24 

 

  



 

RESULTATRÄKNING Not 2013 2012 
1 JANUARI – 31 DECEMBER    
    
RÖRELSENS INTÄKTER    
Årsavgifter    1 018 928 1 019 147 
Hyresintäkter lokaler  205 129 204 707 

  1 224 057 1 223 854 
    
RÖRELSENS KOSTNADER    
Driftkostnader 1 -529 341 -528 263 
Reparationer och underhållskostnader 2 -118 190 -138 431 
Fastighetsskatt/Fastighetsavgift  -50 460 -56 170 
Övriga förvaltnings- och 
rörelsekostnader 

3 -67 365 -100 971 

Avskrivningar r av materiella 
anläggningstillgångar 

 -162 510 -115 257 

  -927 866 - 939 092 
    
RÖRELSERESULTAT  296 191 284 762 
    
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER    
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

 107 120 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

 - 217 039 -234 420 

  -216 932 -234 300 
    
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER  79 259 50 462 
    
    
ÅRETS RESULTAT  79 259 50 462 
 

  



 

BALANSRÄKNING Not 2013-12-31 2012-12-31 
    
TILLGÅNGAR    
    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
    
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Byggnader 5, 6 19 128 379 19 245 625 
Mark  4 037 262 2 187 262  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7, 8, 9 269 488 314 752 

  23 435 129 23 747 639 
    
    
SUMMA ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR  23 435 129 23 747 639 
    
KORTFRISTIGA FODRINGAR    
Övriga fordringar  2 023 0 
Förutbetalda kostnader  13 899 13 743 

  15 922 13 743 
    
KASSA OCH BANK    
Kassa och bank  434 102  352 696 

    
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLÅNGAR  450 024 366 439 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  23 885 153 24 114 078 
 

  



 

BALANSRÄKNING Not 2013-12-31 2012-12-31 
    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
    
EGET KAPITAL 10   
Bundet eget kapital    
Inbetalda insatser  17 689 147 17 242 597 
Upplåtelseavgifter  403 450 0 
Kapitaltillskott  1 097 745 1 097 745 
Reparationsfond yttre   137 098 136 694 

  19 327 440 18 477 036 
    
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst eller förlust  -1 478 855 -1 278 914 
Årets resultat  79 259 50 462 

  -1 399 596 -1 228 452 
    
SUMMA EGET KAPITAL  17 927 844 17 248 584 
    
LÅNGFRISTIGA SKULDER    
Skulder till kreditinstitut 11 5 589 867 6 483 207 
    
    
KORTFRISTIGA SKULDER    
Skulder till kreditinstitut  93 340 93 340 
Leverantörsskulder  27 178 65 494 
Aktuella skatteskulder  0 4 316 
Övriga skulder  51 200 51 200 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  195 724 167 937 

  367 442 382 287 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  23 885 153 24 114 078 
    
Ställda säkerheter    
För egna skulder och avsättningar    
Fastighetsinteckningar  15 000 000 15 000 000 
    
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
  



 

 

Noter 
 

Not arvode till revisor 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 

förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 

eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana 

övriga arbetsuppgifter. 

  2013 2012 
Ersättning för revisionsuppdrag  13 875 13 250 

  13 875 13 250 
    
Not 1 Specifikation driftkostnader  2013 2012 
    
Fastighetsskötsel  38 376 37 620 
Städkostnad  45 883 47 340 
Sotning/besiktning  0 0 
Hissbesiktning  2 613 2 188 
fastighetsel   65 650 70 997 
Uppvärmning fjärrvärme  198 536 198 503 
Vatten  40 365 41 533 
Sophämtning  43 551 37 867 
Kabel- TV  29 975 29 198 
Försäkringspremier  39 392 39 017 
Administration  25 000 25 000 

SUMMA   529 341 528 263 
 

    
Not 2 Specifikation av reparation och 
underhållskostnader 

 2013 2012 

    
Reparation bostad  9 219 3 500 
Reparation gem.utrymme  4 283 38 179 
Reparation hiss  59 992 18 824 
Reparation byggnad  17 914 44 293 
Reparation installationer  22 927 31 480 
Reparation mark  3 856 2 155 

  118 191 138 431 
 

    
Not 3 Specifikation övriga 
förvaltningskostnader 

 2013 2012 



 

    
Styrelsearvoden  30 000 30 000 
Revisionsarvoden  13 875 13 250 
Föreningsavgifter  5 008 4 971 
Bank kostnader  4 084 5 655 
Lagstadgade arbetsgivaravgifter  9 426 6 426 
Övriga externa kostnader  4 972 2 419 
Juristkostnader  0 35 250 

  67 365 100 971 
 

    
Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar    
    
Materiella anläggningstillgångar    
    
Byggnader  0,5 %  
Fastighetsförbättring  2 %  
Maskin och inventarier  5 – 10 %  
    
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 

restvärde. Ovanstående avskrivningsprocent tillämpas: 

 

 

    
Not 5 Byggnader  2013 2012 
    
Ingående anskaffningsvärde  18 901 242 18 901 242 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  18 901 242 18 901 242 
    
Ingående avskrivningar  -519 783 -472 530 
Årets avskrivningar  -94 506 -47 253 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -614 289 -519 783 
    

Utgående redovisat värde  18 286 953 18 381 459 
    
    
Taxeringsvärde byggnader  23 716 000 23 716 000 
Taxeringsvärde mark  26 784 000 23 672 000 

  50 500 000 45 468 000 
Fastighetsbeteckning Tuben 6    
 

 

    



 

Not 6 Byggnader 
Avser byggnation av balkong 

 2013 2012 

    
Ingående anskaffningsvärde  1 137 050 1 137 050 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 137 050 1 137 050 
    
Ingående avskrivningar  -272 884 -250 144 
Årets avskrivningar  -22 740 -22 740 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -295 624 -272 884 
    

Utgående redovisat värde  841 426 864 166 
 

 

    
Not 7 Fjärrvärmesinstallation 
Avser installation av ny undercentral för fjärrvärme 

 2013 2012 

    
Ingående anskaffningsvärde  276 000 276 000 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  276 000 276 000 
    
Ingående avskrivningar  -55 200 -41 400 
Årets avskrivningar  -13 800 -13 800 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -69 000 -55 200 
    

Utgående redovisat värde  207 000 220 800 
Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Avser installation inköp av tvättmaskin 2004, 
installation av torkskåp 2005 samt installation av 
torktumlare 2010 

 2013 2012 

    
Ingående anskaffningsvärde  86 451 86 451 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  86 451 86 451 
    
Ingående avskrivningar  -44 342 -38 799 
Årets avskrivningar  -5 543 -5 543 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -49 885 -44 342 
    
Utgående redovisat värde  36 566 42 109 
 

    
Not 9 Ventilationsanläggning 
Avser ventilationsanläggning i lokal 

 2013 2012 

    
Ingående anskaffningsvärde  259 207 259 207 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  259 207 259 207 



 

    
Ingående avskrivningar  -207 364 -181 442 
Årets avskrivningar  -25 921 -25 921 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -233 285 -207 364 
    

Utgående redovisat värde  25 992 51 843 
 

       
Not 10 Förändring 
av eget kapital 

      

       
 Inbetal

da 
insatser 

Kapitaltillsk
ott 

Repationsfond Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

 

Belopp vid årets 
ingång 

17 242 
597 

1 097 745 136 694 -1 278 452 50 462  

Vindsupplåtelse 416 550 403 450     
Disposition av 
föregående års 
resultat 

  404 50 462 -50 866  

Årets resultat     79 259  

Belopp vid årets 
utgång 

17 689 
147 

1 501 195 137 098 -1 278 857 79 259  

       
       
 

      
Not 11 Skulder till 
kreditinstitut 

     

   2013 2012 
 

 

 Räntesats % Datum för 
ränteändring 

Lånebelopp Lånebelopp   

      
SEB 3,67 2014-10-27 4 409 867 4 503 207  
SEB 2,25 2014-03-18 1 180 000 199 538  

   5 589 867 6 683 207  
      
Kortfristig del av 
långfristiga lån. 

  93 340 93 340  

      
 



 

Bilaga 5. Munin (Hagagatan) årsredovisning 

Brf Munin 40 

769623-4066 

Årsredovisning 
Bostadsrättsföreningen 

Munin 40 
Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. 

Förvaltningsberättelse 

Föreningens ändamål 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus 

upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta 

mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som bostadslägenhet eller 

lokal 

Grundfakta om föreningen 
Bostadsrättsföreningen registrerades 2011-07-15. Föreningens nuvarande ekonomiska plan 

registrerades 2011-12-09 och nuvarande stadgar registrerades 2007-07-15 hos Bolagsverket. 

Fakta om vår fastighet 
Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: 

Fastighetsbeteckning   Förvärv    Kommun 

Munin 40    2012-03-01    Stockholm 

Vid förvärvet ingick även tomträtten 

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Trygg-Hansa. 

Styrelseförsäkring samt bostadsrättstillägg ingår för samtliga lägenheter. 

Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. 

Byggnadsår och ytor 
Fastigheterna bebyggdes 1912 och består av 2 flerbostadshus. 

Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 2255 m², varav 2217 m² utgör lägenhetsyta och 38 m² 

utgör lokalyta. 

Lägenheter och lokaler 
Föreningen upplåter 31 lägenheter med bostadsrätt, 2 med hyresrätt samt 1 lokal med hyresrätt. 



 

Lägenhetsfördelning: 

1 rok: 8 st  

2 rok: 12 st 

3 rok: 12 st 

5 rok: 1 st 

Byggnadens tekniska status 
Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2013 och sträcker sig fram till 2033. 

Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: 

Utfört/planerat underhåll År Kommentar 

Stambyte Badrum/kök 2015  
Fönsterrenovering 2015  
Fasadrenovering (övriga) 2015  
Fasadrenovering främre 2015  
Implementering Fiber 2015  
Ombyggnad vind/källare 2012-2013  
Takrenovering 2012-2013 Ny tak konstruktion källare inkl. 

mark-tätskikt innergårdar ink. 
glaskupoler 

Renovering/tätskikt gårdar och 
balkonger 

2013  

Renovering /ny hisskorg gathus 2013  
Brandtätning 2013  
Ny tvättstuga 2013  
Fiberbredband (grundarbete) 2013  
Målning av trapphus och dörrar 2013   
Byggnation av 
förvaringsutrymmen och 
altaner 

2013 Innefattar även stor altan för 
föreningens medlemmar 

 

Förvaltning 
Avtal     Leverantör 

Ekonomisk förvaltning   Deloite AB 

Medlemmar 
Medlemslägenheter: 43 st. 

Överlåtelser under året: 16 st. 

Föreningen har vid årets slut 2 bostadshyresgäster 

Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare. 



 

Styrelsen 
Björn Söderström  Ordförande 

Sandra Harms  Sekreterare 

Dahila Slewa   Kassör 

Almon Griimsted  Ledamot 

Anita Samuelsson  Ledamot  

Carl Lemoine  Ledamot (avgått) 

Styrelsen har under året avhållit 5 protokollförda sammanträden. 

Revisor 
Anders Wassberg   Ordinarie Extern   Deloitte AB 

Valberedning 
Låta Brodén 

Robin Andersson 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: 
Det som framkommer under byggnadens status vittnar om att stora och omfattande renoveringar har 

pågått allt sedan föreningen startades. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större 

underhållsarbeten: 
Större underhållsarbeten skjuts ytterligare fram två år till 2015. Föreningen är bunden att renovera 

främre fasaden och kommer prioritera denna åtgärd kommande år. Planerade unerhållaarbeten finns 

under stycket byggnadens status. 

Föreningens ekonomi 
Fördelning intäkter och kostnader: 

Intäktsfördelning 2013: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultatdisposition 

Förslag till behandling av föreningens resultat 

Balanserat resultat  -909 683 

Årets förlust  -1 556 229 

  -2 465 912 

Styrelsen föreslår att   

Till yttre fond avsätts  38 247 

I ny räkning överförs  -2 505 159 

  -2 465 912 

   

Nyckeltal  2013 

Årsavgift/m² bostadsrättsyta  608 

Lån/m² bostadsrättsyta, kr  11 359 
 

Insats per kvm2 bostadsrättsyta, kr  24 315 

Genomsnittlig skuldränta, %  4 % 

Fastighetens belåningsgrad, %  30% 

 

 

Skatter och avgifter 
För hyreshus blir avgiften 1 210 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet 

för bostadshuset med tillhörande tomtmark och för lokaler så beskattas fastigheten med 1 procent på 

lokalernas taxeringsvärde. 

Dispositionsförslag 
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: 

årets resultat        -70 835 

ansamlad förlust före reservering till fond för yttre underhåll  -1 828 914 

reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar   -114 372 

summa ansamlad förlust      -2 014 121 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: 



 

att i ny räkning överförs     -2 014 121 

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande 

resultat- och balansräkning med noter.Brf Morkullan 24 

 

  



 

RESULTATRÄKNING Not 2013 2012 
1 JANUARI – 31 DECEMBER    
    
RÖRELSENS INTÄKTER    
Årsavgifter /Hyresintäkter 1  1 297 050 998 426 
Övriga rörelseintäkter  0 270 

  1 297 050 998 696 
    
RÖRELSENS KOSTNADER    
Driftkostnader 2 -1 106 764 -476 998 
Fastighetsförsäkring  -42 435 -34 703 
Fastighetsskatt  -62 670 -38 133 
Fastighetsadministration 3 -374 921 -267 006 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

 -419 638 -219 232 

  -2 006 428  - 1 036 072 
    
RÖRELSERESULTAT  -709 378 -37 376 
    
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER    
Ränteintäkter   6 095 0 
Räntekostnader   -1 567 403 -1 520 403 

  -1 567 403 -1 520 403 
    
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -2 270 686 - 1 557 779 
    
    
ÅRETS RESULTAT  -2 270 686 -1 557 779 
 

  



 

BALANSRÄKNING Not 2013-12-31 2012-12-31 

    
TILLGÅNGAR    
    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
    
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Byggnader och mark 4 103 693 809 90 861 342 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

 0 4 843 721 

  79 693 809 70 705 063 
    
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Andelar i Koncernföretag 5 462 613 462 613 

  462 613 462 613 
    
    
SUMMA ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR  80 156 422 72 167 676 
    
KORTFRISTIGA FODRINGAR    
Hyresfodringar  28 326 7 044 
Övriga Fodringar  3 791 156 438 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

6 20 153 42 286 

  52 270 205 768 
    
KASSA OCH BANK    
Kassa och bank  145 311  2 871 907 

    
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLÅNGAR  197 581 3 077 675 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  104 354 003 99 245 351 
    
 

  



 

BALANSRÄKNING Not 2013-12-31 2012-12-31 

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
    
EGET KAPITAL 7   
    
Bundet eget kapital    
Eget kapital ekonomisk förening  57 968 981 52 418 981 
Yttre fond   31 427 0 

  58 000 408 52 418 981 
    
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst eller förlust  -1 589 206 0 
Årets resultat  -2 270 686 -1 557 779 

  -3 859 892 -1 557 779 
    
SUMMA EGET KAPITAL  55 534 496 51 540 725 
    
LÅNGFRISTIGA SKULDER 8   
Skulder till kreditinstitut  48 257 189 46 257 189 

  48 257 189 46 257 189 
    
    
KORTFRISTIGA SKULDER    
Leverantörsskulder  49 882 839 825 
Aktuella skatteskulder  62 670 0 
Övriga skulder  278 516 237 863 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 171 250 369 749 

  562 318 1 447 437 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  104 354 003 99 245 351 
    
Ställda säkerheter    
Fastighetsinteckningar  28 257 189 25 257 189 

  28 257 189 25 257 189 
    
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
  



 

 

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Belopp anges i kronor om inte annat anges. 

Redovisningsprinciper 
Tillämpade principer överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden. När allmänna 

råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer 

och i tillämpliga fall från uttalanden från FAR. När är som fallet anges i detta särskild ordning nedan. 

Bostadsrättsföreningens förvärv av fastigheten har redovisats i enlighet med alternativ 2 i RedU9, 

bostadsrättsföreningars förvärv av fastighet via bolag. Enligt detta alternativ överförs övervärdet för 

aktierna direkt till fastigheten. 

Föreningen köpte samtliga aktier i Vapenjärnet Förvaltning Aktiebolag, vilket ägde fastigheten 

Stockholm Munin 4, för 50 799 429 kronor. Aktiebolaget sålde fastigheten den 1 mars 2012 för bokfört 

värde 9 613 921 kronor till bostadsrättsföreningen, varefter övervärdet på aktierna har överförts till 

fastigheten. Efter dessa åtgärder motsvarar fastighetens redovisade värde, vid förvärvstillfället, 

marknadsvärdet. 

 

Fastigheten har ett redovisat anskaffningsvärde som överstiger det skattemässiga värdet med 9 663 184 

kronor. Föreningen har i och med detta en uppskjuten skatteskuld. Om föreningen säljer fastigheten så 

innebär det att beskattning utgår även på denna mellanskillnad. Då föreningen inte har för avsikt att 

sälja fastigheten värderas den uppskjutna skatteskulden till 0. 

 

Ingen koncernredovisning upprättas med hänsyn till ÅRL 7:3 

 

 

Värderingsprinciper mm. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges.  

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrad för ackumulerad 

värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skriva av linjärt över tillgångarnas 

nyttjandeperiod. 

Byggnad 100 år, 1% 

Fodringar 

Fodringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

 



 

Fastighetsskatt/avgift 

Föreningen beskattas idag genom kommunal fastighetsavgift för bostadsdelen som antingen är ett fast 

belopp per lägenhet eller 0,3 % av taxeringsvärdet för bostadsdelen. De lägsta av dessa värden utgör 

föreningens fastighetsavgift som för räkenskapsåret är 1 210 kr per lägenhet. För lokaler betalar 

föreningen en statlig fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet på lokaldelen. 

Intäktredovisning 

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att inflyta 

Personal 

Bolaget har inte haft några anställde. Styrelsearvodehar betalats ut med 132 000 kr under året. 

 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER (NOTER). 
 

    
Not 1 Årsavgifter och hyresintäkter  2013 2012 
    
Årsavgifter bostäder  1 165 543 638 619 
Hyresintäkter bostäder  89 762 325 147 
Hyresintäkter lokaler  47 306 34 614 
Övriga intäkter och rabatt bostad  -5 561 45 

SUMMA   1 297 050 998 426 
 

    
Not 2 Driftkostnader  2013 2012 
    
Snöröjning  159 289 141 212 
Reparation och underhåll  511 568 49 700 
Fjärrvärme  303 616 199 115 
Fastighetsel   52 294 38 022 
Städ  10 952 4 667 
Vatten  35 161 28 324 
Sophämtning  21 237 14 309 
Övriga driftkostnader  12 647 1 649 

  1 106 764 467 998 
 

    
Not 3 Fastighetsadministration  2013 2012 
    
Ekonomisk förvaltning  82 344 58 357 
Konsultavroden  6 947 10 931 
Advokat- & rättegångskostnader  0 41 497 



 

Revisionsarvode  12 500 37 205 
Lokalhyra  6 391 27 007 
Bank kostnader  2 233 708 
Styrelsearvoden ink. arbetsgivaravg  168 007 87 933 
Övriga kostnader  96 499 3 368 

  374 921 267 006 
 

    
 

    
Not 5 Byggnader och mark  2013 2012 
    
Ingående anskaffningsvärde  91 080 574 0 
Årets anskaffning  8 408 384 91 080 574 
Omklassificeringar  4 843 721 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  104 332 679 91 080 574 
    
Ingående avskrivningar  -219 232 0 
Årets avskrivningar  -419 638 -219 232 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -638 870 -219 232 
    

Utgående redovisat värde  103 693 809 90 861 342 
    
Redovisat värde byggnader  25 929 034 25 804 259 
Redovisat värde fastighetsförbättringar  12 831 536 0 
Redovisat värde mark  40 933 238 40 858 756 

  103 693 808 90 663 015 
    
Taxeringsvärde    
Taxeringsvärde för föreningens fastigheter:  38 274 000 31 427 000 
Varav byggnader  16 312 000 12 374 000 
    
 

     
Not 6 Andelar i dotterbolag 
 

  2013 2012 

Företag  
Organistionsnummer 

Säte Antal/Kap 
andel % 

Redovisat 
värde 

Redovisatvärde 

     
Munin 4 Stockholm 100 % 462 613 462 613 

   462 613 462 613 
     
Uppgifter om eget capital och resultat   Eget Kapital Resultat 
Munin 4 I Stockholm AB   458 189 6 343 
 



 

 

    
Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

 2013 2012 

    
Upplupen intäkkt okt – dec  0 35 595 
Försäkring Trygg Hansa  6 892 6 691 
Deloitte, ek, förvaltning  13 261 0 

  20 153 42 286 
 

       
Not 7 Egetkapital       

       

 Insatskapital Upplåtelseavgift Yttre 
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets resultat  

Belopp vid årets 
ingång 

51 638 611 780 370   -678 256  

Inbetalda 
insatser 

3 319 930      

Resultatdisp. enl. 
beslut av årets 
föreningsstämm
a 

 2 230 070  
31 427 

-1 557 779 
-31 427 

878 256  

Årets resultat     -1 556 229  

Belopp vid årets 
utgång 

54 958 541 3 010 440 31 427 -1 589 206 -1 556 229  

       
       
 

      
Not 8 Långfristiga 
skulder 

     

   2013 2012 
 

 

Amortering efter 5 
år 

  48 257 189 46 257 189  

   48 257 189 46 257 189  
      

Kreditgivare Villkorsändring Ränta % Amortering 
2014 

Skuld per  
2013-12-31 

 

SEB 2014-02-28 3,37  15 419 063  
SEB 2016-02-28 3,62  15 419 063  
SEB 2017-02-28 2,89  15 419 063  
SEB 2014-04-28 2,20  2 000 000  

    48 257 189  



 

      
    

Not 9 Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 

 2013 2012 

    

Upplupen ränta SEB  11 204 11 663 

Förutbetalda årsavgifter/hyror  51 946 46 176 

Upplupen kostnad fjärrvärme  29 640 50 274 

Upplupen kostnad revision  18 750 25 000 

Övriga Upplupna kostnader  59 710 236 636 

  171 250 369 749 

 

 

 

 


