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Sammanfattning  

Nivå: C-uppsats inom företagsekonomi med inriktning redovisning 

Datum: 24 Maj 2016  

Författare: Johan Eliasson och Max Nordling 

Handledare: Cecilia Gullberg 

Bakgrund och problem: En bostadsaffär är kanske den största affär en människa gör i livet 

och då det säljs över 100 000 bostadsrätter i Sverige årligen så kan man konstatera att det är 

många som har skäl till att granska bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar. Men då en 

bostadsrättsförenings årsredovisning inte är en enkel sak att kommunicera till sina viktigaste 

intressenter, nämligen bostadsköparna, kan det vara intressant att undersöka vilken roll 

årsredovisningen egentligen har och även se vilka individuella faktorer som spelar in i ett 

bostadsköp.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt bostadsköpare använder sig av 

årsredovisningen när man köper en ny bostad. Få en förståelse för hur individuella faktorer 

som kunskap, värderingar, känslor och sättet årsredovisningen är presenterad på påverkar hur 

bostadsköparen väljer att använda årsredovisningen som beslutsunderlag vid köpet. 

 

Frågeställning: Vilken roll har årsredovisningen som underlag i beslutsfattandet vid ett 

bostadsköp och hur påverkar individuella faktorer användandet av årsredovisningen vid 

beslutsprocessen? 

 

Avgränsningar: I undersökningen har åtta personer intervjuats efter kriterierna att de bor i 

Stockholms län och har under de senaste sex månaderna införskaffat sig en bostadsrätt. 

Metod: En kvalitativ undersökning tillsammans med en deduktiv ansats har tillämpats. 

Insamlingen av empiri har gjorts med den kvalitativa metoden semistrukturerade intervjuer 

för att på så vis fånga upp bostadsköparnas egna åsikter och erfarenhet. 

Resultat och slutsatser: Årsredovisningens roll är att skapa en känsla av trygghet hos 

bostadsköparna då samtliga respondenter anser att det är viktigt att veta hur ekonomin ser ut. 

De individuella faktorer som omger ett bostadsköp är först och främst kunskap, känslor och 

erfarenhet. 

Förslag till vidare forskning: Författarna föreslår att man kan bredda urvalet genom att söka 

flera respondenter med erfarenhet då detta inte skulle påverka kunskapsnivån lika mycket som 

i denna studie. Författarna anser även att det skulle vara intressant att forska vidare kring 

respondenternas faktiska kunskapsnivå i att förstå årsredovisningen genom exempelvis ett 

kunskapstest.  

Nyckelord: Bostadsrättsförening, Kommunikation, Årsredovisning, Förståelse. 
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Abstract 

Level: Bachelor´s thesis for business degree 
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Authors: Johan Eliasson and Max Nordling 

Supervisor: Cecilia Gullberg 

Background: Buying a co-operative apartment might be the biggest deal a person does during 

his or her life time. And at the same time with over 100 000 co-operative apartments sold 

every year in Sweden, one can conclude that there are many people who have a reason to 

view housing community’s annual reports. But when a housing community’s annual report 

isn´t an easy thing to communicate to their key buyers, namely the co-operative apartment 

buyers, an interesting subject to examine might therefore be to investigate what the role of the 

financial statements actually have. And along with that, also see which individual factors that 

can participate or influence a buyer in its buying process.  

Purpose: The purpose of this study is to examine in which way the co-operative apartment 

buyers use the annual report when buying a co-operative apartment. As well as gaining an 

understanding of how individual factors such as knowledge, values, feelings , and the way the 

annual report is presented, affects how the co-operative apartment buyers chooses to use the 

Annual Report as a basis for the purchase. 

Research issue: What role does the annual report have when it comes to acting as a basis for a 

decision making in an apartment purchase and how will individual factors affect the use of the 

financial statements of the decision making process? 

Delimitation: In this study, eight people were interviewed with the criteria that they have to 

live in Stockholm and that they have during the last six months inquired themselves an co-

operative apartment.  

Method: A qualitative study together with a deductive approach has been applied. The 

collection of empirical data has been done with the qualitative method semi-structured 

interviews to capture home buyers' own reflections and experiences. 

Results and conclusions: The role of the annual report are to create a sense of security for the 

apartment buyers, since all of the respondents believe that it is important to know how the 

economy looks. The factors surrounding an apartment purchase is knowledge, feelings and 

experience. 

Suggestions for further research: The authors suggest that one can create a wider selection by 

adding more respondents with higher experience level in order to lower the influence of the 

knowledge factor, since that factor got quite major in this study. The authors also believe that 

it would be interesting to do further research into the respondent’s actual knowledge of 

understanding the financial statements, for example through a knowledge test. 

Keywords: Housing community, Communication, Financial report, Understanding 
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1. Inledning 

Kapitlet kommer att inledas med en introduktion till bostadsrättsmarknaden i Sverige. 

Därefter följer en problemdiskussion som utmynnar i studiens syfte och frågeställning. 

Avslutningsvis kommer det att redogöras för studiens avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Under 1930 talet öppnades möjligheten att införskaffa sig en bostadsrätt i Sverige för första 

gången (Bostadsrätterna 2016). Sedan dess har efterfrågan varit nästintill konstant ökande 

bortsett från perioder av lågkonjunktur och höga marknadsräntor. Bland annat visar färsk 

statistik på att priserna för bostadsrätter i Sverige har ökat med 225 % sedan år 2000 

(Carlgren 2016) samt att det idag finns över 29 980 stycken registrerade bostadsrättföreningar 

i Sverige vilket är en ökning med ca 61 % jämfört med år 1994 då det endast var 18 573 

stycken (Bolagsverket 2015). Även omsättningen av antalet sålda bostadsrätter har ökat från 

ca 72 000 försäljningar år 2000 till 103 000 försäljningar år 2014 vilket är en ökning med ca 

43 % (SCB 2015).  

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte. Föreningens huvuduppgift 

är att förvalta fastigheten och tillhandahålla lägenheter till dess medlemmar som inte har 

någon tidsbegränsning. Vid tillkomsten av en bostadsrättförening, tidpunkten då en förenings 

lägenheter erbjuds för allra första gången, betalar man en överenskommen insats. Denna 

insats får man som bostadsrättsinnehavare aldrig tillbaka. Däremot kan man sälja sin 

bostadsrätt (Bolagsverket 2012). 

Att vara medlem i en bostadsrättsförening, det vill säga att inneha rätten att nyttja en lägenhet 

i föreningens fastighet, medför en förpliktelse som kan efterliknas funktionen av en 

demokrati. Varje medlem i en förening har en röst var som ska användas ansvarsfullt vid 

gemensamma beslut vid till exempel en årsstämma (Bolagsverket 2012). En betydande 

skillnad mellan en hyresrätt och en bostadsrätt är att hyresrätter har en begränsad 

nyttjandeperiod vilket en bostadsrätt inte har. En bostadsrättsförening tenderar även att hålla 

nere sina avgifter på grund av att en bostadsrättsförening inte har något vinstintresse till 

skillnad mot en hyresvärd. Att vara medlem i en bostadsrättsförening medför även risker som 

bör tas i beaktande. I en dåligt ekonomiskt skött förening är det vanligt med drastiskt höjda 
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avgifter till följd av att föreningen inte har tillräckligt med pengar för att klara av den dagliga 

driften eller på grund av ökade finansieringskostnader (Källström 2009).  

Bostadsrättsföreningen har en styrelse som sköter förvaltningen av den fastighet som ingår i 

bostadsrättsföreningen. Styrelsen måste bland annat rätta sig efter bostadsrättslagen, 

föreningens stadgar samt de beslut som har fattats på årsstämman. Det är på årsstämman som 

styrelsen väljs tillsammans med vilken revisor som föreningen vill ha. Här tar man även 

beslut om eventuella underhållsarbeten och liknande som berör föreningen. (Källström 2009). 

I Sverige är det lag på att alla aktiebolag samt ekonomiska föreningar måste framställa en 

ekonomisk redovisning som ska publiceras i årsredovisningen (Skatteverket 2015). Den 

externa redovisningen som görs är till för att kommunicera ekonomisk information till dess 

intressenter. Det kan till exempel vara långivare och leverantörer men även bostadsköpare 

som i detta fall blir medlemmar (Sundgren 2013, s. 26). Den ekonomiska informationen som 

redovisas ska vara av så pass hög relevans och väsentlighet att den ska kunna användas för att 

analysera bland annat årets resultat, ekonomiska förändringar men också styrelsens 

förvaltning under året som har gått, vilket då även gäller bostadsrättsföreningar (Sundgren 

2013, s. 56-59).  

Vid förvärv av en bostadsrätt är det bland annat viktigt att förstå hur föreningens ekonomi ser 

ut. Till exempel är belåningsgrad och driftkostnader något som kan spela en viktig roll för den 

framtida boendeavgiften. Shannon och Weaver (1948) är kända inom kommunikationsteorin 

och de belyser olika kommunikationsstörningar som de kallar ”brus”. Brus kan uppstå i olika 

kommunikationsprocesser, vilket då årsredovisningen kan betraktas som och exempel på brus 

är allt från avancerad terminologi till okunskap hos användarna (Shannon och Weaver 1948 se 

Fiske 1998, s. 19-22). Eftersom viktig information ska kommuniceras via årsredovisningen på 

ett sådant sätt att dess intressenter förstår, och kan fatta beslut utifrån den, är 

kommunikationsteori en viktig faktor att undersöka. Med tanke på siffrorna från Statistiska 

Centralbyrån, som visar att det såldes över 100 000 bostadsrätter i Sverige år 2014, kan man 

tänka sig att lika många har skäl till att läsa och förstå bostadsrättsföreningarnas 

årsredovisningar. 
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1.2 Problemdiskussion 

Ett bostadsköp är för de flesta människor kanske den största affären man gör i livet. Därför är 

det väldigt viktigt att kunna få en inblick i hur bostadsrättsföreningen mår rent ekonomiskt. 

Men att en bostadsrättsförenings årsredovisning är anpassad för alla sina intressenter håller 

inte Svernlöv och Stattin (2014) med om. De fick i uppdrag av HSB, Bostadsrätterna, 

Sveriges bostadsrättscentrum, Riksbyggen och FAR Akademi att göra ett rättsutlåtande om 

hur bostadsrättsföreningarnas redovisning påverkades vid avskaffandet av den progressiva 

avskrivningsmetoden för byggnader år 2014. Avskaffandet innebär att föreningar inte längre 

kan göra små avskrivningar som sedan blir större med tiden. Istället blir föreningarna tvungna 

att göra en linjäravskrivning som innebär relativt högre initiala avskrivningskostnader för 

framförallt nyare bostadsrättsföreningar (Svernlöv och Stattin 2014, S. 3). 

I rättsutredningen kunde man inte fastställa några konsekvenser med avskaffandet av 

progressiva avskrivningar, istället konstaterade man att redovisningslagarna som gäller för 

bostadsrättsföreningarna inte är anpassade för dessa. Till exempel kan en förening redovisa ett 

underskott trots att ekonomin är stark. Med det menas att föreningen kan visa ett negativt 

resultat flera år i rad men att det inte gör något så länge föreningen har ett positivt kassaflöde. 

Detta då avskrivningar inte är pengar som fysiskt försvinner vilket gemene man inte alltid är 

medvetna om (Svernlöv och Stattin 2014, s. 7). Med underlag från rättsutredningen kan 

bostadsrättsföreningens intressenter få en missvisande bild av hur ekonomin ser ut i en 

bostadsrättsförening. Det anser Ulrika Blomqvist som jobbar på riksorganisationen 

Bostadsrätterna som tillhör en av beställarna av rättsutredningen (Bostadsrätterna u.å.). 

Tillsammans med resterande beställare (HSB, Sveriges bostadsrättscentrum, Riksbyggen och 

FAR Akademi) anser hon att problemet är av så pass allvarlig karaktär att man i slutet av år 

2014 låtit framställa en idéskrift. Denna har till syfte att agera föreställningsram för hur en 

bostadsrättsförening på ett smidigare sätt kan framställa ekonomisk information i sin 

årsredovisning. Vilket ska göra det lättare för bostadsrättsföreningens intressenter att använda 

och förstå informationen. Med anledning av idéskriften gick HSB, Bostadsrätterna, Sveriges 

bostadsrättscentrum, Riksbyggen och FAR Akademi tillsammans vidare och gav regeringen 

ett förslag om att en utredning av redovisningsregler för bostadsrättsföreningarna bör 

genomföras (HSB 2015). Då årsredovisningen är den offentliga och ofta den enda källan för 

ekonomisk information gällande bostadsrättsföreningen är det av stor vikt att denna 

information är användbar för intressenterna. Det håller Bruzelius och Skärvad (2011), med 

om. I alla fall när det kommer till att tillhandahålla sina intressenter värdefull information. I 
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sin bok, Integrerad Organisationslära, behandlar de utbytesrelationer och belyser vikten av att 

intressenterna ska kunna använda sig utav informationen (Bruzelius & Skärvad 2011, s.73). 

Det är med andra ord en faktor värd att undersöka vidare, alltså hur bostadsrättsföreningarnas 

årsredovisningar riktar sig till bostadsköparna, då detta med stor sannolikhet berör 

bostadsköparnas beslut i en köpprocess. 

Den 1 oktober 2015 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredning för att se över 

konsumentskyddet på bostadsmarknaden i Sverige. Syftet med denna utredning är att 

identifiera och stärka områden där konsumentskyddet brister när det handlar om att köpa en 

bostad. Utredningen ska vara klar och redovisad senast den 14 april 2017. I den kommer man 

att undersöka områden som berör bildandet av nya bostadsrättsföreningar, hur den 

ekonomiska planen för föreningen ska vara utformad och regler kring mäklarens roll i affären. 

Det område som kommer att beröras och som är av störst relevans för denna studie är ”om det 

i årsredovisningen bör lyftas fram uppgifter som är särskilt viktiga för 

bostadsrättsföreningens intressenter”. Det vill säga att man ska se över om man på något sätt 

kan utforma årsredovisningen så att den blir mer begriplig för intressenterna. I utredningen 

står det att årsredovisningen ska vara presenterad på ett sådant klart och tydligt sätt att även en 

lekman ska kunna förstå den (Justitiedepartementet 2015).  

I tidigare forskning har man problematiserat de eventuella effekter som kan uppstå när 

konsumenter inte har de verktyg eller kunskap som krävs för att ta till sig ekonomisk 

information från exempelvis en årsredovisning. Man talar då om financial literacy som direkt 

översatt betyder finansiell läskunnighet eller ekonomisk förståelse. Det handlar om hur man 

som privatperson kan ta emot och förstå ekonomisk information och utifrån det kunna ta 

rationella beslut (NFEC u.å.).  

I en undersökning gjord av Huston (2012), som publicerades i International Journal of 

Consumer Studies, granskade man hur förmågan att förstå ekonomisk information påverkade 

de villkor som konsumenter kunde få då de ansökte om bolån eller andra krediter i USA. I 

undersökningen testade man konsumenters förmåga att ta till sig ekonomisk information på 

olika sätt och resultatet blev att de som kunde ta till sig informationen i nivå över medelsnittet 

var också de som kunde få de bästa lånevillkoren. Huston (2012) hävdar att förmågan att 

kunna ta till sig ekonomisk information har en stor bidragande faktor till att kunna ta 

rationella ekonomiska beslut (Huston 2012, s. 566-572). 
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Kahneman (2003) är en känd nobelpristagare, som i linje med Hustons (2012) undersökning, 

anser att kunskapsnivån är en viktig faktor som spelar in i en beslutsprocess. Likt de individer 

i undersökningen, som har bäst förmåga att läsa finansiell information och därmed får tillgång 

till de bästa lånevillkoren, gynnas de mest pålästa bostadsköparna i ett bostadsköp. Han menar 

att individer med större kunskap kring situationen de befinner sig i kommer att kunna göra ett 

mer lyckosamt beslut. Han anser dock att det till stor del är individen själv som måste skaffa 

sig kunskapen (Kahneman, 2003b, s.1453). 

Bazerman (2006) presenterar en rad olika beslutsmodeller i sin bok, Judgment in managerial 

decision making, som exemplifierar hur man i olika steg till slut kan fatta ett rationellt beslut. 

Han belyser bland annat olika kriterier som individer antas följa. Några exempel på sådana 

kriterier kan vara bostadens läge, föreningens ekonomiska ställning eller föreningens avgift. 

För att kunna ta ett rationellt beslut måste individen i fråga ha de rätta förutsättningarna för att 

kunna begripa informationen som ges (Bazerman 2006, s. 4). För att vidare förstå hur 

bostadsköparna agerar vid ett bostadsköp är därför beslutsteori en viktig faktor att undersöka 

för att förstå köpprocessen. 

Då organisationer som HSB, Sveriges bostadsrättscentrum, Riksbyggen och FAR Akademi 

tillsammans har framställt en egen idéskrift som ska hjälpa bostadsrättsföreningar att 

framställa väsentlig ekonomisk information och att regering har tillsatt en utredning för att se 

över om man behöver ändra dagens redovisningsprinciper för bostadsrättsföreningar kan man 

fastställa att en bostadsrättsförenings årsredovisning inte är en simpel sak att producera på ett 

sådant vis att alla dess intressenter kan använda sig av den. Dessutom har man i tidigare 

forskning belyst och i vissa fall konstaterat att grunden till att ta rationella ekonomiska beslut 

ligger i konsumentens förutsättningar att kunna förstå den information som finns tillgänglig 

för dem.  

Vid en bostadsaffär, då en mängd olika individuella faktorer ska vägas in tillsammans med 

olika kriterier, vilken roll har då årsredovisningen? Speciellt om framställningen av den 

ekonomiska informationen inte är lämpligt utformad och riskerar att vara missvisande, som 

Svernlövs och Stattins (2014) rättsutlåtande pekar på. 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt bostadsköpare använder sig av 

årsredovisningen när man köper en ny bostad. Samt få en förståelse för hur individuella 

faktorer som kunskap, värderingar, känslor och sättet årsredovisningen är presenterad på 

påverkar hur bostadsköparen väljer att använda årsredovisningen som beslutsunderlag vid 

köpet. 

 

1.4 Frågeställning 

Vilken roll har årsredovisningen som underlag i beslutsfattandet vid ett bostadsköp och hur 

påverkar individuella faktorer användandet av årsredovisningen vid beslutsprocessen? 

 

1.5 Avgränsning  

I denna studie har författarna valt att avgränsa undersökningen till personer i Stockholms län 

som under de senaste sex månaderna har köpt en bostadsrätt. Detta då man vill att 

respondenterna fortfarande ska ha köpprocessen och erfarenheterna kring köpet färskt i 

minnet. 
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med en fördjupning i beslutsteori för att läsaren ska få 

en teoretisk grund i hur större beslut fattas på individnivå. Sedan presenteras 

kommunikationsteori och intressentmodellen samt tidigare forskning om ekonomisk förståelse 

för att öka förståelsen i hur bostadsrättsföreningarna kommunicerar sin ekonomiska 

information.  

 

2.1 Beslutsteori  

Vid en bostadsaffär som är ett stort beslut där ofta mycket pengar är inblandade är det viktigt 

för denna studie och för att förstå årsredovisningens roll i detta beslutsfattande, att ha en 

grundläggande förståelse i hur ett beslut kan gå till. Utifrån teorier och tidigare forskning 

redogörs nedan vilka aspekter som kan vara avgörande vid ett beslutfattande och vad detta 

grundar sig i.  

 

2.1.1 Rationellt beslutsfattande 

För att förstå hur bostadsköpare på bästa sätt kan tänkas agera vid ett beslutsfattande används 

till en början Bazermans (2006) rationella beslutsmodell. Modellen används för att avgöra 

vilket beslut som logiskt leder till det mest optimala resultatet. I modellen radar Bazerman 

(2006) upp diverse beaktningsbara steg som författarna reder ut nedan (Bazerman 2006, s. 4). 

Först och främst ska man definiera problemet vilket kan vara behovet av att köpa en ny 

bostadsrätt. Efter det ska man identifiera kriterierna som beslutet kommer att grunda sig på. 

Det kan exempelvis vara bostadens läge, föreningens avgift, marknadspriset eller föreningens 

ekonomiska ställning. Dessa kriterier ska man sedan väga mot varandra för att avgöra vilka 

kriterier som är av störst vikt. Exempelvis är läget kanske viktigare än månadsavgiften 

(Bazerman 2006, s. 4-5).  

När avvägningen är klargjord ska man hitta olika valmöjligheter och ranka dessa mot 

varandra, vilket anses vara den svåraste delen i processen. Det gäller att försöka förutse 

framtida händelser för att kunna göra den bästa bedömningen (Bazerman 2006, s. 4-5). 

Till slut ska man sammanställa all det data som samlats in och avgöra vilket beslut som 

kommer vara mest rationellt (Bazerman 2006, s. 4-5). Det kan beskrivas som att de 
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bostadsrätter som är intressanta för bostadsköparen, i olika bostadsrättsföreningar, kommer att 

ställas mot varandra och gallras ut utifrån de kriterier som köparen har för sitt boende.  

 

2.1.2 Värderingar och kunskapsnivå 

Kahneman (2003a) menar på att omgivningen spelar en viktig roll för ett beslutsfattande då 

omgivningen färgar våra tankar och värderingar. Exempelvis kan våra familjer, vänner eller 

media påverka våra beslut genom rådgivning eller allmän upplysning (Kahneman 2003a, s. 

716-717).  Vid ett beslutsfattande råder det alltså en risk att vi fattar beslut efter de mest 

lättillgängliga värderingar som uppstått från vår omgivning och därmed riskerar vi att förbise 

rationella värderingar (Kahneman 2003a, s. 698-699). Om man bara omgetts av värderingar 

och tankegångar som inte bedömer att en årsredovisning anses särskilt viktig, kommer den att 

användas i lägre utsträckning. Med andra ord, att fatta beslut utifrån årsredovisningen är inte 

alltid högsta prioritet ifall en individ påverkats av sin omgivning, vilket då minskar 

årsredovisningens användande.  

Det går dock att träna upp sig själv på att göra mer rationella val och inte låta sig påverkas av 

andra. Det är något som författarna tolkar att bostadsköpare bör ta i beaktande för att kunna 

maximera sina chanser till ett drömboende (Kahneman 2003a, s. 699). Med högre 

kunskapsnivå inom ämnet kan man nämligen göra sundare och mer rationella beslut menar 

Kahneman (2003a). I artikeln ger han ett exempel som utspelar sig i en schackduell mellan en 

specialist och en nybörjare. Specialisten ser brädet med helt andra ögon, på grund av sin 

expertis, än vad nybörjaren gör och kommer med största sannolik att segra trots att bägge 

deltagarna utgår från de mest lättillgängliga alternativen (Kahneman, 2003b, s.1453). Vid ett 

bostadsköp kan detta kopplas till att ifall bostadsköparen besitter kunskap för att kunna avläsa 

en årsredovisning, kommer denne förmodligen att kunna göra en bättre affär än en individ 

som inte har samma kunskap. 

 

2.1.3 Känslor 

Det finns forskning som tyder på att det inte bara är lättillgängliga värderingar och tankar som 

påverkar beslutsfattandet. Pfister och Böhm (2008) kommer från Bergen universitetet i Norge 

och har gått samman och skrivit en artikel om hur bedömningar och beslutstaganden påverkas 

av känslor (Pfister & Böhm 2008). 
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Känslorna samlas in i ett sammanhang som beslutsfattandet sker i. Känslorna (1) bildar 

information som utgör själva stommen för vårt beslut, (2) beslutsprocessen utförs snabbare 

och leder till det val vi gör, (3) skapar betydelse i förhållande till en situation och en person 

samt (4) påverkar det moraliska ansvaret personen känner. (Sistnämnda är inte relevant för 

vår undersökning och därav sker ingen vidare förklaringar kring den delen och det skulle även 

ge ett för omfattande teoriavsnitt) (Pfister & Böhm 2008, s. 14). 

Beroende på de känslor, bra eller dåliga, som beslutsfattaren förknippar i en situation 

påverkas beslutsfattandet. Om personen i fråga kände sig glad kommer samma beslut att ske 

igen (Pfister & Böhm 2008, s. 14). Med andra ord kan man säga att ifall en person känt glädje 

av att använda sig av en bostadsrättsförenings årsredovisning tidigare kommer denne att göra 

det igen. Man kan exempelvis ha lyckats avläsa stora framtida ekonomiska påfrestningar och 

därmed undsluppit en dålig affär.  

Hastigheten i en beslutsprocess höjs av känslor som gör att man exempelvis känner rädsla, 

glädje eller avsky. Det leder till att beslutsfattandet skenar och man fattar ett beslut betydligt 

snabbare än vad som från början var tänkt (Pfister & Böhm 2008, s. 11). För att exemplifiera 

detta kan man beskriva det som om en person känner avsky inför siffror, kommer den att 

använda sig så lite som möjligt av årsredovisningen vid ett beslutsfattande och riskerar 

därmed att göra ett förhastat beslut. 

Även en känslomässig situation kan påverka en individs beslutsfattande beroende på hur 

relevant känslan är gentemot den själv (Pfister & Böhm 2008, s. 11). Exempelvis kan vi 

illustrera två bostadsspekulanter. En av dem tillkännager att hen precis lyckats göra en 

kanonaffär genom att betalat under marknadsvärde eller liknande. Den andre känner då 

beundran och glädje för sin kamrat vilket frambringar positiva känslor. 

Reaktioner från situationen ovan kan påverka individer känslomässigt olika på grund av hur 

de själva anser att en situation är relevant till dem själva och sina intressen (Pfister & Böhm 

2008, s. 11-12). De känslor som uppstod i exemplet kommer att vara positiva då det var två 

goda vänner och varav den ena fortfarande letar en bostad vilket gör hen mer inspirerad på 

grund av den glada nyheten. 

Det viktigaste ur en analyserande synvinkel är att belysa de väsentliga aspekter som 

förekommer i en situation som frambringar just ett agerande (Pfister & Böhm 2008, s. 12). I 

exemplet kan de positiva känslor som uppstod tänkas motivera individen i fråga att snabba på 
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sitt sökande efter den perfekta bostaden och slutföra ett beslutsfattande då hen känner att en 

lyckad affär är inom räckhåll.  

 

2.1.4 Sammanfattning beslutsteori 

Sammanfattningsvis för beslutsteoriavsnittet finns det fyra stora faktorer som ligger inom 

ramen för ett beslutsfattande. Beroende på person och omständigheter kommer dessa olika 

faktorer vägas in olika mycket vid en bostadsaffär. För att förtydliga detta har författarna gjort 

en modell se Figur 1.  

 

 

Figur 1: Beslutsfattande. Källa: Egen bild 

 

2.2 Kommunikationsteori 

För att förstå hur bostadsköparna kan tänkas uppfatta årsredovisningen använder sig 

författarna av kommunikationsteori. Kommunikationsteori kan visa hur 

bostadsrättsföreningarna kommunicerar ut den finansiella informationen vilket ökar 

förståelsen för de komplikationer som bostadsköparna kan stöta på. Detta underlättas genom 

att se årsredovisningen som en kommunikationsprocess. Det anses nämligen enklare att 

upptäcka möjliga komplikationer som uppstår ifall man använder sig av det synsättet (Bedford 

& Baladouni 1962, s.650).  

För att förstå vad som är relevant i en kommunikationsprocess och för att förstå hur 

informationen överförs använder författarna sig av kommunikationsmodellen ”Mathematical 

Theory of Communication” som är skapad av Shannon och Weaver (1948). De presenterade 



11 
 

denna teori främst för att användas vid teknisk media överföring men den hävdas kunna 

appliceras på alla frågor som berör all typ av kommunikation (Shannon och Weaver 1948 se 

Fiske 1998, s. 17). Se figur 2.  

 

Figur 2: Mathematical Theory of Communication. Källa: (Fiske 1998, s. 18) 

Målet med modellen är att förstå hur man förbättrar kommunikationsprocessen genom att 

förebygga eventuella komplikationer som framgår när man använder sig av den. Källan är 

själva beslutsfattaren och det är här som meddelandet bestäms, det vill säga vad meddelandet 

ska innehålla. Meddelandet förvandlas sedan av sändaren till en signal som skickas genom en 

kanal till mottagaren (Fiske 1998, s. 18-19). För att förstå just redovisningen som en 

kommunikationsprocess är det viktigt att välja de bäst lämpade elementen. Ur ett 

redovisningsperspektiv blir det källan, kanalen och destinationen (Bedford & Baladouni 1962, 

s. 651-652).  Källan utgörs av bostadsrättsföreningen och kanalen utgörs av årsredovisningen. 

Bostadsköparen ser författarna som destinationen då det är dit som informationen ska nå i 

slutändan.  

Shannon och Weaver (1948) poängterar hur viktigt det är att meddelandet är av hög relevans 

och innehåller så mycket information som möjligt. Det är också av stor betydelse att denna 

information sedan går att avläsas när den når destinationen. Man kan därmed förvänta sig att 

årsredovisningen ska bestå av både mycket men också väsentlig information som 

bostadsköparna kan använda sig av (Shannon och Weaver 1948 se Fiske 1998, s. 18-21).   

Vidare i kommunikationsmodellen finns det en viktig del som skall tas i beaktande. Det som 

Shannon och Weaver (1948) kallar brus. Brus definieras som störningar som kan påverka hur 

meddelandet blir avläst vilket gör det extra viktigt att vår källa (bostadsrättsföreningarna) 

verkligen ser och utgår från sin destinations behov, det vill säga bostadsköparna. Annars 

riskerar meddelandet att bli feltolkat (Shannon och Weaver 1948 se Fiske 1998, s. 19-22). Ett 

exempel på brus kan vara avancerad terminologi eller beräkningar i meddelandet. Ett annat 
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exempel kan vara användarnas egen okunskap som hindrar dessa från att tolka (avkoda) 

informationen och använda sig av den. Allt brus måste beaktas av källan och därmed behöver 

inte brus leda till endast negativa effekter utan kan också gynna kommunikationsprocessen 

ifall källan vet vad bruset beror på och sedan motverkar det. Därmed kan denna 

kommunikationsmodell skänka en medvetenhet om var problemen i 

kommunikationskanalerna uppstår vilket är relevant för vår uppsats (Bedford & Baladouni 

1962, s. 656-658). 

Smith och Smith (1971) är två professorer från Arizona universitetet i USA som använt 

Bedford och Baladounis (1962) teorier om att se redovisningen som en integrerad 

kommunikationsprocess. De håller med Bedford och Baladouni (1962) om att det finns en 

koppling mellan redovisning och kommunikationsteori (Smith & Smith 1971). 

Artikeln som de har skrivit belyser att kommunikationen av den ekonomiska informationen i 

form av årsredovisningar brister då det är en väldigt snäv grupp individer i samhället som 

faktiskt kan förstå dem. Deras påstående bekräftas av en undersökning som professorerna 

gjort genom att mäta läsbarheten av ekonomisk information (Smith & Smith 1971, s. 553-

554). 

De använde sig av ”The Flesch reading ease formula” och ”The Dale-Chall formula” som 

båda är specialutformade för att undersöka just läsbarhet och förståelse. Med formlerna 

undersökte de sedan de 50 största företagens årsredovisningar som de handplockade från ”The 

Fortune´s list” år 1969. Resultatet av mätningen visade att 37 stycken (74%) av de 50 

årsredovisningar som användes i testet ansågs ha en läsbarhetsförståelse som motsvarade 

högskolenivå och resterande 26% motsvarade gymnasium nivå (Smith & Smith 1971, s. 554-

557). Undersökningen bekräftar med andra ord det allvar kring brus som tas upp i Shannon 

och Weavers (1948) modell när det gäller att förstå sin destinations behov och kunskapsnivå. 

Meddelandet kan annars komma att bli feltolkat eller inte avkodat överhuvudtaget (Shannon 

och Weaver 1948 se Fiske 1998, s. 19-22). Det är långt ifrån alla bostadsköpare som har 

högskolekompetens. Därför är det inte konstigt om alla inte kan använda sig av 

årsredovisningen.  
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2.3 Ekonomisk förståelse 

Ett annat väl utforskat område inom akademi är hur människor tar till sig ekonomisk 

information, på engelska kallat financial literacy. Inom detta område finns det tre huvudspår 

som forskningen framförallt har riktat in sig på. Inom det första huvudspåret forskar man 

främst på nivån av ekonomisk läskunnighet eller förmågan att ta till sig ekonomisk 

information inom olika demografiska grupper i samhället. Inom det andra huvudspåret 

undersöker man hur ekonomisk läskunnighet påverkar människors ekonomiska 

beslutsfattande. Inom det tredje och sista huvudspåret forskar man på vilken effekt ekonomisk 

utbildning har och hur man kan förbättra människors förmåga att ta ekonomiska beslut (Bay, 

Catasús & Johed 2014, s.37). Det är framförallt det andra huvudspåret inom forskningen som 

är intressant för denna uppsats. Det vill säga, kan människors förmåga att tyda och förstå en 

årsredovisning påverka beslutsfattandet när man köper en ny bostad? 

I en artikel skriven av Lusardi (2009), professor på George Washington University, har hon 

analyserat olika undersökningar som har gjorts för att testa människors ekonomiska 

läskunnighet världen över. I en av dessa undersökningar har man frågat folk olika frågor med 

snarlika matematiska lösningar men där frågorna är ställda på olika sätt. Resultatet av 

undersökningen blev att om respondenten skulle lösa ett problem där man räknade med 

procent svarade nästan 84 % av respondenterna rätt på frågan. Men om man ställde liknande 

fråga och använde sig utav ekonomisk terminologi, till exempel att man skulle beräkna hur 

mycket man hade på ett sparkonto efter X antal år med en bestämd räntesats, då lyckades 

endast 18 % av respondenterna besvara frågan rätt. Detta även om den bakomliggande 

matematiken och uträkningen var densamma (Lusardi 2009, s.3). Andra undersökningar i 

samma artikel visade på liknande resultat. Det var något som Lusardi (2009) framhöll som 

problematiskt då detta har visat sig vara kopplat till beslutsfattandet av ekonomiska beslut och 

att människor grundar besluten på felaktig information (Lusardi 2009, s.9). Detta visar på att 

ekonomisk terminologi kan ha en avskräckande effekt på hur personer tar emot den 

information som presenteras i en årsredovisning och även ha en inverkan på beslutsfattandet 

av bostadsköp. 

Flera forskare, bland annat Charlotta Bay et al (2014), menar att förmågan att förstå 

ekonomisk information är allt viktigare i dagens samhälle. Stor del av forskningen har riktats 

mot människors förmåga att kunna ta rationella beslut vid pensions- och personligt sparande. 

Tidigare har staten tagit ett större ansvar för välfärden i länder världen över, ett ansvar som nu 
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alltmer flyttas över till den enskilde konsumenten. Det har blivit allt viktigare för den enskilde 

individen att kunna ta rationella ekonomiska beslut på egen hand (Bay, Catasús & Johed 

2014, s.42). Detta kan jämföras med bostadsmarknaden där man som köpare har stort ansvar 

med bland annat undersökningsplikt vilken inkluderar undersökning av föreningens 

ekonomiska skick. Problemen som uppstår när konsumenter eller bostadsköpare inte förstår 

den ekonomiska information som finns presenterad i exempelvis en årsredovisning är bland 

annat att de får svårare att planera sin framtida ekonomi eller att de tar en finansiell risk utan 

att de vet om det (Financial Services Authority 2006). Exempel på detta vid köp av en 

bostadsrätt kan vara att bostadsköparen missar att föreningen ska göra en större renovering 

vilket kan höja månadsavgiften för bostadsinnehavaren. Eller att föreningen är kraftigt 

skuldsatt, vilket kan få negativa konsekvenser vid stigande marknadsräntor, som i sin tur ökar 

den finansiella risken som bostadsinnehavaren har.  

 

2.4 Intressentmodellen 

Intressentmodellen kommer i grunden från organisationsteorin i en strävan att förklara de 

utbytesrelationer en organisation har med sina intressenter. Då olika intressenter har 

varierande intressen i organisationen gäller det för dem att kunna balansera dessa krav för att 

på bästa sätt kunna tillgodose dem. Det blir en avvägning för organisationen då det inte alltid 

är möjligt att ta hänsyn till allas specifika behov (Bruzelius & Skärvad 2011, s.73).  

En bostadsrättsförening har även de olika intressenter som har intressen i den finansiella 

rapporteringen som föreningen lämnar ifrån sig i form av en årsredovisning. De främsta 

intressenterna är långivare, leverantörer samt staten och dess medlemmar. Se figur 3. 

Långivare och leverantörer vill gärna kunna urskilja att föreningen har god betalningsförmåga 

samt staten vill se att de fullgör sina skyldigheter gentemot myndigheter som bolagsverket 

och skatteverket.    

För att kunna applicera denna teori på denna studie måste man se på teorin utifrån 

medlemmarnas eller de presumtiva bostadsköparnas perspektiv och se vad de har för intressen 

i bostadsrättsföreningens årsredovisning.  
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Figur 3: Intressentmodellen. Källa: Egen bild 

 

Som författarna tidigare nämnt är man som medlem i en bostadsrättsförening inte direkt ägare 

av lägenheten man besitter. Istället är man medlem i en ekonomisk förening vars främsta syfte 

är att förvalta fastigheter och de ger också en rättighet att utnyttja en lägenhet i föreningens 

bestånd. Detta gör att bostadsrättsföreningens medlemmar kan ses som kanske den främsta 

intressenten då den riskerar både sitt boende och kapital om det skulle visa sig att föreningens 

ekonomi är ohållbar. Som köpare och blivande medlem i föreningen har man ett intresse av 

att se till att det är en bra bostadsrättsförening man köper in sig i och som befintlig medlem 

har man ett intresse i att se hur det går för föreningen samt hur styrelsen sköter sitt 

förtroendeuppdrag.  

 

2.5 Sammanfattning teoretisk referensram 

Teorierna och den tidigare forskningen som författarna valt att använda finns med för att 

belysa och förklara de omständigheter som bostadsköpare kan tänkas stöta på vid ett 

bostadsköp. Beslutsteorin används främst i syfte för att förstå ur ett individperspektiv hur 

bostadsköparen agerar vid ett stort och betydande beslut. Författarna kommer med hjälp av 

beslutsteorin bland annat undersöka hur bostadsköparna väger in och tar ställning till den 

ekonomiska information som finns tillgänglig för dem i bostadsrättsföreningarnas 

årsredovisningar. Beslutsteorin kommer att förklara varför bostadsköparna självmant väljer att 
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använda eller att inte använda årsredovisningen som beslutsunderlag och de eventuella 

anledningar som ligger bakom detta. 

Den tidigare forskningen inom området hur människor tar till sig ekonomisk information 

används för att belysa riskerna som finns när man kommunicerar information av ekonomisk 

karaktär.  

Kommunikationsteorin och intressentmodellen kommer sedan att användas för att ge en 

djupare förståelse i hur bostadsrättsföreningarna kommunicerar sin ekonomiska information 

till sina intressenter och vad det kan ha för inverkan på användandet av årsredovisningar.  
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3. Metod 

Då forskarna valt att undersöka vilken roll bostadsrättsföreningens årsredovisning har i ett 

bostadsköp samt hur individuella faktorer spelar in kommer en kvalitativ forskningsmetod att 

användas. Just för att författarna vill få mer förståelse i ämnet genom att höra målgruppens 

egna åsikter och erfarenheter. Författarna använder sig även av deduktiva inslag då 

författarna valt att använda specifikt utvalda teorier för att förstå de individuella faktorer 

som spelar in i ett bostadsköp. 

3.1 Forskningsmetod 

När man talar om forskningsmetoder brukar valet stå mellan att göra en kvalitativ eller 

kvantitativ undersökning. En kvantitativ undersökning är mer inriktad på kvantifiering av 

olika aspekter för att sedan mäta och dra slutsatser utifrån den empiri som inhämtats. En 

kvantitativ undersökning ska även helst vara så pass standardiserad att den ska kunna 

replikeras (Bryman & Bell 2013, s.162-163). Därför har författarna valt att göra en kvalitativ 

undersökning med deduktiva inslag. Just för att i kvalitativa undersökningar ligger fokus på 

att tolka och förstå texter, empiri och sammanhang snarare än siffror. Eftersom författarna 

ville förstå hur målgruppen agerade vid ett bostadsköp var en kvalitativ metod att föredra. 

Författarna ville alltså höra respondenternas personliga och nyansrika åsikter snarare än att 

sammanställa enformiga enkätsvar då det gav mer förståelse till frågeställningen. Det finns 

även fler tillfällen i en kvalitativ metod för att oförutsedd information ska dyka upp. Det kan 

ge ny och bredare kunskap till undersökningen. Till exempel kan semistrukturerade intervjuer, 

som kännetecknas av att vara kvalitativa, ge upphov till sådana tillfällen (Denscombe 2009, s. 

319). 

Med hjälp av deduktiva inslag har författarna valt ut specifika teorier innan sin datainsamling 

och byggt sin intervjuguide utifrån dem och på så vis kunnat dra slutsatser och samband till 

sin frågeställning. Ur resultatet från sina intervjuer fångade författarna upp teman och 

samband som analysen kunde bearbetas efter med hjälp av teorin. De teman och samband som 

uppstod benades ut och förklarades i analysavsnittet för att sedan bana väg för diskussion och 

slutsats (Bryman & Bell 2013, s.32). Intervjuguidens deduktiva inslag i form av koppling till 

teoriavsnittet samt generella framställning förklaras i följande avsnitt om tillvägagångssätt.  
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3.2 Tillvägagångssätt  

Datainsamlingen i denna studie har skett genom kvalitativa intervjuer i form av 

semistrukturerade intervjuer. Då syftet med studien var att ta reda på bostadsköpares egna 

åsikter och uppfattningar vid en köpprocess så var intervjuer en lämplig metod att använda. 

Vid genomförandet av semistrukturerade intervjuer har man oftast färdiga frågeområden eller 

ämnen att behandla men ger stort utrymme för respondenten att själv med egna ord svara på 

frågorna (Denscombe 2009, s. 234).  

Med respondenternas tillåtelse har författarna valt att spela in allting med en mobiltelefon. 

Detta i syfte att inte missa viktig data genom att bli distraherad av att föra anteckningar och 

för att kunna göra en korrekt transkribering av det som sades (Bryman & Bell 2013, s. 489.).  

För att eliminera risken för tvivelaktig eller förlorad data har författarna tagit 

intervjuareffekten i beaktning. Intervjuareffekten innebär att på grund av forskarnas bakgrund 

och ett eventuellt känsligt ämne att ställa frågor om, kan respondenterna omedvetet inta en 

”försvarsställning” och ange svar som hen tror att intervjuaren söker efter. Intervjuarens 

personliga åsikter, religion eller till och med arbetsstatus kan påverka hur respondentens och 

intervjuarens relation kan komma att formas (Denscombe 2009, s.244-245). Men då studien 

inte behandlar ett känsligt ämne har empirin med stor sannolikhet inte påverkats och 

författarna har själva motverkat intervjuareffekten. Bland annat genom att vara artiga, lyhörda 

samt passiva för att på så vis ingjuta ett neutralt förhållningssätt.  Vidare var det endast 

personliga intervjuer som gjordes då författarna på ett effektivt sätt ville reda ut eventuella 

frågetecken kring frågorna. 

Till studien har författarna gjort en intervjuguide som ligger till grund för hur intervjuerna är 

utformade och som författarna har förhållit sig till. Frågorna är, som nämnts tidigare, 

uppbyggda med deduktiva inslag på så vis att de har sin utgångspunkt främst från den 

teoretiska referensramen.  För att fånga upp teorierna i intervjuerna har fokus legat på att få 

med personliga åsikter och värderingar som kopplar och cirkulerar kring dessa. För att få med 

beslutsteori där både kunskap, värderingar och känslor spelade en viktig roll ställde 

författarna följande frågor: 

 Hur kom det sig att du hamnade där? 

 Vad var viktigt för dig när du letade efter en ny bostad?  
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 Hur samlade du in information inför ditt köp?  

 Tog du hjälp av någon utifrån inför ditt köp? 

 Förberedde du dig någonting inför ditt köp för att lättare kunna göra ett bra beslut? Till 

exempel kollade du upp vad som kan vara viktigt att tänka på? 

 Vad anser du är fördelarna med att bo i en bostadsrättsförening? 

 Vad ser du att det finns för risker med att bo i en bostadsrättsförening? 

 Förknippade du några känslor rent generellt inför att köpa en bostad? Hur påverkar till 

exempel första kontakten med mäklaren, och hur var det att gå på visningen?   

 Tog du på något sätt hjälp utifrån inför ditt beslutsfattande kring köpet av din bostad? 

Har du använt dig utav årsredovisningen vid dit bostadsköp? 

Ja följdfrågor: 

 Hur känner du inför för att använda årsredovisningen? 

 Vad var det du kollade efter i årsredovisningen? 

 Kunde du använda årsredovisningen som det beslutsunderlag som du hade hoppats på? 

Nej följdfråga: 

 Kan du ha blivit påverkad av någon utomstående att inte använda årsredovisningen? 

För att få med kommunikationsteori och intressentmodellen som främst involverar att belysa 

hur den finansiella informationen i bostadsrättsföreningarnas årsredovisning kommuniceras 

och hur den riktar sig till dess intressenter ställdes följande frågor: 

Har du använt dig utav årsredovisningen vid dit bostadsköp? 

Ja följdfrågor: 

 Fick du ut den information du letade efter i årsredovisningen? 

 Tycker du att årsredovisningen är gjord på ett sätt som gör den förståelig? 

 Upplever du årsredovisningen som svårtolkad? 

 Förstår du tillräckligt av informationen för att den ska kunna vägleda dig till ett bra 

köp? 

 Förstår du tillräckligt av informationen för att anses vara användbar? 

Nej följdfrågor: 

 Upplever du årsredovisningen som svårtolkad? 

Utöver kopplingen till teoriavsnittet, som förklarades ovan, har författarna även färgat 

frågorna för att fånga upp den generella processen i ett bostadsköp vilket har fungerat som en 

röd tråd. Detta i syfte till att, som nämnts tidigare, försöka få mer förståelse än vad enkäter 
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skulle ha frambringat. Den röda tråden som var i åtanke vid uppbyggnaden av frågorna 

underlättade även författarnas resultatavsnitt då empirin kunde ställas upp efter den. Man kan 

summera det hela med att intervjuguiden är uppbyggd för att fånga upp väsentlig data både 

utifrån teorierna men också den generella processen kring ett bostadsköp. 

Den röda tråd som vävts in i intervjuguiden delas in i tre olika steg. Det första steget 

innefattade först och främst att bringa förståelse för vad det är som gör att en person 

bestämmer sig för att köpa en viss bostad Inför ett köp. Författarna försökte till exempel ställa 

frågor som belyste vilka kriterier respondenten hade och vad som var viktigast. I nästa steg 

var det aspekten hur respondenterna kom fram till sitt beslut som prioriterades 

Informationsinsamling. Det vill säga hur respondenterna samlade in informationen till sitt 

objekt och hur respondenten jämförde de olika kriterierna. Det sista steget av den röda tråden 

belyste upplevelsen av själva årsredovisningen och tillsammans med ovan nämnda delar har 

dessa aspekter genomsyrat intervjuguiden för att sedan användas i resultatavsnittet för en 

logisk uppställning. 

Trots att intervjuguiden till stor del blev utformad efter teoriavsnittet är den inte strikt i sin 

form vilket gav författarna frihet att själva välja ordning på frågor samt följdfrågor. Allt 

beroende på hur samtalet utvecklades. Tanken med detta var att respondenterna i så stor 

utsträckning som möjligt skulle få en chans att berätta om sina åsikter och erfarenheter med 

sina egna ord. Trots det fanns det en tanke med hur intervjuguiden byggdes upp för att 

samtidigt ha en struktur i samtalet.  Som exempel, för att inte börja en intervju på ett 

otympligt sätt och direkt kasta sig på den huvudsakliga frågeställningen, har författarna valt 

att börja med en inledande öppen bakgrundsfråga där respondenten fritt får berätta om sitt 

köp. Detta för att lätta upp stämningen och även bygga förtroende med den som blev 

intervjuad innan man gick in på mer personliga frågor (Trost 2010, s. 84).  

I syfte att förbättra intervjuguiden har författarna gjort två stycken testintervjuer för att 

undersöka hur intervjuerna gick. Författarna ville nämligen inte riskera att viktig data inte 

togs upp. Utifrån testintervjuerna uppstod det förbättringspotential vilket ledde till att de båda 

intervjuerna gjordes om med samma respondenter men med den nya och förbättrade 

intervjuguiden. Testintervjuerna gav lärdom och författarna kunde genom detta förbättra 

intervjuguiden. Först och främst var det för få riktade och specifika frågor som fångade upp 

teorierna. Respondenter talade nämligen inte lika fritt och öppet som författarna hade räknat 

med, vilket riskerade att ge alldeles för korta och innehållsfattiga intervjuer. Både 

känsloperspektivet och kommunikationsaspekten riskerade att hamna utanför datainsamlingen 
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ifall författarna inte justerade för detta. Författarna behövde även lägga till några frågor för att 

bättre kunna fånga upp hur rationalitet påverkade ett beslutsfattande. Från början bestod 

intervjuguiden endast av tio frågor för att till slut inkludera totalt tjugo frågor. Intervjuguiden 

fick sammanfattningsvis en tydligare spets och inriktning som författarna lättare kunde 

förhålla sig till under intervjuerna.  

 

3.3 Population och urval  

I en kvalitativ studie behöver inte de människor, texter eller företeelser som används vara 

representativa då man hellre fokuserar på att nå en bred variation i den empiri som samlas in. 

Individerna kan exempelvis vara kloka, ointelligenta, gamla eller unga vilket inte gör 

någonting, då detta motverkar en snävt fokuserad informationskälla och istället breddar vägen 

för en mer detaljrik och nyansrik förståelse i det som undersöks (Denscombe 2009, s.53.). 

Kvalitativa undersökningar anses därför i hög grad lämpliga att baseras på sekventiellt 

upptäckande av exempelvis respondenter. Detta innefattar tillvägagångssätt som pekar på icke 

sannolikhetsurval som snöbollsurval eller subjektivt urval (Denscombe 2009, s.54). 

Då författarna inte hade tillräckligt med resurser för att samla in data om hela populationen 

har författarna i enlighet med ovan diskussion valt att inte använda sig utav ett 

sannolikhetsurval, alltså ett representativt tvärsnitt av alla människor i hela populationen 

(Denscombe 2009, s. 32; Bryman & Bell 2013, s.190). Författarna har istället använt sig av ett 

så kallat snöbollsurval som är ett icke-sannolikhetsurval. Urvalet i ett snöbollsurval sker 

genom att de personer man intervjuar hänvisar vidare till andra personer som de känner som 

skulle kunna vara relevanta för undersökningen. Fördelen med denna metod och val av urval 

var att författarna snabbt skulle kunna ackumulera ett större antal respondenter samt att då 

man hade blivit hänvisad av en person i respondentens närhet så kunde det ha en positiv effekt 

på svarsfrekvens och trovärdighet (Denscombe 2009, s. 38).  

Vidare är studien avgränsad både geografiskt, Stockholms län, samt enligt kriteriet att 

personen i fråga ska ha köpt en bostadsrätt under de senaste sex månaderna. De personer som 

stämmer in på dessa två kriterier utgör då studiens population.  
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3.4 Intervjuer 

Intervjuerna har gått till på följande sätt: 

Samtliga intervjuer har genomförts hemma hos respektive respondent eller på dennes jobb i 

syfte att underlätta för respondenterna att kunna delta. Vidare ville författarna att 

respondenterna skulle känna sig så trygga och bekväma som möjligt så därför blev deras 

vardagliga miljö att föredra. 

Författarna försökte alltid anlända en smula tidigare för att inte bli försenade på grund av köer 

eller liknande. Innan intervjun började försökte författarna hålla ett artigt och neutralt 

förhållningssätt för att göra respondenten bekväm inför det stundande momentet. När 

författarna tillsammans med respondenten till slut satte sig till bords började författarna alltid 

med att inledande förklara uppsatsens syfte och frågeställning. Även respondentens del i det 

hela och hens fulla anonymitet klargjordes för att stärka dennes självförtroende. Vidare 

ställdes även frågan ifall ljudinspelning var okej att använda. Det var ingen som hade någon 

invändning mot detta och när respondenten tillfullo var införstådd i vad hen gett sig in på så 

började intervjun.  

Det blev totalt åtta intervjuer som i genomsnitt blev arton minuter långa. Vid alla intervjuer 

förutom två deltog båda författarna då man ville minska bortfall av data genom en uppdelning 

av arbetet. Uppdelningen var att en fick intervjua medan den andre antecknade.  

Vid intervjuerna användes en mobil till inspelning samt en dator för anteckningar och 

malluppvisning av intervjuguiden. Den empiri som samlades in säkerhetskopierades samma 

dag för att minska risken för förlust av data. I intervjuguiden som användes belystes den röda 

tråden tillsammans med frågorna som framställts ur teoriavsnittet och följdes alltid upp ifall 

man råkade glida ifrån ämnet. 

 

3.5 Kvalitetsdiskussion: Tillförlitlighet, pålitlighet samt 

överförbarhet  

I följande avsnitt kommer författarna diskutera kring begreppen tillförlitlighet och pålitlighet 

samt överförbarhet. Empiriinsamlingens kvalitet kommer således diskuteras och förklaras 

med kritiska ögon för att övertyga läsaren om uppsatsens sanning och riktighet.  
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Kvalitativa och kvantitativa studier kräver olika termer eller begrepp för att belysa en uppsats 

sanning. Till exempel anses reliabilitetsmåttet inte fungera lika bra på kvalitativa studier då 

bra reliabilitet innebär att metoden måste vara så pass standardiserad att ifall undersökningen 

genomförs igen ska samma resultat uppnås vilket är nästintill omöjligt vid intervjuer. Sociala 

inramningar anses helt enkelt för komplexa för att kunna kopieras (Denscombe 2009, s. 377-

379). 

För att försäkra läsaren om uppsatsens sanning använde sig därför forskarna av Lincoln och 

Gubas (1985) termer: Pålitlighet, tillförlitlighet samt överförbarhet, då samtliga tre termer är 

applicerbara på just kvalitativa undersökningar. Lincoln och Guba (1985) anser att det inte 

finns ett absolut sätt att bevisa en kvalitativ uppsats exakthet men att de nämnda termerna 

ändå så långt som möjligt verifierar forskningen (Lincoln och Guba 1985, s. 294).  

Bra tillförlitlighet uppnås genom att författarna kan övertala läsaren om att den empiri som 

samlats in är korrekt och träffsäker. Det finns inte, som nämnts tidigare, ett absolut sätt att 

visa detta enligt Lincoln och Guba (1985). De förespråkar dock metoden Triangulering, som 

är en av flera åtgärder man kan använda för att nå vad Lincoln och Guba (1985) anser vara en 

rimlig sannolikhet att empirin är sann. Triangulering erbjuder ingen garanti men den hjälper 

ändå till att bestyrka empirin. Triangulering fungerar som så att forskarna utnyttjar flera 

kontrasterande empirikällor och väger resultaten från dessa mot varandra för att jämföra och 

se ifall empirin faller under någon form av gemensam riktning eller samstämmighet (Lincoln 

och Guba 1985, s. 294-296). Vidare, för att uppnå god pålitlighet måste författarna ha så pass 

hög transparens i uppsatsen att läsaren själv kan se och bedöma om det tillvägagångssätt som 

använts gett rimlig empiri. Läsaren ska även kunna avgöra ifall det är en ansedd metod 

överhuvudtaget. Hög pålitlighet anses vara ett substitut för att andra ska kunna göra en 

upprepning av studien (Lincoln och Guba 1985, s. 295-299).  

I kvantitativ forskning använder man sig av begreppet generalisering för att diskutera hur pass 

representativ en studie är i förhållande till grupper eller situationer utöver de som varit 

inkluderade i studien vilket är rimligt ur ett statistiskt perspektiv (Bryman & Bell 2013, s. 

177). I kvalitativ forskning är detta dock inte lika enkelt då ett generaliserbart resultat kräver 

ett stort representativt urval och det är sällan som kvalitativa forskare använder en metod som 

ger just ett representativt urval. Lincoln och Guba (1985) förespråkar då ett alternativt sätt 

som kallas överförbarhet. Det är en föreställningsprocess där läsaren själv får avgöra i vilken 

utsträckning fynden i studien skulle kunna överföras till andra studier eller fall (Lincoln och 

Guba 1985, s. 296-297). 
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I enlighet med diskussionen ovan har forskarna därför lagt mycket energi på att göra sin egen 

studie så transparant som möjligt för att andra forskare själva ska kunna avgöra vilka fynd 

som är överförbara och inte överförbara till just sina studier. Forskarna har till exempel angett 

så mycket information som möjligt kring genomförandet, just för att läsaren själv ska kunna 

bilda sig en uppfattning och avgör ifall fynden kan tillämpas. 

Tillförlitligheten i uppsatsen anses inte vara speciellt stark då författarna inte lyckats 

genomföra en triangulering. Alltså samla in empiri från tillräckligt många olika typer av 

källor. Författarna hade från början tänkt göra intervjuer med mäklare för att på så vis 

verifiera empirin från en annan aktör än bara från själva bostadsköparna. Ett antal intervjuer 

med olika mäklare skulle till exempel kunnat bekräfta eller inte bekräfta att bostadsköparna 

anser att årsredovisningen är svårtolkad. De individuella faktorer som författarna fångat upp 

kanske också kunde ha blivit kommenterade. Den tillförlitlighet som författarna har kunnat se 

i uppsatsen är endast i form av den samstämmighet som råder mellan de olika 

respondenternas påståenden som går att avläsa i resultatavsnittet.  

För att försäkra sig om att ha en bra pålitlighet i studien, så har författarna skapat en 

intervjuguide, som nämnts tidigare. Intervjuguiden finns som bilaga för att andra forskare 

själva ska kunna se och bedöma ifall frågorna är rimliga. Frågornas koppling och 

framställning förklaras även i avsnittet om tillvägagångssätt för att stärka transparensen 

ytterligare. Åsikter och uppfattningar kring användandet av årsredovisningen som 

beslutsunderlag samt hur individuella faktorer spelat in vid respondenternas beslutsfattande 

har varit i fokus.  

Vid intervjuerna har författarna spelat in allting för att sedan i lugn och ro gå igenom all 

empiri som samlats in. Detta ökar pålitligheten då det säkerställer att allting som sades under 

intervjun ingår i transkriberingen och det tillåter även andra forskare att kontrollera empirins 

riktighet. Ifall författarna inte hade spelat in intervjuerna fanns det en större risk att det 

respondenterna berättade inte hade fångats upp. 
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3.6 Litteratursökning 

Litteraturen som författarna har använt sig av har till största del inhämtats med hjälp av 

lättillgängliga sökmotorer online som erbjuds av främst Google Scholar men också Södertörns 

högskolas eget bibliotek. Inför bakgrundsbeskrivningen användes breda 

sökord/kombinationer som: Bostadsrättsförening, bostadsrättsförenings årsredovisning, 

financial literacy och risker. Författarna ville finna ett generellt innehåll för att sedan sikta in 

sig på det som var väsentligt utifrån frågeställningen. För att få bra kvalitet på källorna 

användes till största delen vetenskapliga artiklar, rättsutredningar, myndighetssidor och 

studentlitteratur. Utöver metoden ovan har en del litteratur även tagits fram genom tips av 

handledaren och författarnas egen erfarenhet av uppsatsskrivande.  

I problemdiskussionen lades själva grunden för valet av teorier. Begrepp som beslut, 

kommunikation, förståelse och intressenter ansåg författarna ha störst tyngd när det kommer 

till bostadsköparnas användande av årsredovisningen och kom därför att spela en viktig roll 

vidare i uppsatsens teoriavsnitt. Författarna valde till slut att tillämpa intressentmodellen 

tillsammans med kommunikationsteori och beslutsteori då dessa behandlar även kunskap och 

förståelse från olika aspekter vilket gav mer förståelse för frågeställningen.  

Kombinationer av begrepp som uppstod för att bygga teoriavsnittet blev bland annat 

communication accountancy, communication financial reports, rational decision making, 

judgment making och knowledge financial reports.  

Inför valet av metod användes främst studentlitteratur som Denscombe (2009) och Trost 

(2010) har skrivit. I Södertörns bibliotek användes sökord/kombinationer som kvalitativ 

metod, intervjuer och urval. 

 

3.7 Litteraturdiskussion  

Den litteratur som använts har författarna kritiskt granskat för att stärka den grund uppsatsen 

står på. Till exempel har relevanta studier som kandidatuppsatser gallrats bort på grund av att 

den vetenskapliga nivån och trovärdigheten ansetts vara för låg.  

I teoriavsnittet har endast vetenskaplig litteratur och källor använts. Dock kan en del artiklar 

anses vara bekymmersamt ålderdomliga. Åldern leder till exempel att dåvarande 

omständigheter förmodligen har skiftat en aning. Men trots detta så ansåg författarna att 
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källorna lyfte fram och analyserade uppsatsens ämne på ett högst relevant sätt.  Bland annat 

artikeln som Bedford & Baladouni (1962) har skrivit angående redovisningen som en 

integrerad kommunikationsprocess har några år på nacken. Men då Bedford & Baladouni 

(1962)  behandlar ett så pass väsentligt område när det kommer till kommunikationsteori så 

anses artikelns innehåll väga mer än dess eventuella brister på grund av åldern. 

I metodavsnittet användes ett fåtal böcker med ungefär samma ålder vilket kan minska 

bredden av förståelse för metoden som använts. Men då samtlig litteratur är utgiven av 

Studentlitteratur AB innebär det att informationen en eller flera gånger i någon form granskats 

för att kunna användas i utbildningssyfte. Detta innebära att litteraturen ändå speglar en 

korrekt bild av det verkliga livet och på så vis ger en bra grund att genomföra författarnas 

tillvägagångssätt på. 

 

3.7 Källkritik 

De respondenter som författarna har intervjuat anses vara trovärdiga källor då författarna har 

försäkrat sig om att respondenterna köpt en bostad inom sex månader och att det inte finns 

några som helst motiv till att ljuga eller vinkla informationen. Vidare erbjöds samtliga 

respondenter att vara anonyma vilket framhävde mer personliga åsikter i det som sades då 

respondenterna kunde tala helt fritt utan att det skulle leda tillbaka till dem själva. Författarna 

anser även att respondenterna inte har påverkats av författarna då författarna använt ett 

neutralt och artigt förhållningssätt. 
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4. Empiri 

Empirin i denna studie bygger på 8 stycken kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har skett med 

privatpersoner med olika bakgrund och erfarenheter av bostadsköp men det alla har 

gemensamt är att de någon gång under de senaste sex månaderna har köpt en bostadsrätt. 

Empirin kommer att presenteras utifrån den röda tråd som har belysts under intervjuerna. 

Nedan följer en kort presentation om varje respondent för ge ett sammanhang och för att kort 

ge en inblick i vad de har för tidigare erfarenheter gällande bostadsaffärer. Då 

respondenterna är privatpersoner har författarna valt att endast nämna dem med förnamn.  

Alfons – tidigare verkstadsarbetare som numera studerar till ingenjör, hans första 

bostadsaffär. 

Amanda – ekonomistudent, första bostadsaffär. 

Cecilia – studerar på högskola, första bostadsaffär. 

Lars – tjänsteman som har suttit med i ett flertal styrelser för bostadsrättsföreningar, var 

även ordförande i den senaste föreningen han bodde i. 

Natalie – ekonomistudent, första bostadsaffär.  

Patrik – ekonomiutbildad tjänsteman, första bostadsaffär. 

Sofia – webbutvecklare som det senaste året har gjort tre bostadsaffärer. 

Victor – Lagerarbetare, första bostadsaffär.  

 

4.1 Inför ett köp 

För att få en förståelse i hela köpprocessen och vad som ligger till grund för att en person 

bestämmer sig för att köpa en viss bostad har respondenterna blivit tillfrågade olika frågor 

rörande detta. Exempelvis vad de hade för kriterier för sitt boende och om de förberedde sig 

på något sätt för att kunna göra ett bra beslut. 

För Alfons var det viktigaste när han letade bostad att den låg i ett lugnt område och att 

avgiften skulle vara överkomlig. För honom som har både bil och motorcykel var det också 

viktigt att det fanns möjligheter att förvara dessa.  

Amanda hade fem kriterier hon tyckte var viktiga. Det var läget, priset, storleken, huruvida 

lägenheten var ljus och vilken våningen i huset den låg på. Framförallt sökte hon efter 
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lägenheter i söderort som hade relativt bra anknytningar till tunnelbanan. Då hon tidigare hade 

bott lite längre utanför Stockholm med endast pendeltåganslutning var det viktigt att kunna ta 

sig in till centrum på ett smidigt sätt. För att förbereda sig gick hon på flera visningar för att 

på så sätt kunna bilda sig en uppfattning om hur prisbilden såg ut och även vad man kunde 

förvänta sig i den prisklass hon letade efter.  

Det som var viktigt i en bostad för Cecilia var att den var trivsam med stora fönster och högt i 

tak. Sättet hon förberedde sig på innan var att genom prisbilden undersöka vilken 

levnadskostnad hon skulle få. 

Även för Lars var det viktigaste att det var ett bra läge, i ett område som är trivsamt och där 

han skulle kunna tänka sig att bo. Det som också var viktigt var att den totala kostnaden för 

lägenheten var rimlig.  

”När man letar priser då ser man ju liksom, det här med hyra och priset på 

lägenheten, det hör oftast ihop. Är det en låg hyra, ja då stick ju priset iväg. Är det 

en hög hyra då går priset ner…” (Lars) 

Då han tidigare har varit engagerad i de föreningar han har bott i kollade han även på 

föreningen och då framförallt på storleken på föreningen. För att förebereda sig inför köpet 

svarade Lars att man över tid bygger upp en erfarenhet och kompetens vilket gör att man 

lättare kan ta beslut.  

”Ju fler lägenhetsvisningar man går på och tittar och känner, desto mer erfarenhet 

får man. Så man bygger upp en kompetens.” (Lars) 

För Natalie var det framförallt läget som var viktigt. Där hon hade bott innan var det svårare 

med kommunikationer så när hon bestämde sig för att köpa en bostad var närhet till 

tunnelbana högsta prioritet.  

När Patrik letade ny bostad hade han redan innan fått ett lånelöfte vilket gav honom en exakt 

prisbild han kunde riktiga in sig på. Det som styrde var han sedan hamnade var närheten till 

en tunnelbanestation och att det inte fick ta längre än 20 minuter in till Stockholm Central.  

När Sofia blev gravid bodde hon tillsammans med sin make i en mindre lägenhet som inte var 

lämpad för en barnfamilj vilket gjorde att de började leta efter ett nytt boende. De hittade en 

större bostad men hamnade i ett område där de vantrivdes och i en lägenhet som var väldigt 

lyhörd vilket gjorde att Sofia kände behov av att flytta igen. 
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”Så när X kanske bara var två-tre veckor gammal så började jag pitcha in idén att 

jag ville bo i radhus. För att det är så som jag är uppväxt. Så här radhus och bara 

liksom öppna dörren och bara vara ute…” (Sofia) 

Det kravet hennes make hade på boendet var dock att det fortfarande skulle ligga i nära 

anslutning till tunnelbanan. De ville helst att radhuset skulle vara ett radhus i en 

bostadsrättsförening då de ser sig själv som väldigt opraktiska och såg då fördelarna med att 

mycket av fastigheternas underhåll och skötsel sker kollektivt.  

Även för Victor var det viktigt att bo i ett område där man trivs. Sedan var han mån om att 

göra en säker affär och om man skulle sälja bostaden en dag skulle få tillbaka pengarna eller 

förhoppningsvis göra en vinst.  

 

4.2 Informationsinsamling  

I intervjuerna belystes även hur respondenterna samlade in sin information för att kunna 

göra en affär. Både hur de hittade sina objekt men även hur de vägde in de olika kriterierna 

som läge och ekonomi för att komma fram till ett beslut.    

Nästan samtliga respondenter fick sin första kontakt med bostaden de senare köpte genom 

bostadssökarsiten Hemnet. Redan där finns mycket information tillgänglig för köparen 

angående prisbild, avgifter och liknande. Där finns även i de flesta fall vissa dokument 

rörande bostadsrättsföreningen exempelvis årsredovisningen och årstämmoprotokoll.  

Förutom de kriterier Alfons hade på sin blivande bostad ville han att det skulle vara en bra 

förening med god ekonomi. Han valde dock inte att använda sig utav årsredovisningen för att 

ta reda på detta. Han hade istället förmånen att ha en nära släkting boendes i samma 

bostadsrättsförening och nöjde sig då med den personens utlåtande angående föreningens 

ekonomi.  

För Amanda var det viktigt att ta reda på om det var några stora renoveringar på gång som till 

exempel stambyte eller något annat kostsamt som skulle kunna göra att hennes avgift skulle 

kunna höjas. Detta tillsammans med olika nyckeltal granskade hon i årsredovisningen 

tillsammans med sina föräldrar då hon själv kände att hon inte besatt de kunskaper som 

krävdes för att själv kunna tyda den. På frågan om hon vägde in informationen som hon 

tillsammans med sina föräldrar kunde utläsa ur årsredovisningen svarade hon:  
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”Alltså ja det gjorde jag. För att… Jag hade ju inte köpt den här lägenheten om det 

var en, alltså om föreningen i sig hade en väldigt kass ekonomi.” (Amanda) 

Även Cecilia tog hjälp av en förälder, som är ekonom, för att kunna tyda årsredovisningen 

och försäkra sig om att det var god ekonomi i den bostadsrättsförening hon köpte in sig i.  

Lars var en av dem som hade hittat sin bostad på Hemnet och där lyfte han även fram 

möjligheten att läsa bostadsrättsföreningens olika dokument. Han berättade även att vissa 

bostadsrättsföreningar har egna hemsidor där man ofta kan få tag i bra information om 

exempelvis stora renoveringar som är på gång. Trots sin gedigna erfarenhet som 

styrelsemedlem i olika bostadsrättsföreningar tycker han fortfarande att det är svårt att tyda 

årsredovisningen och skilja vad som är en bra förening mot en som är mindre bra. Det han 

dock tycker man kan utläsa och förstå är framförallt noterna och vissa viktiga nyckeltal.  

Natalie förlitade sig enbart på den information som mäklaren bistod med under visningarna 

och granskade inte själv årsredovisningen. Då det var hennes första lägenhetsköp tog hon 

även hjälp av sin bror genom hela köpprocessen eftersom han hade mer erfarenhet.  

Även Patrik hade en förmån genom att han kände mäklaren som sålt en bostad till honom 

tidigare. Denna mäklare bistod honom med en sammanställning av årsredovisningen och 

viktiga nyckeltal som man ska titta på. Då de hade en relation sedan tidigare hade Patrik stort 

förtroende för denna mäklare och kände aldrig behovet av att själv granska årsredovisningen.  

Sofia kände att hon inte hade tillräckliga kunskaper för att tyda en årsredovisning och tog 

därför hjälp av en släkting som arbetar som revisor. Hon läste den även själv men det var 

släktingens utlåtande som avgjorde det. Hon sa även ”Alltså det ultimata hade ju varit att man 

själv fattade vad det var som stod…”. På frågan om utlåtandet om att det var en bra förening 

utifrån årsredovisningen vägdes in vid beslutsfattandet svarade Sofia ”Ja, eller det vägde ju in 

att vi faktiskt börja ens buda på den.”. 

Victor valde att ta hjälp av en kollega till en av hans föräldrar, som jobbar på bank, som satt 

inne med goda kunskaper om vad man skulle titta och tänka på i en bostadsaffär. Victor 

undersökte även själv om det fanns större renoveringsbehov vilket skulle kunna medföra 

ökade kostnader för föreningen, vilket i sin tur skulle kunna påverka den framtida 

boendekostnaden.    
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4.3 Upplevelsen av årsredovisningen 

Under intervjuerna tillfrågades respondenterna om hur de upplever att använda 

årsredovisning vid ett bostadsköp.  

Alfons använde inte årsredovisningen själv vid sin bostadsaffär och på frågan varför svarade 

han att han själv inte tyckte sig ha tillräckliga kunskaper för att läsa den.  

Amanda tog hjälp av sina föräldrar, men sa även: 

”Alltså jag kollade ju tillsammans med mina föräldrar så jag hade väl inte liksom i 

det stadiet då jag köpte, hade jag väl inte riktigt liksom kunnat göra det. Men jag 

tycker ändå att hade jag inte haft mina föräldrar till hjälp hade jag väl liksom 

antingen tagit hjälp av någon annan som vet eller söka upp informationen på något 

annat sätt.” (Amanda) 

Samtidigt tycker hon att det är bra att årsredovisningen finns för att det blir mer transparens i 

föreningen och att man kan se vad det är som sker ekonomiskt. Dock tycker hon att den 

kanske skulle kunna göras på något enklare sätt. 

Cecilia tog till stor del hjälp av sin förälder men säger samtidigt att hon kan tycka att 

årsredovisningen kändes tråkig och förvirrande och det var lätt att blanda ihop allting.  

Lars tycker att årsredovisningar ofta är svårlästa och vid frågan om han tycker att det är svårt 

att jämföra olika bostadsrättsföreningar mot varandra svarar han  

”Nja, alltså egentligen så är det nästan, så är det samma tråkiga årsredovisning på 

samtliga föreningar… Men jag vet inte riktigt vad jag ska jämföra emot, så att 

säga. Jag har mina, det jag tittar på liksom lite noter. Jag tittar på lån. Jag tittar på 

fasta kostnader och sånt där, om det ser normalt ut.” (Lars) 

Det han dock saknar i årsredovisningen som han tycker borde var med är en underhållsplan, 

som de allra flest bostadsrättsföreningar har. 

Även Natalie kände att hon inte hade tillräckliga kunskaper för att tyda en årsredovisning men 

hon trodde att det främst berodde på att detta var hennes första lägenhetsaffär och att hon vid 

nästa affär skulle ha lite mera erfarenheter.  
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Patrik använde inte själv årsredovisningen vid sin bostadsaffär men har i andra sammanhang 

granskat bostadsrättföreningars årsredovisningar och tycker då att de oftast är ganska 

lättöverskådliga.  

På frågan hur Sofia känner inför årsredovisningar svarar hon  

”Alltså jag tycker att det är svårt att förstå. Eller inte allt, men en del bitar är ju 

svårt att förstå speciellt den ekonomiska delen.” (Sofia) 

Men hon säger också att det kan vara en bekvämlighet sak eftersom hon har en släkting som 

är revisor och därför inte behövt sätta sig in i det.  

Victor resonerar som följande:  

”Eftersom jag själv kände så här, jag har aldrig gjort det här förut, det är mitt 

första bostadsköp. Och jag var ju intresserad och försökte lära mig… Men då 

kände jag också så här att det är bättre att ta hjälp av någon som verkligen vet och 

så, så att allting blir rätt…”. (Victor) 
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5. Analys 

I analyskapitlet kommer den data som har samlats in under intervjuerna att analyseras med 

den teoretiska referensramen som utgångspunkt. Författarna kommer även att diskutera 

eventuella samband och mönster de kunnat tyda av den insamlade empirin. 

 

5.1 Vilken roll har årsredovisningen?  

Majoriteten av de respondenter som intervjuades valde att direkt eller indirekt använda sig av 

årsredovisningen vid sin bostadsaffär. Med indirekt menar författarna att respondenten själv 

inte har läst årsredovisningen men att någon i dess omgivning som den personen har 

förtroende för har gjort det och sedan gett ett utlåtande innan man har gått vidare med affären. 

Tre av de som använde sig utav årsredovisningen sa uttryckligen att de inte hade gått vidare 

med affären om det hade visat sig att bostadsrättsföreningen hade en dålig ekonomi. Det kan 

tyda på att årsredovisningen och möjligheten att få en inblick i föreningens ekonomi är av stor 

betydelse när de söker en bostadsrätt. Med utgångspunkt i Bazermans (2006) teori om 

rationellt beslutsfattande väger konsumenten in olika kriterier mot varandra för att till slut 

komma fram till det mest rationella alternativet. Med det som grund kan man anta att kriteriet 

att bostadsrättsföreningen ska ha en god ekonomi väger tungt för dessa respondenter och är 

avgörande för deras beslutsprocess.  

Resterande respondenter som fortfarande använde årsredovisningen men inte uttryckligen 

uttalade sig om vikten den hade i deras beslutsprocess var samtliga personer som hade använt 

årsredovisningen indirekt. En möjlig förklaring till att dessa inte fäste samma vikt vid 

användandet av årsredovisningen kan vara just det att de inte kände att de hade kunskapen att 

själva på egenhand granska den och att de därmed saknade kunskapen om de eventuella 

riskfaktorer som går att upptäcka där. Samtidigt har de ändå tyckt att det är av sådan stor 

betydelse för deras beslutsfattande att de gjort sig besväret att ta hjälp utifrån. Dock finns det 

graderingar i detta då vissa endast har vänt sig till ett syskon eller en förälder som har ”kollat” 

samt ”godkänt” årsredovisningen. Sedan finns det andra respondenter som har vänt sig till en 

kollega på en förälders arbetsplats, på bank, som är expert på bolån och fastighetsaffärer 

vilket tyder på ett betydligt större engagemang samt att den respondenten lägger större vikt på 

det i beslutet. Möjligheten finns också att de har blivit påverkade av de personerna de har tagit 

hjälp av. Att de personerna inte tycker att årsredovisningen har en betydande roll vid 
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beslutsfattandet när man köper en ny bostad. Detta skulle då vara överensstämmande med 

Kahnemans (2003a) artikel om hur värderingar och kunskapsnivå påverkar oss i vårt 

beslutsfattande. Om dessa personer inte har kunskap om de eventuella ekonomiska risker som 

finns i en bostadsrättsförening och hur man kan ta reda på dem, grundar de sitt beslut mer 

utifrån andra kriterier. På samma sätt om de har blivit påverkade av någon annan inför sitt 

beslutsfattande vilket påverkar deras värderingar om vad som är väsentligt att titta på vid en 

bostadsaffär, kan de också påverka hur de tar sitt beslut.  

Endast en av respondenterna uppgav att han inte använde årsredovisningen vid sin 

bostadsaffär. Dock var mäklaren i affären en närmare bekant till honom som också bistod 

honom med andra underlag som en sammanfattning av olika nyckeltal för föreningen med 

mera. Detta skulle kunna argumentera för att även han har använt sig av årsredovisningen 

indirekt då mäklaren har läst igenom den. Skillnaden är dock att han inte aktivt har tagit ett 

beslut att ta hjälp för att granska årsredovisningen vilket övriga respondenter har gjort. 

De som majoriteten av respondenterna direkt eller indirekt använt årsredovisningen berättar i 

intervjuerna är att användandet av årsredovisningen som en del i beslutsfattandet gav upphov 

till en känsla av trygghet. En av respondenterna säger att informationen i årsredovisningen är 

”svart på vitt” hur det faktiskt är i bostadsrättsföreningen ekonomiskt. Att kunna granska 

ekonomin blir en trygghet och säkerhet i en annars snabb beslutsprocess där man i vissa fall 

endast har sett bostaden under en kortare tid på en visning.  

 

5.2 Vilka faktorer påverkar? 

5.2.1 Kunskapsnivå 

Den faktor som respondenterna uppger påverkat dem mest i sitt användande av 

årsredovisningen är deras egen kunskapsnivå. Flertalet av respondenterna säger att de i olika 

utsträckning tycker att bostadsrättsföreningens årsredovisning är svår eller mycket svår att 

förstå.  

Två av respondenterna uppger under intervjuerna att de känner att de inte har tillräckliga 

kunskaper för att bilda sig en egen uppfattning och förlitar sig då endast på hjälp från 

utomstående. Övriga respondenter har själva eller med hjälp granskat årsredovisningen och 

har då kunnat bilda sig en egen åsikt om denna. Inom gruppen är kunskapsnivån varierande, 

det framstår med tydlighet vad som är lätt samt svårt att förstå i årsredovisningen. De 
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textbaserade delarna av årsredovisningen, som exempelvis förvaltningsberättelsen, upplevs 

som lättare att förstå. Respondenterna har kunskap om att en framtida omfattande renovering i 

bostadsrättsföreningen kan påverka deras framtida boendekostnad, vilket är något de skulle 

kunna utläsa ur en förvaltningsberättelse. Nyckeltal och noter förstås även de i viss 

utsträckning. Det som samtliga tycker är svårast att förstå är balans- och resultaträkningen. De 

upplever att den är komplicerad och har svårt att särskilja en bra bostadsrättsförening från en 

dålig.   

En av respondenterna i denna studie, Patrik, har uppgett att han tycker att det är lätt att läsa 

och förstå en bostadsrättsförenings årsredovisning. Patrik är utbildad ekonom, detta ger 

honom de förkunskaper som krävs för att han som tjänsteman ska kunna tyda en 

årsredovisning. Utifrån den teoretiska referensramen med grund i både Kahnemans (2003a) 

artikel och Bazermans (2006) teori om rationellt beslutsfattande, har han med sin 

kunskapsnivå och förmåga att tolka en årsredovisning möjlighet att kunna ta ett mer motiverat 

och rationellt beslut. Det vill säga att han har en relativt hög nivå av ekonomisk förstående, på 

engelska kallat financial literate. Utifrån forskningen kring financial literacy har han 

möjligheten att inhämta mer information, vilket gör att han teoretiskt sett har en större chans 

att göra en lyckad affär. Det som dock går emot teorierna är att Patrik är den enda av 

respondenterna som inte har använt sig av årsredovisningen, varken direkt eller indirekt. Som 

ovan nämnt var Patrik den av respondenterna som kände mäklaren i affären, detta faktum kan 

ha varit anledningen till att han inte aktivt kände ett behov av att granska 

bostadsrättsföreningens årsredovisning. Med sina ekonomiska förkunskaper torde han också 

vara den av respondenterna som är bäst införstådd i de eventuella risker som finns.     

För ett övervägande antal av respondenterna i denna studie var det första gången de köpte en 

bostadsrätt. Dock hade två av respondenterna betydlig större erfarenhet av att både köpa 

bostadsrätter samt vad det innebär att vara medlem i en bostadsrättsförening. Dessa två, Lars 

och Sofia, tillhörde båda den grupp av respondenter som svarade att de inte hade gått vidare 

till ett köp av en bostad om det visade sig att bostadsrättsföreningen skulle ha en ansträngd 

ekonomi. Sofia tog hjälp av en släkting som är revisor, så att han kunde göra ett utlåtande om 

föreningens ekonomi. Lars tog ingen hjälp utifrån och fokuserade mest på olika nyckeltal när 

han granskade årsredovisningen. Båda tyckte, som tidigare nämnts, att det var svårt att förstå 

balans- och resultaträkningen i årsredovisningen. Trots att de inte kände att de behärskade alla 

delar i årsredovisningen själva, så ansåg de fortfarande att det var en stor del av 

beslutsfattandet som bestod av att granska årsredovisningen. Detta skulle då kunna tala för att 
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det inte endast är kunskapsnivån i att kunna tyda och förstå en årsredovisning som påverkar 

hur och om man kommer använda årsredovisningen vid sitt bostadsköp. Erfarenhet kan också 

vara en betydande faktor.  

 

5.2.2 Känslor  

Själva nyttjandet av årsredovisningen i beslutsfattandet kan ge en känsla av trygghet i en i 

övrigt snabb och stor affär. Men känslor kan också spela in som en faktor när eventuella 

köpare resonerar kring hur stor plats en årsredovisning ska ha i beslutsfattandet. Flera av 

respondenterna berättade att de kände att årsredovisningen både var tråkig och onödigt 

komplicerad, samt att det borde gå att presentera samma information på ett mer lättbegripligt 

sätt. De uppgav att de kände att det var för omständigt att sätta sig in i hur en årsredovisning 

fungerar och att det därför var lättare att ta hjälp från någon i sin omgivning som hade de 

kunskaperna. Känslorna inför användandet av årsredovisningen hade då en negativ effekt på i 

vilken utsträckning årsredovisningen användes. Detta är överensstämmande med Lusardis 

(2009) artikel, där hon konstaterar att avancerad ekonomisk terminologi kan avskräcka 

människor från att använda sig av olika typer av källor med ekonomisk information, som 

exempelvis en årsredovisning.   

Med den insamlade empirin i denna studie, kunde författarna inte se några tydliga tecken på 

att just känslor rörande användandet av årsredovisningen var något som skyndade på eller 

skapade en betydelse för beslutsprocessen som Pfister och Böhms (2008) forskning tyder på. 

Dock fanns det andra aspekter av bostadsköpet som kunde tyda på detta. Det känslomässiga 

band bostadsköparen kunde känna efter att ha gått på en visning och själv kunde se sig själv 

bo där. Rädslan att gå miste om bostaden genom att förlora en budgivning, var en annan 

faktor som respondenterna uppgav kunde skynda på beslutsfattandet och göra bostadsköparen 

mer villig att göra en snabb affär.  

 

5.2.3 Kommunikation 

Utifrån faktorer som har diskuterats ovan har fokus legat på individens förmåga eller vilja att 

använda årsredovisningen. Man kan också se på bostadsrättsföreningens årsredovisning som 

en kommunikationsprocess med fokus på föreningens vilja att kommunicera sin ekonomiska 

information till sina intressenter. Detta är samma synsätt som Bedford och Baladouni (1962) 
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har i sin artikel. För att förstå denna kommunikationsprocess utgår författarna från Shannon 

och Weavers (1948) modell Mathematical Theory of Communication. Utifrån modellen finns 

det en avsändare som skickar ett meddelande till en mottagare. På vägen till mottagaren finns 

det olika faktorer som påverka hur meddelandet kommer att tolkas, men det är avsändarens 

ansvar att ta hänsyn till dessa och se till att informationen går fram.  

I denna studie är då avsändaren bostadsrättsföreningen som skickar ekonomisk information i 

form av en årsredovisning till dess intressenter. Av respondenterna finns det två tydliga 

åsikter om vems ansvar det faktiskt är att man förstår årsredovisningen. En betydande del av 

respondenterna har besvarat och diskuterat detta i intervjuerna.  Samtliga ser att det finns 

olika faktorer som gör det svårt för bostadsköparen att tolka årsredovisning, då framförallt 

som tidigare diskuterat, att de inte känner att de har tillräckligt höga förkunskaper. En del av 

respondenterna tycker att man ska göra årsredovisningen mer lättförståelig. Det betyder att 

man tycker att det är bostadsrättsföreningen, eller rättare sagt de som reglerar hur 

bostadsrättsföreningens årsredovisning ska se ut, som har ansvaret för att motverka faktorer 

som exempelvis ett högt krav på förkunskaper hos köparen. Detta överensstämmer också med 

Svernlöv och Stattins (2014) utredning, som diskuteras i problemdiskussionen.   

Två av respondenterna tycker istället att man som bostadsköpare bär ansvaret att ta reda på 

informationen själv och om man inte kan göra det på egen hand är det ens eget ansvar att ta 

hjälp utifrån. En av respondenterna säger att när hon köpte sin bostad tog hon hjälp av sina 

föräldrar för att hon kände att hon själv inte hade tillräckliga kunskaper. Men om hon inte 

hade haft möjlighet att få hjälp av dem hade hon tagit ett större ansvar i att ta reda på 

informationen på annat sätt. Då lägger respondenten ansvaret på sig själv vilket då går emot 

Shannon och Weavers (1948) teori.   

En annan viktig del i Shannon och Weavers (1948) teori är brus. Brus är någonting som 

påverkar hur meddelandet blir avläst av mottagaren. Utifrån den insamlade empirin har 

författarna kommit fram till att källan till brus i en bostadsrättsförenings årsredovisning är 

framförallt avancerad ekonomisk terminologi och där det blir mer redovisningstekniskt som 

balans- och resultaträkning. Om man inte har någon typ av ekonomisk bakgrund tycker 

respondenterna att uppställningen och det som presenteras i de olika räkningarna är svårt att 

förstå. De känns invecklade och byråkratiska. Man saknar förståelse i vad exempelvis 

avskrivningar är och varför man gör dem samt att en förening som visar ett negativt resultat 

inte nödvändigtvis behöver vara sämre än en förening som går med vinst. Detta är 

överensstämmande, som vi tidigare redogjort för, med vad Svernlöv och Stattin (2014) kom 
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fram till i sin utredning. Det är också en av punkterna som justitiedepartementet lyfter fram i 

sin utredning gällande konsumentskyddet på bostadsmarknaden, med målet att redovisningen 

ska vara presenterad på ett klart och tydligt sätt, så att även en lekman kan förstå den.   

Utifrån intressentmodellen ska bostadsrättsföreningen tillgodose sina intressenters intressen.  

Som köpare av en bostadsrätt har man ett intresse av att den bostadsrättsförening och 

ekonomiska förening man blir medlem i har en god ekonomi. Om man då ser medlemmarna 

som föreningens främsta intressenter från synvinkeln att de har mest att förlora om det skulle 

vara en dålig förening, kan det tyckas vara ett misslyckande ur hänsyn av intressemodellen att 

majoriteten av respondenterna uppger att de inte på egen hand kan läsa ut den informationen 

de söker. För att återkoppla till hur informationen kommuniceras borde det utifrån 

intressentmodellen vara bostadsrättsföreningens ansvar att intressenterna verkligen kan ta del 

av den. Som det ser ut idag är bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar utformade 

framförallt för att tillgodose staten och då bolagsverkets intressen. Majoriteten av alla 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar är endast anpassade efter de rådande 

redovisningsprinciperna, vilket är detsamma som för övriga ekonomiska föreningar och inte 

speciellt anpassat för bostadsrättsföreningar. Det kan vara detta som ligger till grund för att 

respondenterna uppfattar årsredovisningen som komplicerad. En av respondenterna berättar 

att hon tycker att det är bra att årsredovisningen finns för det ger en transparens till hur 

föreningen förvaltas. Frågan blir då om det verkligen är helt transparent när majoriteten av 

den största intressegruppen inte känner att de kan ta till sig alla delar av årsredovisningen fullt 

ut.   
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6. Slutsats och diskussion 

Här har författarna dragit slutsatser och funnit samband utifrån den analys som har gjorts. 

Författarna diskuterar även kring vad som ligger till grund för slutsatsen samt ger tips till 

fortsatta studier. 

 

6.1 Slutsats 

Vilken roll har årsredovisningen i beslutsfattandet? 

Författarna kan efter genomförandet av denna studie konstatera att majoriteten använder 

årsredovisningen i varierad utsträckning inför ett köp av en bostadsrätt. Det är ett av flera 

kriterier som ska uppfyllas innan bostadsspekulanten kan ta ett beslut. Studien visar att man 

på individnivå fäster olika vikt vid just detta kriterium och kan vara allt ifrån helt avgörande 

för affären till någonting man endast vill ha vetskap om.  

Studien visar också att användandet av årsredovisningen upplevs av majoriteten som en 

trygghet i en ofta snabb affär. Känslan av trygghet gör att bostadsköparen blir mer villig att 

genomföra sin kanske livs största affär.     

 

Vilka faktorer påverkar användandet av årsredovisningen? 

Den faktor som är mest framstående och tydlig i denna studie är bostadsköparnas 

kunskapsnivå. Respondenterna upplever att bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar är för 

komplicerade och att de inte på egenhand kan ta till sig all information i dem. Detta har en 

negativ effekt på användandet av årsredovisningarna och man fäster inte lika stor vikt vid den 

vid beslutsfattandet. Författarna konstaterade dock att det inte endast är förmågan att kunna 

tyda en årsredovisning som är avgörande för användandet utav dem. Erfarenhet från tidigare 

köp av bostadsrätter och erfarenhet från vad det innebär att vara medlem i en 

bostadsrättsförening kan utifrån denna studies resultat väga tyngre och göra att man är mer 

benägen i att verkligen granska föreningens ekonomi.  

I frågan vem ansvaret ligger på att den information som finns i årsredovisningen verkligen är 

förståelig för samtliga intressenter råder det delad uppfattning om. En del tycker att ansvaret 

ligger på den som utformat årsredovisningen medan andra tycker att det ligger i individens 

eget intresse att ta del av den information som finns tillgänglig. Detta har en påverkan på 
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synen på årsredovisningen samt i vilken utsträckning personer kommer att använda 

årsredovisningen som ett underlag i sin beslutsprocess.  

 

6.2 Slutdiskussion 

I denna studie var det för majoriteten av respondenterna första gången som de köpte en 

bostadsrätt. Detta ligger till grund för att författarna valde att använda sig av ett snöbollsurval 

som metod för att samla in respondenter. Då författarna är studenter själva blev det naturligt 

att börja sökandet efter respondenter i sin närhet vilket gjorde att de första respondenterna 

blev andra studenter, som i sin tur hänvisade vidare till ytterligare studerande. Resultatet av 

detta blev att respondenterna i denna undersökning till stor del är både yngre och har mindre 

erfarenhet än den genomsnittliga bostadsrättsköparen. Effekten det här kan ha haft på den 

insamlade empirin kan vara att det blev ett större fokus på faktorer som kunskapsnivån. Om 

alla tillfrågade hade haft större erfarenhet från tidigare köp av bostadsrätter kan resultatet ha 

sett annorlunda ut. Författarna såg redan i denna undersökning vissa skillnader i hur de som 

köpte för första gången och de två respondenter som hade tidigare erfarenheter från 

bostadsköp svarade på frågorna. 

Denna studie är avgränsad till personer som under de senaste sex månaderna har köpt en 

bostadsrätt. Detta för att författarna ville att respondenterna fortfarande skulle ha 

erfarenheterna kring köpet färskt i minnet. Dock kan sex månader vara en relativt lång tid för 

att komma ihåg specifika detaljer, speciellt då en flytt ofta innebär en stor omställning i 

vardagen. Därmed finns det en risk att respondenterna i efterhand omedvetet förskönar bilden 

av hur beslutsprocessen har gått till. Att man egentligen inte har varit precis så rationell i alla 

lägen som man återger eller att man helt enkelt har glömt bort vissa eventuellt väsentliga 

detaljer. Detta kan också ha påverkar resultatet av undersökningen.  
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6.3 Förslag till fortsatta studier 

Under den här studien har det kommit fram en del intressanta aspekter som forskarna gärna 

hade velat forska vidare på men då tiden samt forskarnas resurser inte tillåtit detta uteblev 

dessa. 

Först och främst skulle författarna ha velat ta sig mer tid till att skaffa sig ett bredare urval 

med mer blandade erfarenheter då denna studie hade väldigt många förstagångsköpare. 

Författarna anser nämligen att med mer erfarenhet bland respondenterna hade till exempel 

inte kunskapsnivån blivit lika omfattande som i denna studie och istället hade kanske då andra 

faktorer spelat in mer.  

Författarna har diskuterat kring vems ansvar det är att årsredovisningen skall kunna användas 

som ett beslutsunderlag av alla dess intressenter. Att spinna vidare på detta och faktiskt ta 

reda på vems ansvar det är skulle därför vara intressant. 

För att säkerställa den kunskapsnivå som respondenterna påstår att de har skulle författarna 

velat ha med en kvantitativ ansats genom att låta respondenterna göra ett kunskapstest för att 

sedan sammanställa hur många som faktiskt förstår sig på en årsredovisning. Nu kunde 

författarna bara lita på respondenternas ord utan att veta säkert. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Berätta gärna om ditt köp! 

2. Hur kom det sig att du hamnade där? 

3. Vad var viktigt för dig när du letade efter en ny bostad?  

4. Hur samlade du in information inför ditt köp?  

5. Tog du hjälp av någon utifrån inför ditt köp? 

6. Förberedde du dig någonting inför ditt köp för att lättare kunna göra ett bra beslut? 

T.ex. kollade upp vad som kan vara viktigt att tänka på? 

7. Vad anser du är fördelarna med att bo i en bostadsrättsförening?  

8. Vad ser du att det finns för risker med att bo i en bostadsrättsförening? 

9. Förknippade du några känslor rent generellt inför att köpa en bostad? Hur påverkar till 

exempel första kontakten med mäklaren, och hur var det att gå på visningen?   

10. Tog du på något sätt hjälp utifrån inför ditt beslutsfattande kring köpet av din bostad? 

11. Har du använt dig utav årsredovisningen vid ditt bostadsköp? 

Ja: 

1. Hur känner du inför för att använda årsredovisningen? 

2. Vad var det du kollade efter i årsredovisningen? 

3. Fick du ut den information du letade efter i årsredovisningen? 

4. Kunde du använda årsredovisningen som det beslutsunderlag som du hade hoppats på? 

5. Tycker du att årsredovisningen är gjord på ett sätt som gör den förståelig?  

6. Upplever du årsredovisningen som svårtolkad?  

7. Förstår du tillräckligt av informationen för att den ska kunna vägleda dig till ett bra 

köp? 

8. Förstår du tillräckligt av informationen för att den ska anses vara användbar? 

Nej: 

1. Upplever du årsredovisningen som svårtolkad?  

2. Kan du ha blivit påverkad av någon utomstående att inte använda årsredovisningen? 

 

 


