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Sammanfattning 

Titel: Dags för en ny verklighet: en studie om hur bostadsrättsföreningars årsredovisningar 

fungerar som informationsunderlag för bostadsrättsköpare 

Seminariedatum: 2015-01-16 

Ämne/kurs: FEKH69: Examensarbete i redovisnings på kandidatnivå. 15 HP 

Författare: Katerina Boskoska, Sara Hilding och Emelie Olofsson 

Handledare: Peter W. Jönsson 

Fem nyckelord: Finansiell förmåga, transaktionskostnadsteori, informationsasymmetri, K2, 

K3, bostadsrättsförening 

Syfte: Syftet är att undersöka hur bostadsrättsföreningens årsredovisning fungerar som 

informationsunderlag för bostadsrättsköpare. 

Metod: För att uppnå vårt syfte har tre teorier sammanfattats i en teoretisk referensram. Utifrån 

den teoretiska referensramen har vi analyserat det empiriska materialet utifrån; inhämtning av 

finansiell information, förståelse av finansiell information och tolkning av finansiell information.  

Teoretiskt perspektiv: Teorin har hämtats från vetenskapliga artiklar om 

transaktionskostnadsteori, finansiell förmåga och redovisning som verklighetskonstruktion. 

Empiri: Empirin bestod av primärdata från enkätundersökning av den finansiella förmågan hos 

potentiella bostadsrättsköpare och sekundärdata som hämtades från olika hemsidor. 

Sekundärdata användes för att beskriva den debatt som förts med anledning av nytt 

redovisningsregelverk för bostadsrättsföreningar trätt i kraft. 

Resultat: Årsredovisningen inte fungerar optimalt som informationsunderlag för 

bostadsrättsköpare. 

  



 
 

Abstract 

Title: A New Reality: A Study of Condominium Buyers Use of Condominium association’s 

Annual Reports 
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Purpose: The purpose is to study how the condominium association’s annual reports serve as 

an information basis for condominium buyers. 

Methodology: To achieve our purpose tree theories were summarized in a theoretical 

framework. This framework was then used to analyze our empirical material. 

Theoretical framework: The theory has been taken from scientific articles on transaction 

cost theory, financial literacy and accounting as reality construction. 

Empirical foundation: The empirical material consists of raw data from the survey that 

investigates the financial ability of prospective condominium buyers and secondary data was 

retrieved from the websites. Secondary data were used to describe the debate that began as 

response to new accounting regulations for condominium associations. 

Result: The annual report is not functioning optimal as supportive information for 

condominium buyers. 
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Kapitel 1 Vikten av information 

 

Avsikten med det inledande kapitlet är att göra läsaren bekant med bakgrunden för 

bostadsrättsföreningar och deras redovisning. Därefter presenteras en problematisering som 

mynnar ut i vår frågeställning och vårt syfte. Avslutningsvis redogörs för uppsatsens fortsatta 

disposition. 

1.1 Bostadsrättsföreningen 

Såvitt känt förekommer bostadsrättsföreningar endast i Sverige. Bostadsrättsföreningar har med 

tiden fått en avsevärd betydelse för såväl privatpersoner som för den svenska samhällsekonomin. 

En stor del av den svenska befolkningen bor eller kommer att bo i en bostadsrättsförening. (FAR, 

2014:1) Bostadsrätt är således en växande boendeform. I Skåne är trenden tydlig - på bara tre år 

ökade antalet ombildningar till bostadsrätt med 239 procent (Sydsvenskan, 2005). I området 

“stor-Malmö”
1
, som inkluderar uppsatsens fokusområde Malmö stad, var antalet sålda 

bostadsrätter dryga 8 000 stycken under år 2013. (SCB, 2014).  

För många människor är köpet av en bostadsrätt den största investeringen i livet. FAR uttrycker i 

en skrivelse till Bokföringsnämnden (BFN) i april år 2014 att det finns goda skäl att ägna 

bostadsrättsföreningar särskild uppmärksamhet. Fokus bör riktas på föreningarnas redovisning 

för att säkerställa att köpare av bostadsrätter kan fatta beslut baserat på finansiell information 

som är väl anpassad för ändamålet. FAR skriver att det “till bilden hör att bostadsrättsföreningar 

inte kan likställas med någon annan associationsform inom svensk lagstiftning”. (FAR, 2014:1) 

Det redovisningsmässiga resultatet är inte lika viktigt som i ett aktiebolag eftersom det inte säger 

något konkret om föreningens ekonomiska situation (Lundén, 2014). Verksamheten i en 

bostadsrättsförening är i viss mening publik, den drivs enligt en självkostnadsprincip och 

åtgärder för att underhålla föreningens fastighet hanteras annorlunda än i ett traditionellt 

fastighetsföretag. Både styrelsen, medlemmar och många andra intressenter vanligtvis anses vara 

lekmän vad gäller deras förståelse för den redovisning som upprättas för föreningen (SRF 

Konsulten, 2014). 

                                                
1
 Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, 

Trelleborg och Vellinge kommun 
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1.2 Att förstå redovisning 

Syftet med finansiella rapporter är att ge information om en organisation, som är användbar för 

en rad olika kategorier av användare vid ekonomiska beslut (IAS 1 punkt 9). Det är för en 

bostadsrättsköpare viktigt att kunna utläsa informationen i en förenings årsredovisning eftersom 

personen kommer att äga en del av föreningens tillgångar och skulder (Isacson, 2006). 

Redovisningen är anpassad till en rationell ekonomisk beslutsfattare (Young, 2006) Mer 

information att bearbeta går dock alltid att hitta och därför kommer fullständig rationalitet aldrig 

att uppnås (Knutsson, 2000). Inom transaktionskostnadsteori antas människan inte vara rationell. 

En person kommer endast kunna uppleva att den agerar rationellt (Knutsson, 2000). Enligt 

Oliver Williamsons (1979) perspektiv kan även människan tillskrivas andra beteenden såsom 

opportunism och riskneutralitet.  

Betoning ligger på att redovisningen ska vara användbar i ekonomiska beslutssituationer (Young, 

2006) När en person köper en bostadsrätt uppstår vid utbytet transaktionskostnader. Det vill säga 

att det finns andra kostnader för att förvärva [lägenheten] förutom själva priset (Coase, 1937). 

Köparen har vid inledningen av köpet mindre information än utgivaren [av 

bostadsrättsföreningens årsredovisning] och därför uppstår informationsasymmetri. Perfekt 

information kan i verkligheten inte uppnås. Om alla aktörer hade perfekt information skulle det 

inte finnas någon transaktionskostnad. (Pindyck & Rubinfeld, 2005). Inom 

transaktionskostnadsteori beskrivs informationsasymmetri som en av flera typer (exempelvis 

störningar och förseningar) av marknadsmisslyckande
2
 (Hardt, 2009). 

För att redovisningen ska vara användbar i ekonomiska beslutssituationer måste läsaren ha 

förmågan att kunna utläsa och tolka informationen. Flertalet forskare (Bay, Catasús & Johed, 

2014; Remund, 2010; Knoll & Houts, 2012) pratar om betydelsen av finansiell förmåga, ett 

begrepp definierat som “förmågan att använda kunskaper och färdigheter för att hantera 

finansiella resurser effektivt för en livstid av ekonomisk välfärd”. Remund (2010) definierar 

finansiell förmåga som “graden av skicklighet i att kunna fatta lämpliga finansiella beslut”. Flera 

forskare som nyligen har publicerat studier om finansiell information har dock inte uttryckligen 

definierat begreppet (Chen & Volpe, 2002; Meier & Sprenger, 2007; Morton, 2005; Servon & 

                                                
2
 Hardt (2009) beskriver marknadsmisslyckande som alla avvikelser från den optimala funktionen.  
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Kaestner, 2008). Forskningen rörande finansiell förmåga har traditionellt sett delats in i tre 

grenar. Den första grenen syftar till att mäta graden av finansiell förmåga i olika demografiska 

områden. Den andra grenen undersöker vilka effekterna blir på de finansiella besluten och den 

tredje studerar effekterna av finansiell utbildning där debatten om huruvida finansiell 

analfabetism kan övervinnas är central. (Bay, Catasús & Johed, 2014) Begreppet har även 

tillämpats inom en rad olika områden såsom budgetering, sparande, upplåning och investering 

(Remund, 2010). 

Almenberg och Widmark (2011) har i en studie mätt nivåerna av räknefärdighet och finansiell 

förmåga i Sverige. De har upptäckt att många vuxna kämpar med enkla beräkningar och saknar 

förståelse för grundläggande ekonomiska begrepp och att denna finansiella oförmåga inte verkar 

hindra människor från att investera i bostadsrätter. 

Genom att filtrera information kan beslut fattas om framtida åtgärder (Luminita, 2007). Att 

kunna ta till sig och förstå ekonomisk information är inte lätt eftersom redovisningen är något 

som förändras ständigt och därmed också tolkningarna av verkligheten (Hines, 1988). Att arbeta 

med redovisning innebär till viss del ett skapande av verkligheten (Morgan, 1988). 

1.3 Mot en ny verklighet 

För räkenskapsår som börjar från och med den 1 januari 2014 börjar en ny 

redovisningsverklighet för ej börsnoterade företag. I och med övergången till det så kallade K-

regelverken måste vissa bostadsrättsföreningar ta ställning till om de ska redovisa enligt K2 eller 

K3. Det senare är huvudregelverket men mindre föreningar (vilket inkluderar alla 

bostadsrättsföreningar i Sverige) har möjlighet att tillämpa det förenklade alternativet K2. Den 

viktigaste skillnaden mellan K2 och K3 för bostadsrättsföreningar avser redovisningen av 

byggnader (Lundén, 2014). Det val som görs kommer att reflekteras på resultat- och 

balansräkningen.  

Ett problem är att Bokföringsnämndens allmänna råd om K2 och K3 inte är inriktade på 

bostadsrättsföreningar som verksamhetsform (Lundén, 2014). De särdrag som en 

bostadsrättsförening uppvisar motiverar en delvis annan syn på vad fastigheten representerar i 
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verksamheten. Enligt SRF Konsulten (2014) ger de nya regelverken knappast utrymme för en 

anpassad syn på fastighetsförvaltningen i en bostadsrättsförening. 

I tidigare årsredovisningar har progressiva avskrivningar använts men i april 2014 uttryckte BFN 

ett förbud mot denna avskrivningstyp vid tillämpning av K2 (BFN 2014:1). Ett problem med 

progressiva avskrivningar är att de visar upp en felaktig kostnadsbild för köpare av bostadsrätter 

och boende medlemmar. (Blomqvist, Linde, Lago & Knight, 2014). Varken tidigare eller 

nuvarande regelverk fungerar optimalt för att ge en rättvisande bild av en bostadsrättsförenings 

verksamhet.  

Under FAR:s seminarie Bostadsrättsföreningens ekonomi – ett korthus? på Almedalsveckan i 

somras konstaterade HSB:s förbundsordförande Anders Lago att det finns ett stort 

utbildningsbehov för både föreningar och köpare. FAR:s vice ordförande Johan Svensson 

uttryckte i FAR Press att det aldrig funnits någon gemensam tillämpning av redovisningsreglerna 

i bostadsrättsföreningarna. Enligt Svensson behövs överskådliga årsredovisningar som blir till 

nytta för många och att detta handlar om ett bättre konsumentskydd. (FAR 2014:2) Författarna 

av den vetenskapliga artikeln Situating financial literacy menar att oavsett vilka upplysningar 

som ges krav på att redovisa kommer dessa inte ha någon effekt om investeraren inte läser 

och/eller förstår informationen (Bay, Catasús & Johed, 2012).  

Det är mot denna bakgrund intressant att utreda hur bostadsrättsföreningars årsredovisningar 

fungerar som informationsunderlag för en bostadsrättsköpare.  

1.4 Frågeställning 

Föregående diskussion mynnar ut i följande frågeställning: 

● Hur fungerar bostadsrättföreningars årsredovisningar som informationsunderlag för 

bostadsrättsköpare? 

1.5 Studiens syfte 

Syftet är att undersöka hur bostadsrättsföreningars årsredovisningar fungerar som 

informationsunderlag för bostadsrättsköpare. 

http://www.far.se/Press-och-opinion/FAR-i-Almedalen-2014/Bostadsrattsforeningens-ekonomi---ett-korthus/
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1.6 Disposition 

Kapitel 1 beskriver uppsatsens bakgrund. I kapitel 1.1  förklaras bostadsrättsföreningens funktion 

och betydelse. Kapitel 1.2 förklaras finansiella rapportens roll som informationsunderlag. 1.3 

beskrivs införandet av K-regelverken som en ny verklighet. I 1.4 formuleras vår frågeställning 

och i 1.5 syftet med uppsatsen. 

Kapitel 2 redogör för vår metod. I 2.1 beskrivs metod för teori och i 2.2 metod för empiri. Sist i 

kapitlet förklaras analysmetod i 2.3 

Kapitel 3 presenterar teorin. I 3.1 ges en övergripande bild av syftet med finansiella rapporter. 

3.2 beskriver tidigare undersökning av finansiell förmåga i Sverige och i 3.3 

transaktionskostnadsteorin. Avsnittet 3.4 utreder begreppet finansiell förmåga och i 3.5 beskrivs 

teorin om redovisning som en verklighetskonstruktion. Sist i kapitel tre sammanställs teorierna 

till en teoretisk referensram i 3.6. 

Kapitel 4 presenterar empirin. I 4.1 beskrivs den debatt som varit i samband med införandet av 

K-regelverken. En sammanställning av gjord enkätundersökning av potentiella 

bostadsrättsköpares finansiella läsförmåga återges under 4.2. 

Kapitel 5 utgörs av vår analys. 5.1 analyserar inhämtning av finansiell information, 5.2 förståelse 

av finansiell information och 5.3 tolkning av finansiell information. Delarna analyserar 

enkätsvaren utifrån den teoretiska referensramen. Kapitlets sista avsnitt 5.4 analyserar 

redovisningen som informationskälla. 

Kapitel 6 presenterar vårt resultat. I 6.1 presenteras vårt resultat och frågeställningen besvaras. 

Kapitel 6.2 innehåller resultatdiskussion och sist i uppsatsen ges förslag på fortsatt forskning i 

avsnitt 6.3 
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Kapitel 2 Metod  

 

I följande kapitel presenteras och motiveras metod och tillvägagångssätt för uppsatsen. Först 

beskrivs val av teoretisk referensram vilken är uppbyggd i tre delar; finansiell förmåga, 

transaktionskostnadsteori och redovisning som verklighetskonstruerande. Därefter presenteras 

hur insamlingen av det empiriska materialet har gjorts. Slutligen redogörs på vilket sätt 

analysen har byggts upp. 

2.1 Teorimetod 

För att besvara vår frågeställning har vi valt att bygga upp den teoretiska referensramen i tre 

delar. Delarna redogör för finansiell förmåga, transaktionskostnadsteori och 

verklighetskonstruktion med redovisning. Vi har inte hittat en enskild teori som är direkt 

tillämplig på vår frågeställning, varför vi har valt att använda flera teorier för att bygga ihop vår 

referensram. I denna uppsats har teori om finansiell förmåga använts för att undersöka ifall det 

finns ett utbildningsbehov hos bostadsrättsköpare. Finansiell förmåga är intressant därför att 

FAR:s vice ordförande talar om ökat konsumentskydd ifall redovisningsregelverket för 

bostadsrättsföreningar förbättras. Det är även intressant med tanke på att det endast genom 

årsredovisningen är möjligt att utläsa hur föreningen mår.  

Transaktionskostnadsteori har använts för att visa på att det uppstår transaktionskostnader när 

bostadsrättsköparen inte kan ta till sig finansiell information och för att peka på att det uppstår 

asymmetrisk information mellan köpare och säljare. Slutligen har vi redogjort för att redovisning 

är en konstruktion av verkligheten. De nya regelverken medger en ny tolkning av verkligheten 

för läsarna av bostadsrättsföreningars årsredovisning att förhålla sig till.  

Utav de tre teorierna skapade vi en teoretisk referensram för att analysera det empiriska 

materialet. Den teoretiska referensramen syftade till att undersöka hur information från 

redovisningen inhämtas, förstås och tolkas utav användaren. Med hjälp av referensramen kunde 

vi se i vilken utsträckning årsredovisning efterfrågas som informationsunderlag inför en 

eventuell transaktion. Vidare var referensramen till för att se om användaren hade tillräckligt god 

finansiell förmåga för att förstå och ta till sig redovisningsinformation. Slutligen ville vi med 

referensramens hjälp se på vilka sätt informationen i redovisningen kunde tolkas. Samtliga 
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teorier i referensramen kretsar kring bostadsrättsföreningens årsredovisning som 

informationsunderlag (Se Figur 1). 

De teoretiska referenserna har hämtats från sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar. 

Samtliga använda artiklar har hittats genom sökmotorerna LUBsearch och Web of Science with 

Conference Proceeding, via Lunds universitet. Vi hittade de vetenskapliga artiklarna med 

sökorden “uses of accounting”, “financial literacy”, “asymmetric information”, “information 

asymmetry och “transaction cost theory” som utgångspunkt. Genom att använda oss av 

vetenskapliga artiklar som är peer reviewed har vi kunnat säkerställa att texterna håller en god 

standard. Med peer reviewed menas att en sakkunnig och oberoende inom området har granskat 

den vetenskapliga rapporten varefter författaren har korrigerat texten innan publicering. Med 

undantag av Luminitas artikel ('Is it important the accounting model used by the economic entity 

in making decisions by the users of the information? Points of view.) är alla vetenskapliga 

artiklar publicerade i journaler som har godkänts enligt den Norske Databas (NSD) 

rankingregister över godkända publiceringskanaler. NSD används av flera universitet för att 

bedöma kvalitén på en publikation. Artiklarna testades via NSD:s hemsida: 

http://dbh.nsd.uib.no/index.action. Med hjälp av rankingen i NSD kunde vi försäkra oss om att vi 

använde trovärdiga källor.  

Genom att läsa olika artiklar på de tre teoretiska områdena skaffade vi oss övergripande 

kännedom om teorierna och kunde därmed bilda oss en uppfattning om vilka delar av teorierna 

som var aktuella för denna studie.  

Doktorsavhandlingen Process-Based Transaction Cost Analysis: A Cost Management 

Exploration in SCA Packaging av Hans Knutsson användes även för att läsa in oss på 

transaktionskostnadsteori med dess grundläggande begrepp samt för att hitta ytterligare källor, i 

form av vetenskapliga artiklar, att därefter fördjupa oss i. 

  

http://dbh.nsd.uib.no/index.action
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2.2 Empirimetod 

I empiriavsnitt 4.1 har sekundärdata hämtats från bland annat FAR, DN, SRF Konsulten, och 

Sydsvenskans hemsidor. Datan bedöms trovärdig eftersom; FAR och SRF Konsulten är 

branschorganisationer. Sydsvenskan och DN är ledande nyhetsförmedlare och bedömdes 

trovärdiga eftersom texten bekräftas av övriga källors resonemang. Information från hemsidorna 

har använts för att påvisa att det finns en uppfattning bland sakkunniga och debattörer om brister 

i den finansiella förmågan hos allmänheten. Empiriavsnittet redogör för delar av den debatt som 

har förts kring konsekvenser för konsumenter med anledning av införandet av de nya 

regelverken. En konsumentgrupp har sedan valts ut för att undersöka substansen i debatten. 

I empiriavsnitt 4.2 redogörs för vår primärdata, en enkätundersökning av finansiell läsförmåga. 

Vår målgrupp bestämdes till konsumenter i form av potentiella bostadsrättsköpare för att se hur 

personer som går i köpestankar tänker kring, och förstår finansiell information. Bostadsköp är en 

av de största investeringarna i livet varför vi ansåg att en undersökning om köpare kan avläsa 

finansiell information var ytterst intressant att titta på. 

För att nå dem som faktiskt funderar kring bostadsrättsköp gjordes valet att möta målgruppen via 

lägenhetsvisningar. En person som inte aktivt letar bostadsrätt kan också vara en potentiell 

bostadsrättsköpare eftersom att de i framtiden kan komma att köpa bostadsrätt. Vi valde bort alla 

andra potentiella bostadsrättsköpare förutom de som gick på visningar eftersom vi ville se hur en 

person använder årsredovisningen inför en aktuell köpsituation. Inaktiva potentiella 

bostadsrättsköpare kan endast föreställa sig hur de kommer att agera. Urvalet blev därmed styrt 

till personer som var aktuella för undersökningen men var i övrigt ett bekvämlighetsurval som 

bestod av de personer som råkade finnas tillgängliga för oss på visningarna. Nackdelen med att 

använda bekvämlighetsurval är att generaliserbarheten minskar men ger istället en preliminär 

analys som därefter kan användas till vidare forskning alternativt kopplas till redan existerande 

resultat (Bryman & Bell, 2013). Från början var tanken att fördela vår målgrupp i åldersgrupper 

men under skrivandets gång togs beslutet att utesluta åldersfördelningen, då ingen hänsyn tagits 

till ytterligare demografiska dimensioner. 

Ett geografiskt urval gjordes av bostadsrättsföreningar i Malmö innerstad. Genom flertalet 

mäklare fick vi möjlighet att medverka vid visningar för att komma i kontakt med vår målgrupp. 
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På visningarna delades enkäterna ut. Vi kunde här kontrollera processen genom att vara där och 

tillse att personerna besvarade alla frågor. Arbetet med datainsamlingen genererade 27 stycken 

ifyllda enkäter. Bortfall av möjliga respondenter skedde till följd av att det på några visningar 

uteblev kunder och att det på övriga visningar bara var vissa som valde att besvara frågorna.  

Enkäten var uppbyggd av sju stycken frågor. De första frågorna (1-3) avsåg att undersöka hur en 

potentiell bostadsrättsköpare värdesätter årsredovisningen i en bostadsrättsförening som 

informationsunderlag. På fråga tre blev de totala enkätsvaren 25 stycken eftersom två 

respondenter inte svarade. Tanken med att ställa frågorna ett till tre var att se om köparna 

medvetet använder sig av redovisningen för att fatta ett finansiellt beslut. Första frågan skulle ge 

oss information om köparna tog sig tid att gå igenom föreningens årsredovisning. Andra frågan 

var avsedd att se hur viktig årsredovisningen ansågs vara för respondenten. Fråga tre skulle ge 

oss en inblick i det hur viktigt årsredovisningen anses bland köparna i jämförelse med andra 

informationskällor. Frågan ansågs förse oss med ännu mer information om huruvida köparna 

använder årsredovisningen som informationskälla för att sätta sig in i bostadsrättsföreningens 

ekonomi, eller om andra källor har större betydelse för att förstå den finansiella informationen. 

De sista frågorna (4-7) avsåg att testa den finansiella förmågan. Av dessa flervalsfrågor fanns ett 

korrekt svarsalternativ för fråga 4, 5 och 7 och två korrekta svarsalternativ för fråga 6.  Tanken 

med flervalsfrågorna var att undersöka vilka kunskaper respondenterna hade gällande den 

information som finns i bostadsrättsföreningars årsredovisning. Det finns ingen fastställd modell 

för att mäta finansiell förmåga, men trots detta går det att utläsa viss konsekvens i tidigare 

forskning (Knoll & Houts, 2012). Upplägget för att mäta finansiell förmåga har då bestått av ett 

antal påstående där undersökningsobjekten getts möjligheten att svara “sant”, “falskt” eller “vet 

ej”. Forskarna har även inventerat formuleringen av ställda påståenden för att minska effekterna 

av chansningar och slumpmässiga svar (van Rooij, Lusardi & Alessie, 2011). Då undersökningen 

av den finansiella förmågan i tidigare studier framför allt har rört aktier, obligationer, räntor och 

inflation valde vi att arbeta fram egna frågor med fokus på bostadsföreningars årsredovisning.  

Fråga fyra gav oss information om köparna vet vad resultaträkningen visar (periodens intäkter 

och kostnader).  Tanken bakom fråga fem var att urskilja om människor vet att negativ resultat 

inte behöver betyda att föreningens ekonomi är dålig (negativ resultat på kort sikt är acceptabel 

om föreningens kassaflöde är positiv). Den sjätte frågan eftersökte svar på hur 
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skuldsättningsgraden påverkar en bostadsrättsinnehavare. Den här frågan är ställd för att förstå 

om undersökningsgruppen är medvetna om hur föreningens skulder påverkar den andel som 

respondenten köper. Fråga sju undersökte om respondenterna vet vilket regelverk 

bostadsrättsföreningar följer. Vetskapen om vilket regelverk som används ansågs intressant 

eftersom K2 och K3 kommer att påverka siffrorna i resultat- och balansräkningen. Den 

finansiella förståelse vi undersökte är särskilt relevanta i samband med att regelverket ändras 

(jämförbarheten mellan årsredovisningar minskar och även transparensen för de som redovisar 

enligt K2). I övrigt behandlade flervalsfrågorna sådant som det finns anledning för en 

bostadsrättsköpare att känna till. Slutligen ville vi tolka svaren i de olika kombinationer som vi 

har fått för att tolka motsägelsefulla svar. Genom att använda en enkätundersökning med slutna 

frågor fås en strukturerad data att besvara frågeställningen med (Bryman & Bell, 2013). 

Valet föll på en relativt kort enkät, då vi antog att fler skulle vara villiga att besvara enkäten om 

den inte tog för lång tid att fylla i. Vi ansåg att svaren gav oss tillräcklig kunskap för att kunna 

besvara vår frågeställning. 

Enkätfrågorna (Se Bilaga) har sedan använts för att pröva vald teoretisk referensram. 

Empiriavsnitt 4.2 är uppbyggt utifrån den teoretiska referensramens tre delar; inhämtning av 

finansiell information, förståelse och tolkning av finansiell information.  

Syftet var inte att få in statistiskt reliabel data på för hur bostadsrättsföreningars årsredovisningar 

används (som informationsunderlag bland bostadsrättsköpare). Enkäterna skulle snarare kunna 

utgöra en förstudie för att undersöka relevansen i att studera berört ämne vidare. Studien 

bedömdes vara aktuell och intressant med anledning av den debatt som förts kring just 

bostadsrätters årsredovisning under år 2014. 
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2.3 Analysmetod 

Analysen byggdes upp utifrån de tre delarna för vår referensram; inhämtning av finansiell 

information, förståelse av finansiell information och tolkning av finansiell information med 

årsredovisningen i centrum (se 3.6). Det första vi tittade på var hur respondenterna utifrån svaren 

på enkätundersökningens frågor 1-3 inhämtar information i bostadsrättsföreningars 

årsredovisningar för att minska informationsasymmetrin. Därefter analyserades sekundärdatan 

utifrån samma perspektiv. Analys av bostadsrättsköpares förmåga att förstå den information som 

återges i bostadsrättsföreningars årsredovisningar gjordes med utgångspunkt i respondenternas 

andel korrekta och inkorrekta svar på flervalsfrågorna samt uttalanden i debatten. I efterföljande 

steg analyserades respondenternas svar på fråga 5 och 7 kombinerat med vår sekundärdata för att 

ge oss en förståelse för hur redovisningsinformationen tolkas. 

Avslutningsvis har vi analyserat hur redovisningen fungerar som informationsunderlag utifrån 

det insamlade materialet som helhet. 
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Kapitel 3 Att uppfatta och använda redovisning 

 

Föreliggande kapitel inleds med en presentation av vad en bostadsrättsförening är samt vilka 

normer och regelverk de lyder under följt av exempel på vad en bostadsrättsköpare bör känna 

till för att kunna förstå föreningens ekonomi. Därefter beskrivs en tidigare forskningsstudies 

resultat av finansiell förmåga i Sverige. I efterföljande avsnitt presenteras tre teorier; 

transaktionskostnadsteori, finansiell förmåga samt redovisnings konstruktion av verkligheten 

som avslutningsvis sammanställs i en referensram anpassad efter vår undersökning. 

3.1 Bostadsrättsföreningens redovisning 

Enligt BFN är en bostadsrättsförening en ekonomisk förening och är därmed bokföringsskyldig. 

En bostadsrättsförening ska följa bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s 

normgivning. En så kallad likhetsprincip ska råda i bostadsrättsföreningar, vilket innebär att 

årsavgifterna ska vara väl avvägda för de boende, med tanke på både historiken och framtiden 

(Lundén, 2014). Lundén beskriver i sin bok K2 eller K3 i bostadsrättsföreningar (2014) att det 

redovisningsmässiga resultatet inte är lika viktigt i en bostadsrättsförening som i ett aktiebolag 

utan att det är kassaflödet som är det väsentliga. Så länge de pengar som kommer in täcker 

utgifterna så är föreningen stabil. Det behöver inte vara ett problem med resultatmässiga förluster 

då dessa endast avspeglar en periodiserad redovisning. 

Syftet med finansiella rapporter är att ge information om en organisations finansiella ställning, 

finansiella resultat och kassaflöden, som är användbar för en rad olika kategorier av användare 

vid ekonomiska beslut (IAS 1 punkt 9). Enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) 2 kap 3§ ska 

“balansräkningen, resultaträkningen och noterna upprättas som en helhet och ge en rättvisande 

bild av företagets ställning och resultat.” Betoningen ligger idag på att redovisningen ska vara 

användbar i ekonomiska beslutssituationer och är anpassad till en rationell ekonomisk 

beslutsfattare. När användarna gör sina beräkningar för att kunna ta ett ekonomiskt beslut behövs 

en viss förståelse för de ekonomiska transaktioner och händelser i en organisation som kan 

komma att påverka dem. Just att hjälpa användare att förstå är ofta ett syfte i 

redovisningsstandarder. (Young, 2006)  

De personer som står i begrepp att köpa en bostadsrätt är en av de viktigaste målgrupperna för 

årsredovisningen i bostadsrättsförening (Lundén, 2014). För att köparen skall tolka 
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årsredovisningen på ett korrekt sätt krävs en förståelse för vad som är viktigt att observera i 

redovisningen. Isacson (2006) framhäver att det är viktigt att kunna läsa och förstå en förenings 

årsredovisning för att kunna bedöma dess ekonomi. Författaren skriver att vad som står i resultat- 

eller balansräkningen är siffror som gäller hela föreningen.  

En köpare av bostadsrätt bör titta på föreningens årsredovisning för att få en uppfattning om 

stabiliteten i föreningens ekonomi. En god ekonomi innebär mindre fluktuation i avgiften medan 

en sämre ekonomi på sikt kan medföra höjda avgifter. Höjda avgifter innebär för 

bostadsrättsinnehavaren, utöver en högre månadskostnad, även i flera fall en värdeminskning på 

bostadsrätten eftersom det finns ett förhållande mellan pris och avgift (Lundén, 2014). Det som 

kan komma att påverka avgiften är exempelvis bostadsrättsföreningens skuldsättningsgrad. Med 

stora lån kommer också större känslighet för räntehöjningar (HSB. Så kollar du 

bostadsrättsföreningens ekonomi) 

För räkenskapsår som startar efter den 31 december år 2013 träder det nya K-regelverken i kraft. 

Samtliga bostadsrättföreningar i Sverige ligger i det spannet
3
 där de har möjlighet att välja det 

förenklande K2 istället för K3. K2 är BFN:s allmänna råd om årsredovisning i mindre 

ekonomiska föreningar (BFN, 2014:2) och BFN:s allmänna råd om årsredovisning och 

koncernredovisning är vad som kallas K3 (BFN, 2014:3).  K2 är förutom det förenklande 

regelverket även regelbaserat, till skillnad från K3 som är principbaserat. Den största skillnaden 

för bostadsrättsföreningar i valet mellan K2 och K3 rör avskrivning av byggnader. Inom K2 

skrivs hela byggnaden av över bedömd ekonomisk livslängd och underhåll kostnadsförs direkt i 

resultaträkningen. De föreningar som väljer att tillämpa K3 får istället uppskatta vilka olika 

komponenter som byggnaden består av samt deras olika livslängd för att sedan skriva av varje 

komponent för sig över respektive beräknad nyttjandeperiod. Vid utbyte/underhåll kostnadsförs 

inte utgiften utan aktiveras istället i balansräkningen och ny avskrivningstid påbörjas. På så sätt 

sprids kostnaderna i resultaträkningen ut vilket bidrar till jämnare resultat.  

I tidigare redovisning har progressiva avskrivningar ofta använts som en strategi för att undvika 

redovisningsmässig förlust, vilket är en smitta från aktiebolagen. (Lundén, 2014) . 

                                                
3
 Onoterade företag som inte uppfyller mer än ett av följande kriterier: - företaget har fler än 50 anställda, 

- företaget har mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning och - företaget har mer än 80 miljoner kronor 
i nettoomsättning, har möjligheten att välja mellan K2 och K3. (EY, 2013) 
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3.2 Tidigare undersökning av finansiell förmåga i Sverige 

Almenberg och Widmark (2011) har i en studie mätt nivåerna av räknefärdighet samt finansiell 

förmåga i Sverige och därefter kopplat resultatet till aktie- och bostadsmarknaden. Ett centralt 

fynd i deras forskning är att många vuxna kämpar med enkla beräkningar och saknar förståelse 

för grundläggande ekonomiska begrepp. Det konstateras också att problemet med låga nivåer av 

räknefärdighet och finansiell förmåga till viss del dämpas av icke-deltagande på marknaderna. 

Personer med låga nivåer av räknefärdighet och/eller finansiell förmåga är mindre benägna att 

göra riskfyllda investeringar genom aktieköp. På bostadsmarknaden är det framförallt dåliga 

räknekunskaper som gör att man i större utsträckning undviker bostadsköp. Den finansiella 

(o)förmågan spelar däremot inte samma roll vid investering i bostad som i aktier. Författarna ser 

delvis en förklaring till detta i den begränsade tillgången på hyresrätter i attraktiva tätorter. 

3.3 Transaktionskostnadsteori 

I The Nature of the Firm konstaterar Coase (1937) att det finns ett antal kostnader på marknaden 

för att erhålla en vara eller en tjänst förutom själva priset, dessa kringkostnader kallas 

transaktionskostnader. Definitionen av en transaktion kan förklaras utifrån ett avtal, ingånget vid 

en bestämd tidpunkt, där den grundläggande transaktionen är själva utbytet (Knutsson, 2000). 

Anta en situation där en person, som vi kallar Kalle, funderar på att köpa en bostadsrätt. Priset är 

givet, men hur vet Kalle att lägenheten är värd summan? Han söker information och utvärderar 

denna. Om bostadsrätten fortfarande är intressant inleds kontraktsförhandlingar. För att kunna 

fatta rätt beslut behöver Kalle lägga ner en viss tid och ett visst arbete för att inhämta, behandla 

och ta ställning till ytterligare information. Processen kring informationsinhämtning leder till 

merkostnader (pengar och i tid) för Kalles del. Det finns således fler kostnader för utbytet än 

själva köpeskillingen. Alla dessa kringkostnader är exempel på transaktionskostnader för en 

[bostadsrätts]köpare, som tillsammans med priset utgör de den totala kostnaden för köpet (North, 

1990). Inom transaktionskostnadsteori studeras de ekonomiska konsekvenserna av ”costly 

exchange”
4
 mellan parter (Hardt, 2009). Detta kan ställas mot idén om köparen som en rationell 

varelse, vilket antagits inom tidigare pristeorier. Innebörden av ett rationellt köpbeteende är att 

                                                

4
 Costly exchange kan fritt översattas som “kostsamt utbyte” (författarnas översättning) 
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en produkt till lågt pris alltid kommer att väljas före samma produkt som säljs till ett högre pris 

(Knutsson, 2000). Knutsson (2000) skriver att personer, ur ett transaktionskostnadsteoriskt 

perspektiv, enbart kommer att uppleva att de agerar rationellt. Eftersom mer information att 

bearbeta alltid går att hitta, så kommer fullständig rationalitet aldrig att uppnås. För den 

potentiella bostadsrättsköparen Kalle innebär detta att oavsett vilken information som han har 

införskaffat, kommer det alltid att finnas mer information att ta ställning till och därför kan hans 

köpbeslut inte vara helt rationellt grundat.  

Williamson (2012) nämner att en ytterligare anledning till att fullständig rationalitet inte kan 

uppnås är bristande kunskaper. Enligt Williamson (1979) har beslutsfattare vanligtvis både 

kognitiva och kunskapsmässiga begränsningar i att bearbeta information. Han påpekar att det 

förekommer svårigheter med att utarbeta de konsekvenser olika val resulterar i på grund av den 

bristande informationen som beslutsfattaren har. Har köparen Kalle exempelvis inte kännedom 

om framtida planerat underhåll av fastigheten eller hur belånad fastigheten är, så begränsas 

möjligheterna för honom att se vilka konsekvenser ett köp kan innebära i form av framtida 

avgifter. 

När en av parterna har mer information om utbytet än den andra uppstår informationsasymmetri 

(Pindyck & Rubinfeld, 2005). Till exempel besitter skaparen av årsredovisningen i den 

bostadsrättsförening som Kalle funderar på att köpa lägenhet i bättre kunskaper om hur man 

tolkar finansiell information.  

Transaktionskostnaderna kommer också att påverkas av tillgångens särdrag eller egenskaper och 

transaktionens regelbundenhet (Williamson, 1985). Är specificiteten hög och regelbundenheten 

låg för köpet, så är det troligt att transaktionskostnaderna ökar. Graden av specificitet syftar på 

huruvida det handlade är något unikt eller vanligt förekommande (Williamson, 1985). Ett 

bostadsrättsköp kan betraktas ha hög specificitet och låg regelbundenhet. Lägenhetsinköp är en 

unik investering som inte genomförs ofta och dessutom är varje lägenhet unik i sin karaktär. Det 

blir svårare att bedöma om priset i förhållande till vad man får är rimligt för en bostadsrätt än om 

Kalle exempelvis köper en kopp kaffe på stan. 

Perfekt information kan i verkligheten inte uppnås (Pindyck & Rubinfeld, 2005). 

Kunskapsöverföringen möter barriärer och är relativt orörlig (Attewell, 1992). Kogut och Zander 



17 
 

(1992) pekar på att det finns en "kunskapströghet". Kunskapsöverföring beror på hur lätt 

kunskap kan transporteras, tolkas och absorberas (Hamel, Doz & Prahalad, 1989). Om alla 

aktörer hade perfekt information skulle det inte finnas någon transaktionskostnad för 

informationssökning (Pindyck & Rubinfeld, 2005) eller existera någon kunskapströghet.  

3.4 Finansiell förmåga  

Idén om finansiell förmåga tillkom på tidigt 1900-tal och med den även forskning inom 

konsumentutbildning (Bay, Catasús, & Johed, 2014). Finansiell förmåga kan definieras som 

"förmågan att använda kunskaper och färdigheter för att hantera finansiella resurser effektivt för 

en livstid av ekonomisk välfärd” (Knoll & Houts, 2012). Enkelt uttryckt kan man förklara det 

som en persons kompetens att hantera pengar. Remund (2010) försöker förtydliga definitionen 

genom att dela upp finansiell förmåga i fem kategorier: 

1) Kunskap om ekonomiska begrepp 

2) Förmåga att kommunicera om ekonomiska begrepp 

3) Fallenhet för att hantera den egna ekonomin 

4) Skicklighet i att göra lämpliga finansiella beslut 

5) Säkerhet för effektiv planering för framtida finansiella behov 

För en köpare innebär finansiell förmåga vid ett bostadsrättsköp att ha förmåga att använda den 

finansiella information som finns tillgänglig. Med finansiell information menas då uppgifter om 

bostadsrättsföreningens ekonomi i årsredovisningens resultat- och balansräkning samt noter. 

Den egna nivån på finansiell förmåga påverkar i vilken utsträckning personen inhämtar 

information själv eller exempelvis rådfrågar familj och vänner. Med låg finansiell förmåga följer 

en mindre benägenhet för investeringar. (van Rooij, Lusardi & Alessie, 2011) Den privata 

investeraren fattar sina ekonomiska beslut utifrån information i offentliga medier, rådgivning av 

finansiella institutioner, råd från vänner och familj samt med hjälp av bokslutet (Cascino, 

Clatworthy, García Osma, Gassen, Imam & Jeanjean, 2014). Vid ett bostadsrättsköp går det att 

studera vilka källor som används för att inhämta den finansiella information som anses 

nödvändig för att kunna fatta ett ekonomiskt beslut. Vid köpet är det intressant att se i vilken 

utsträckning köparna går direkt till ursprungskällan eller om de primärt använder andra källor 
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(såsom vänner, mäklare och internet). Enligt Cascino et al (2014) förlitar sig investerare även på 

analytikers uttalanden trots den partiskhet som kan finnas. Köparen kan vid ett bostadsrättsköp 

ses som den privata investeraren och mäklaren som analytikern. Privata investerare föredrar 

filtrerad information, lämnade till dem av mellanhänder, framför obehandlad finansiell 

redovisningsinformation (Cascino et al, 2014). 

Enligt van Rooij, Lusardi & Alessie (2011) ska finansiell förmåga inte tas för givet, då 

majoriteten av hushåll endast har begränsad finansiell förmåga. Oavsett vilka upplysningar som 

ges krav på att redovisa, kommer dessa inte ha någon effekt om investeraren inte läser och/eller 

förstår informationen (Bay, Catasús & Johed, 2014). 

3.5 Redovisningens konstruktion av verkligheten 

Redovisningen ses ofta som en objektiv representation av “verkligheten som den är”. I själva 

verket är det en subjektiv bild som redovisas. Vad som ligger bakom det som redovisas är lagar, 

normer men även bedömningar och uppskattningar. Redovisningen handlar om att i siffror 

beskriva någonting som i verkligheten är komplext. Endast det som är kvantifierbart går att 

sammanställa i [bostadsrättsföreningars] resultat- och balansräkning, det som inte går att 

kvantifiera lämnas utanför. (Morgan, 1988) 

För att förklara komplexiteten, ger Morgan (1988) ett exempel; tänkt dig att du betygsätter en 

måltid med 9 av 10. Den information som då kan fångas upp är att det var en väldigt god måltid. 

Mer än så säger det inte om middagens karaktär. Kvaliteten och den övergripande upplevelsen av 

måltiden får åhöraren aldrig någon uppfattning om. Morgan (1988) menar att en förklaring till att 

endast visa redovisningen i siffror är att dessa starkare förknippas med objektivitet. 

Uppfattningen är, att om ytterligare dimensioner ska tas med blir redovisningen allt för subjektiv.  

Med hjälp utav redovisningen konstrueras därmed vad som tolkas som en ekonomisk verklighet 

även för bostadsrättföreningar. Genom att redovisaren klassar olika objekt som intäkt, kostnad, 

tillgång eller skuld bildar sedan läsaren sig en uppfattning om hur den ekonomiska situationen 

ser ut för en förening. Denna uppfattning av verkligheten kommer därefter att ligga till grund för 

framtida ekonomiska beslut – för föreningen, dess medlemmar och eventuellt nya 

bostadsrättsköpare. Vi ger ett nytt exempel med den tänkta bostadsrättsköparen Kalle; när Kalle 
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ser på siffrorna som presenteras i årsredovisningen och skapar sig en uppfattning om föreningens 

ekonomiska verklighet. Genom föreningens redovisning ser Kalle se vilken vinst eller förlust 

som föreningen har gjort samt vilka tillgångar och skulder som finns och utifrån detta fattar han 

sitt ekonomiska beslut. Vad Kalle inte kan helt utläsa är vilka avvägningar som ligger bakom 

siffrorna. Det finns en hel del regler som påverkar vad och hur man får redovisa. Kalle uppfattar 

föreningens redovisade negativa resultat som att föreningen har en dålig ekonomi. I själva verket 

har föreningen en stabil ekonomi med ett inkommande kassaflöde som täcker upp för det 

utgående kassaflödet. Den redovisade förlusten berodde på att omfattande underhåll, klassade 

som kostnader, hade genomförts under året. 

3.6 Teoretisk referensram 

Den egna teoretiska referensramen är uppbyggd av föregående presenterade teorier kombinerade 

i tre sammanhängande steg, som samtliga ska kopplas till årsredovisningen som 

informationsunderlag för intressenten (Se Figur 1).  

Steg 1 - Inhämtning av finansiell information 

För att minska den informationsasymmetri som finns mellan köpare och säljare vid inledningen 

av en transaktion behöver köparen inhämta informationsunderlag. Då det tar tid och energi att 

inhämta information bidrar informationssökning till ökade transaktionskostnader, varför köpare 

endast samlar tillräckligt med information för att uppleva att ett rationellt beslut kan tas. 

Årsredovisningen hjälper till att minimera informationsasymmetrin genom att tillgodose köpare 

med fakta om föreningen som motparten har. 

Steg 2 - Förståelse av finansiell information 

Den information som köparen inhämtat måste kunna förstås. Beroende på köparens nivå av 

finansiell förmåga kan den ekonomiska information som finns i årsredovisningen fungera olika 

väl som informationsunderlag. Är den finansiella förmågan låg uppfylls inte till fullo 

redovisningens egenskap av att minska informationsasymmetrin, detta får försöka göras på annat 

sätt. Personer med låg finansiell förmåga tenderar att föredra filtrerad information (såsom 

bekantas eller mäklarens kunskaper) före råmaterial (den finansiella rapporten). 
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Steg 3 - Tolkning av finansiell information 

Att redovisningen ofta ses som en objektiv återspegling av verkligheten kan bidra till att 

missförstånd skapas kring vad siffrorna representerar. Saknas förståelse för det regelverk och de 

subjektiva bedömningar och uppskattningar som ligger bakom redovisningen skapas en felaktig 

bild av vad som är föreningens verkliga ekonomiska situation. Tolkas exempelvis summan för 

avskrivningar som en ett utflöde av pengar och inte som en periodiserad utgift ser föreningens 

ekonomi sämre ut än vad den i verkligheten är. Nivån på finansiell förmåga samt kunskap om sin 

egen (o)förmåga kan komma att påverka hur redovisningen tolkas, beroende på huruvida 

informationen i redovisningen tolkas som en sann återspegling av verkligheten eller som en 

redovisningsmässigt konstruerad verklighet.  

Utifrån den ekonomiska information som inhämtas inför en transaktion i syfte att minska 

informationsasymmetrin, nivån av finansiell förmåga samt i vilken utsträckning medvetenheten 

finns om att redovisningen uppvisar en konstruerad verklighet, kommer bostadsrättsköpare att 

uppfatta och använda sig av informationen i årsredovisningen på ett visst sätt. 

 

 
Figur 1. Hur den teoretiska referensramen hänger ihop  
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Kapitel 4 Årsredovisningens betydelse 

 

Följande kapitel består av vår empiri som är uppdelad i två delar. I första avsnittet presenteras 

den sekundärdata som används i form av uttalanden i den debatt som förts kring bostadsrätters 

årsredovisning. Därefter redogörs för vår primärdata innehållande respondenternas svar på 

genomförd enkätundersökning. 

4.1 Bostadsrättsföreningar hamnar mellan stolarna i K-projektet 

År 2004 fattade BFN beslut om att ändra inriktningen på normgivningen. Ändringen till K-

regelverken innebar en övergång från en ämnesområdesindelad normgivning som bygger på 

internationella regler till en normgivning som är indelad i kategorier utifrån hur bokföringen ska 

avslutas och företagens associationsform (SRF Konsulten, 2012). 

Enligt tidningen Balans har en av de främsta diskussionerna under föregående år varit effekterna 

i samband med övergången till K2 och K3. Aldrig tidigare har redovisningsfrågor debatterats i så 

många olika forum (Balans, 2014). I april år 2014 meddelade BFN att progressiva avskrivningar 

inte längre får användas (BFN 2014:1). Reaktionen i media tog sig uttryck i rubriker som 

”bostadsrättsföreningar hamnar mellan stolarna i K-projekt” och "chockhöjning av avgifter i 

bostadsrättsföreningar" (HSB, 2014). Det senare påståendet syftade till att många föreningar nu 

skulle vara tvungna att välja mellan att kraftigt höja hyran eller att redovisa stora förluster när 

storleken på avskrivningarna ökar. Många föreningar har hittills använt progressiva 

avskrivningar för att inte hamna på minusresultat. Det finns emellertid ingen direkt koppling 

mellan förändring av avskrivningsmetod och höjda avgifter. Ifall föreningarna skulle hamna på 

ett minusresultat år efter år och då inte kan minska utgifterna eller öka intäkterna är höjda 

avgifter ett sätt att hamna på plus. (Crofts, 2014:3). Mats Lindbäck, informationschef på 

Bostadsrätterna, uppger för Dagens industri den 5 maj 2014 att det inkommer väldigt många 

telefonsamtal från oroliga föreningar och även från privatpersoner som undrar om de vågar köpa 

lägenhet just nu (Öjemar, 2014).  

De nya regelverken har gett upphov till ett antal tolkningsfrågor för båda vana och ovana läsare 

av bostadsrättsföreningars ekonomiska rapporter. I Dagens Nyheter skriver Maria Crofts, 

privatekonomisk krönikör, att det inte är rimligt att det i princip är omöjligt för de flesta att förstå 
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hur det är ställt med en bostadsrättsförenings ekonomi. Hon menar att informationen till 

bostadsrättsköparna måste bli bättre eftersom en stor del av köparna sannolikt ser en 

årsredovisning för allra första gången vid sitt bostadsrättsköp. Många spekulanter ägnar 

sifferkolumnerna ett litet intresse fastän mäklarna som regel lägger ut föreningarnas 

årsredovisningar på nätet och delar ut dem på visningarna, skriver Crofts. (Crofts, 2014:1). 

Under FAR:s seminarie Bostadsrättsföreningens ekonomi – ett korthus? på Almedalsveckan i 

somras konstaterades att det finns ett kunskapsgap vad gäller att kunna läsa och förstå finansiell 

information. FAR:s vice ordförande Johan Svensson menar att det “aldrig funnits någon 

gemensam tillämpning av redovisningsreglerna i bostadsrättsföreningarna. Det har snarare 

funnits lika många tillämpningar som det finns föreningar”, skriver FAR på sin hemsida. 

Svensson uttryckte vid samma tillfälle att “det är jätteviktigt att vi kan få ett bättre regelverk” 

och att ett nytt gemensamt regelverk skulle underlätta för bostadsrättsköparna och bidra till ett 

bättre konsumentskydd eftersom årsredovisningarna skulle bli mer överskådliga.  

HSB:s förbundsordförande Anders Lago säger till FAR att det finns ett stort utbildningsbehov 

för både föreningar och köpare och även ett stort behov av ett nytt gemensamt regelverk med 

tanke på att de flesta styrelser består av lekmän. “Det finns ett stort pedagogiskt problem i dag 

när köpare tittar på årsredovisningen och fastnar i de röda siffrorna på sista raden. (....)Vi 

behöver få överskådliga årsredovisningar som blir till nytta för många. Det handlar om ett bättre 

konsumentskydd” sa Jonas Svensson. (FAR, 2014:2).  

  

http://www.far.se/Press-och-opinion/FAR-i-Almedalen-2014/Bostadsrattsforeningens-ekonomi---ett-korthus/
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Konsumentskyddet skulle kanske kunna öka genom att förbättra konsumentinformation så som 

gjorts på andra marknader. Crofts (2014:1) skriver: 

När det gäller exempelvis el- och telemarknaderna har myndigheterna lagt 

mycket kraft på konsumentinformation sedan avregleringen. Men när det 

gäller bostadsrättsköp finns ingen liknande service. Det kan visserligen bli 

dyrt att ha fel el- eller teleavtal. Men utgiften kommer inte ens i närheten av 

hur kostsamt det blir att köpa en lägenhet i en förening som måste höja 

avgifterna dramatiskt, ofta med prisfall som följd. Ja, jag vet att det finns 

olika sajter som gör det lättare att tolka och jämföra föreningarnas 

årsredovisningar. Men det jag är ute efter är att redovisningen borde vara så 

pass enkel att de flesta klarar att göra en jämförelse utan särskilda 

instruktioner. Det finns en samsyn mellan bostadsrättsorganisationerna och 

branschorganisationen FAR, som bland annat organiserar revisorerna, om 

att de behövs ett nytt och överskådligare regelverk för 

bostadsrättsföreningar.  

För att minska förvirringen kring K-regelverken och för att göra bostadsrättsföreningens 

årsredovisning till ett bättre beslutsunderlag för bostadsrättsköpare, medlemmar och andra 

intressenter har Bostadsrätterna, FAR, HSB, Riksbyggen och Sveriges BostadsrättsCentrum 

(SBC) i december år 2014 arbetat fram en idéskrift. Syftet med skriften är att beskriva det 

informationsbehov som personer med intresse i en bostadsrättsförening kan behöva för att fatta 

viktiga beslut. (FAR, 2014:3)  

FAR har i en skrivelse till Bokföringsnämnden i april föregående år framfört en önskan om att ett 

nytt regelverk ska processas fram genom en dialog mellan berörda parter. Skrivelsen pekar på 

nödvändigheten i att “så långt som möjligt tillgodose de specifika karaktäristika som finns hos en 

bostadsrättsförening”. Eftersom lekmannainslaget är stort i föreningarna förslås redovisningen, 

enligt FAR, vara mer kassaflödesinriktad och kompletteras med krav på särskilda nyckeltal samt 

redovisning av underhålls- och driftplaner. “En långsiktig lösning som inte processats fram 

bidrar till att potentiella köpare av bostadsrätter även fortsättningsvis kommer att ha svårigheter 

att bedöma föreningars finansiella förhållanden. En konsekvens av detta är att köparen inte kan 

tolka föreningens framtida åtaganden.” (FAR, 2014:1) 

http://www.far.se/Ditt-medlemskap/Nyheter/Om-arsredovisningen-for-Bostadsrattsforeningen--en-ideskrift-med-konkreta-tips/
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Köpet av bostadsrätt är för många enda sättet att få bostad, särskilt i tillväxtområden. Det är 

viktigt att känna till hur kostnaderna kommer att se ut i framtiden då en bostadsrätt i storstäderna 

mycket väl kan kosta flera miljoner (Crofts, 2014:2)  

4.2 Undersökning av finansiell förmåga hos bostadsrättsköpare 

4.2.1 Inhämtning av finansiell information 

Av hela undersökningsgruppen säger över hälften (56 procent) att de kommer att läsa 

årsredovisningen för den besökta lägenhetens bostadsrättsförening. En tredjedel av gruppen 

svarar att de inte kommer att läsa den och ungefär var tionde respondent (11 procent) svarar 

“kanske”. 

Fler än hälften (67 procent) av de svarande anser att årsredovisningen är viktig eller mycket 

viktig vid deras köpbeslut. Det är ingen som anser att årsredovisningen inte är så viktig. (Se 

Figur 2) 

 

Figur 2. Ranking av hur viktig respondenterna anser att årsredovisningen  

är för deras köpbeslut, där 1 = inte så viktig och 5 = mycket viktig 
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I enkäten bad vi testanterna att besvara vilka informationskällor som de anser är de viktigaste när 

de ska sätta sig in i bostadsrättsföreningens ekonomi. Svaren rangordnades på en skala 1- 9 där 1 

syftar på den viktigaste informationskällan. 

 

 

Figur 3. Respondenternas rangordning av informationskällor  

för att sätta sig in i föreningens ekonomi, antalet 1-3:or 

 

Sett till högst antal av 1-3:or anses den viktigaste källan vara årsredovisningen och därefter 

mäklaren (Se Figur 3). Fastighetens underhållsplan värderas också som en av de viktigaste 

informationskällorna bland alternativen. Blandade meningar finns om betydelsen av 

bostadsrättsföreningens stadgar som överlag kan sammanfattas som relativt viktig. Av valbara 

alternativ rankas övrigt/annat och bekanta som de minst viktiga informationskällorna. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

3 

2 

1 



26 
 

Respondenterna fick ange hur de värderar årsredovisningens betydelse för köpbeslutet på en 

skala 1-5 där 5 innebär att den anses vara mycket viktig. Nedan har respondenterna delats in efter 

uppfattning om årsredovisningens betydelse. 

Svarat: 5  

Fem personer (19 procent) anger att årsredovisningen är mycket viktig inför köp av bostad. Av 

dessa svarar fyra att de har eller ska läsa föreningens årsredovisning. Samtliga av dessa personer 

har rangordnat årsredovisningen som en av de två viktigaste informationskällorna (första eller 

andra).  

Svarat: 4 

Antal respondenter som svarar 4 är tretton stycken (48 procent). Av dessa värderar majoriteten 

(62 procent) årsredovisningen som en av de viktigaste informationskällorna. Strax över hälften 

av gruppen (54 procent) har läst eller kommer att läsa årsredovisningen för den 

bostadsrättsförening de besökte.  

Svarat: 3 

De respondenter som varken tycker att årsredovisningen är viktig eller oviktig för deras 

köpbeslut är sex stycken (22 procent). Bland dessa svarar fyra att de inte har eller kommer läsa 

årsredovisningen för den förening de var på visning hos. Resterande två kommer att läsa 

årsredovisningen. Årsredovisningen rangordnas i topp tre som informationskälla hos två 

tredjedelar av dessa respondenter. 

Svarat: 2 

Det antal som anser årsredovisningen vara relativt oviktig för deras köpbeslut är tre stycken (11 

procent). Utav dessa svarar två att de har läst eller kommer att läsa årsredovisningen för den 

förening som de var på visning hos. Lika många värderar årsredovisningen som en av de tre 

viktigaste informationskällorna. 
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4.2.2 Förståelse och tolkning av finansiell information 

Nära hälften (44 procent) av alla testanter har svarat rätt på frågan om vad 

bostadsrättsföreningens resultaträkning visar. Nästan en tredjedel (30 procent) av gruppen hade 

ingen uppfattning om vad resultaträkning visar och en dryg fjärdedel (26 procent) av 

respondenterna har angett fel svar. 

Fyra testanter (15 procent) som har svarat att ett negativ resultat inte säger så mycket om hur 

föreningen mår, vilket är rätt svar. Drygt var femte (22 procent) respondent har inget begrepp om 

vad negativ resultat innebär. De flesta av testanterna har fel uppfattning om negativ resultat, sex 

stycken (22 procent) tolkar det som att föreningen har för låga avgifter och ungefär två av fem 

(41 procent) uppfattar det som att föreningen har planerat sin ekonomi dåligt. 

Beträffande innebörden av skuldsättningsgraden känner majoriteten (59 procent) till att storleken 

på nyckeltalet kan påverka avgiften. Drygt en av fem respondenter (22 procent) är medvetna om 

att en hög skuldsättningsgrad i värsta fall innebära att bostadsrättsföreningen går i konkurs. 

Nästan en femtedel av de svarande (19 procent) kan inte svara på frågan. Endast en person anger 

båda de korrekta svaren. 

Det är inte många som känner vilket redovisningsregelverk bostadsrättsföreningars. En stor del 

(85 procent) av de svarande är inte medvetna om att regelverket för bostadsrättsföreningar är nytt 

för i år och även kan skilja sig mellan föreningar (beroende på om de väljer att redovisa enligt 

K2 eller K3). Fyra stycken (15 procent) av de svarande känner till att regelverket är nytt för i år 

och kan skilja sig mellan bostadsrättföreningar. 
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I tabell 1 sammanställs hur svaren på flervalsfrågorna fördelar sig procentuellt mellan antal rätt 

svar, fel svar samt “vet ej”-svar. Även eget svar finns med då det även är möjligt att besvara 

frågan själv, vilket gjordes av en respondent på en utav frågorna. Det är ingen som svarar rätt på 

samtliga frågor men samtidigt heller inte någon som svarar fel på alla frågor. Strax under var 

femte person lyckas inte svara rätt på någon av frågorna och lite drygt två av fem respondenter 

ger inget felaktigt svar i sin enkät. Ungefär var sjunde person har ingen uppfattning om svaret på 

någon av frågorna.  

 

Tabell 1. Fördelning av antal korrekta, inkorrekta samt “vet ej”-svar 

 Inget 1 2 3 Alla 

Rätt svar 19 % 30 % 41 % 11 % - 

Fel svar 41 % 22 % 37 % - - 

Vet ej 19 % 44 % 15 % 7 % 15 % 

Eget svar 96 % 4 % - - - 
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Nästan hälften av undersökningsgruppen (48 procent) har inga eller ett rätt på flervalsfrågorna. 

Bland testanterna i denna grupp rangordas mäklaren i topp av nio personer (69 procent), 

årsredovisningen av åtta personer (62 procent) samt bostadsrättsföreningens stadgar av 6 

personer (46 procent). Se figur 4. 

 

 

Figur 4. Rangordning av informationskällor i antalet  

1-3:or bland respondenter med ett eller inget korrekt svar 
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Resterande respondenter (52 procent) har svarat rätt på två eller tre av flervalsfrågorna.  I denna 

grupp rangordnas årsredovisningen i topp tre som informationskälla av tolv personer (86 

procent), fastighetens underhållsplan av sju personer (50 procent) och mäklaren av sex personer 

(43 procent). Se figur 5. 

 

 

 

Figur 5. Rangordning av informationskällor i antalet  

1-3:or bland respondenter med två eller tre korrekta svar 
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Kapitel 5 Analys 

 

Följande kapitel analyserar det empiriska underlaget utifrån den teoretiska referensramens 

delar. Inledningsvis analyseras inhämtning av finansiell information, därefter förståelsen av 

finansiell information. Detta följs av analys av tolkning av finansiell information och 

avslutningsvis av hur redovisningen fungerar som informationsunderlag. 

Enligt Lundén görs årsredovisningen för att intressenter ska kunna bilda sig en uppfattning om 

bostadsrättsföreningens ekonomiska situation, enligt vår undersökning kan långt ifrån alla tolka 

informationen tillräckligt väl för att skapa sig en sådan uppfattning.  

5.1 Inhämtning av finansiell information 

Pindyck & Rubinfeld (2005) menar att perfekt information inte kan uppstå i verkligheten vilket 

gör att det vid transaktioner kommer att finnas en informationsasymmetri. Williamson (1985) 

förklarar att transaktioner med hög specificitet i kombination med låg regelbundenhet ökar 

transaktionskostnaderna, då informationsasymmetrin blir större än för transaktioner av mer 

standardkaraktär. I syfte att minska denna informationsasymmetri behöver bostadsrättsköpare 

inhämta viss information för att därefter kunna fatta ett beslut.  

I den debatt som varit diskuterades att den information som finns i bostadsrättsföreningarnas 

årsredovisningar inte fungerar tillräckligt väl för att minska informationsasymmetrin. Maria 

Crofts (2014:1) nämner att spekulanter inte lägger något större intresse på resultat- och 

balansräkning. Utav enkäten framgick att en majoritet av respondenterna kommer att, eller 

kanske kommer att, inhämta information från årsredovisningen inför ett eventuellt 

bostadsrättsköp. En förklaring till att respondenten svarat att de inte har eller kommer att inhämta 

information från årsredovisningen kan vara att personen inte längre bedömer transaktionen som 

aktuell och ytterligare informationsinhämtning blir därför inte aktuell. Utifrån teorier om 

rationellt köpbeteende (Se 3.3) kan det antas att respondenten bedömt att kvaliteten inte lever 

upp till priset. Det kan även tänkas vara så att respondenten upplever att hen inte kan använda 

informationen i årsredovisningen vilket gör att informationsasymmetrin gällande 

redovisningsinformationen förblir oförändrad. Majoriteten ansåg att den information som ges i 

årsredovisningen är ett viktigt informationsunderlag för köpbeslutet. Att flera respondenter 
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upplever årsredovisningen som ett viktigt informationsunderlag kan tyda på att det finns en 

informationsasymmetri som från början är känd. Majoriteten av de tillfrågade vet om att 

årsredovisningen innehåller ekonomisk information som är värdefull och att de som skapat 

redovisningen vet mer om bostadsrättsföreningen än vad de själva gör. Därmed kan 

årsredovisningen fungera som en hjälp för att jämna ut informationsasymmetri.  

Rangordningen av informationskällor visade att det fanns vissa likheter på vilka källor som var 

viktiga för att sätta sig in i bostadsrättföreningens ekonomi. Som Knutsson (2000) förklarar så 

kommer det alltid att finnas mer information att inhämta för att säkerställa att man gör rätt köp. 

Flera av respondenterna valde att endast rangordna ett urval av givna alternativ och därefter 

bedömt resterande källor som oviktiga. Samtliga källor kan ge ytterligare information men med 

ytterligare informationsinhämtning ökar även transaktionskostnaderna. De källor som 

respondenterna i första hand skulle använda för att inhämta ekonomisk information om 

bostadsrättföreningen var årsredovisningen, mäklaren samt fastighetens underhållsplan. Att inte 

samtliga alternativ togs hänsyn till tyder på att respondenterna nöjer sig med att inhämta 

tillräckligt med information för att uppleva att ett rationellt beslut kan tas. I enlighet med 

Knutsson (2000) uppnås därmed inte fullständig rationalitet. Perfekt information upplevs inte 

vilket gör att viss informationsasymmetri kvarstår (Pindyck & Rubinfeld, 2005). 

Oavsett årsredovisningens betydelse för respondentens köpbeslut placerade den sig övervägande 

högt som ekonomisk informationskälla för att sätta sig in i bostadsrättsföreningens ekonomi. 

Högst placering fick årsredovisningen av de testanter som ansåg att årsredovisningen var mycket 

viktig för köpbeslutet då samtliga hade rangordnat den som en av de två viktigaste 

informationskällorna. Hos de övriga respondenterna ansågs årsredovisningen inte vara fullt lika 

viktig som informationskälla. Bland de resterande rangordnade ungefär två tredjedelar 

årsredovisningen som en av de tre viktigaste informationskällorna. Williamson (1979) menar att 

beslutsfattare vanligtvis har vissa begränsningar när det gäller att bearbeta information. 

Respondenter som angav årsredovisningen som oviktig kan utifrån denna uppfattning anses 

begränsas av sin (o)förmåga att bearbeta informationen. 

Till skillnad mot debattens uppfattning att årsredovisningen ej används som 

informationsunderlag, menar respondenterna i genomförd enkätundersökning att informationen i 

redovisningen används som ett underlag att grunda sitt beslut på.  
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5.2 Förståelse av finansiell information 

Van Rooij, Lusardi & Alessie (2011) menar i sin forskning att majoriteten av hushåll har 

begränsad finansiell förmåga, varför denna förmåga inte ska tas för given. Även i debatten 

diskuteras det kring ett kunskapsgap, där bland annat HSB:s förbundsordförande Anders Lagos 

uttalar sig om att det finns ett stort utbildningsbehov hos både köpare och föreningar. Maria 

Crofts håller med, och menar att det för de flesta är väldigt svårt att sätta sig in i en 

bostadsrättsförenings ekonomi. I enlighet med van Rooij, Lusardi & Alessie (2011) visar 

genomförd enkätundersökning att det överlag fanns en låg finansiell förmåga bland 

respondenterna. Almenberg & Widmark (2011) finner i sin studie att finansiell (o)förmåga inte 

spelar någon större roll på bostadsmarknaden, vilket bekräftas av enkätundersökningen då det 

var ungefär en av tio respondenter som svarande rätt på tre av de fyra frågorna och inte en enda 

av de tillfrågade hade alla rätt. 

I enlighet med Cascino et als (2014) finner vi stöd för att den privata investeraren fattar sina 

ekonomiska beslut utifrån information i offentliga medier, rådgivning av finansiella institutioner, 

råd från vänner och familj samt även med hjälp utav bokslutet. Samtliga olika typer av 

informationskällor valdes som en utav de tre främsta av en eller flera respondenter. Till skillnad 

mot vad Cascino et al (2014) vidare konstaterar, att privata investerare föredrar filtrerad 

information framför obehandlad finansiell redovisningsinformation, tyder respondenternas svar 

på att råkällan är den som föredras av flest. Oavsett nivån på finansiell förmåga hos 

respondenterna så var ändå årsredovisningen högt rangordnat som informationskälla för att sätta 

sig in i årsredovisningens ekonomi. En majoritet av de tillfrågade valde därmed den obehandlade 

ekonomiska informationen som en av sina primära källor för att inhämta finansiell information, 

trots att förmågan att kunna förstå informationen var bristfällig.  

Ytterligare överensstämmelse med Cascino et als (2014) forskning går att finna i att 

respondenterna även förlitar sig på information från partiska källor. Mäklaren hamnade som 

andra mest använda informationskälla vid en sammanställning av samtliga respondenters svar. 

Trenden att ranka mäklaren högt var mer förekommande bland de svarande med en lägre 

finansiell förmåga. De minst kunniga respondenterna frågade gärna mäklaren om föreningens 
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ekonomi och förlitar sig därmed i större utsträckning på den filtrerade informationen samt den 

partiskhet som, i egenskap av uppdragstagare till säljaren, kan finnas hos mäklaren.  

Något utmärkande var, att bland dem som bedömt vikten av årsredovisningen som en trea 

(varken viktig eller oviktig), rangordnat bekanta i topp tre som informationskälla. Det kan tänka 

sig att för de respondenter som varken ansåg årsredovisningen vara viktig eller oviktig för deras 

köpbeslut, blir familj och bekanta en viktig informationskälla för att förstå den ekonomiska 

information som finns tillgänglig inför en transaktion. Bland de respondenter som inte hade 

någon egentlig uppfattning om redovisningens påverkan på deras köpbeslut, var även mäklare i 

topp tre över prefererade informationskällor. Med både bekanta och mäklare som föredragna 

källor spelade den filtrerade informationen stor roll för de respondenter som inte hade någon 

direkt föreställning om hur årsredovisningen skulle påverka deras investeringsbeslut. Att föredra 

just den filtrerade informationen är enligt teorin ett typiskt beteende hos personer med låg 

finansiell förmåga (van Rooij, Lusardi & Alessie, 2011). Användningen av andra källor än 

ursprungskällan görs gärna när man själv inte besitter förmågan att tolka finansiell information.   

5.3 Tolkning av finansiell information 

Att flera av respondenterna värdesätter årsredovisningen högt kan också ha sin förklaring i att 

redovisningen, enligt Morgan (1988), ofta ses som objektiv och som en representation av 

verkligheten ”som den är”. För köparen bidrar då redovisningen till att ge en inblick i vad som 

kan tolkas som föreningens sanna ekonomiska verklighet. Vad som faktiskt vilar bakom det som 

redovisas är förutom lagar och normer även subjektiva bedömningar och uppskattningar. Omtalat 

i debatten kring bostadsrättsföreningarnas redovisning är det faktum att de nya regelverken 

kommer innebära förändrade avskrivningsregler att förhålla sig till. Då progressiva avskrivningar 

nu uttryckligen inte är tillåtna, kommer resultatet för många föreningar bli att storleken på 

avskrivningarna ökar, vilket i sin tur försämrar det redovisade resultatet. Med förändring av 

regelverk följer att en annan verklighet uppvisas i siffrorna. För föreningens del är dock den 

verklighet som de vistas och agerar i densamma. Ställt mot respondenternas svar på frågan om 

vad ett negativt resultat kan innebära, var det en av de flervalsfrågor som gav minst andel 

korrekta svar i undersökningen. Det faktum att en stor andel av testanterna uppfattar ett negativt 

resultat som att föreningen har planerat sin ekonomi dåligt, visar på att det finns risk för att de 
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kan uppfatta bostadsrättsföreningens redovisning som en sann verklighet. Det vill säga att 

respondenten uppfattar en förlust i det redovisade resultatet som en avspegling av verkligheten 

och därmed som en verklig förlust i föreningens ekonomi. Utan kännedom om att flertalet regler 

och uppskattningar kan påverka det redovisade resultatet kan en bostadsrättsförenings ekonomi 

lätt missförstås. Resultatet kan då bli att felaktigt grundade beslut fattas. 

Den andra frågan som hade minst andel korrekta svar var kring vad för regelverk som 

bostadsrättsföreningar följer i sin redovisning. Frågan om regelverk var även den fråga där störst 

andel respondenter hade svarat “vet ej”. Att flera av respondenterna inte är medvetna om att vi 

går in i en ny redovisningsverklighet, där alla bostadsrättsföreningar troligtvis inte kommer 

upprätta sin redovisning enligt samma regelverk, gör att det blir än mer komplicerat för en 

mottagare med låg finansiell förmåga då jämförbarheten minskar. 

Sammanfattningsvis utmärkte sig enkätsvaren genom att de flesta ansåg att årsredovisningen var 

viktig för köpbeslutet och värderade den högt som informationskälla. Samtidigt var den 

finansiella förmågan att kunna förstå årsredovisningens innehåll låg. Den stora andelen felsvar 

som enkäten gav tyder på att redovisningsinformationen kommer att tolkas på ett felaktigt sätt.  

5.4 Redovisningen som informationsunderlag 

Syftet med finansiella rapporter är att ge information om en organisation, som är användbar för 

olika kategorier av användare vid ekonomiska beslut (IAS 1 punkt 9) men eftersom BFN:s 

allmänna råd om K2 och K3 inte är inriktade på bostadsrättsföreningar som verksamhetsform 

krävs enligt Lundén (2014) av läsaren en förmåga att kunna utläsa och tolka redovisningen med 

föreningens karaktärsdrag i åtanke. Almenberg och Widmark (2011) konstaterade i sin forskning 

att många vuxna saknar förståelse för grundläggande ekonomiska begrepp. Vår empiriska 

undersökning och uttalanden i media från sakkunniga (Se kapitel 4.1) visar på att det saknas en 

förmåga att förstå och tolka ekonomiska begrepp i en bostadsrättsförenings årsredovisning. 

Under seminariet i Almedalen i somras talades det om ett kunskapsgap vad gäller att kunna läsa 

och förstå finansiell information (FAR, 2014). Kogut och Zander (1992) beskriver att 

kunskapsöverföring beror på hur lätt kunskap kan transporteras, tolkas och absorberas och det 

därför finns en "kunskapströghet". Redovisningen ska vara användbar i ekonomiska 

beslutssituationer (Young, 2006) men resultatet av att inte kunna läsa informationen kan bli att 
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man väljer att fatta ett ekonomiskt beslut på felaktiga grunder (Crofts, 2014:1) vilket tyder på en 

kunskapströghet.  

Saknas förståelse för att redovisningen innehåller subjektiva bedömningar och uppskattningar 

skapas en felaktig bild av vad som är den egentliga verkligheten (Morgan, 1988). Detta antog ett 

praktiskt exempel när personer ringde Mats Lindbäck (informationschef på Bostadsrätterna) och 

undrade om de vågar köpa lägenhet för tillfället (Öjemar, 2014). Regelverken påverkar inte 

kassaflödet vilket enligt Lundén (2014) är det väsentliga att läsa för att se hur föreningen mår. 

Att redovisningen ska vara användbar i ekonomiska beslutssituationer (Young, 2006) står i 

kontrast till de praktiska erfarenheter Jonas Svensson (vice ordförande FAR) har av 

bostadsrättsföreningars årsredovisningars användning. Att många köpare främst fokuserar 

resultaträkningen (FAR, 2014:2) vid köpbeslutet tyder på att köparna saknar den finansiella 

förmågan som krävs för att kunna utjämna informationsasymmetri (Se avsnitt 3.3). 

Redovisningen är vidare anpassad till en ekonomiskt rationell beslutsfattare (Young, 2006), 

vilket står i motsats till transaktionskostnadsteorin som menar att fullständig rationalitet aldrig 

kommer att kunna uppnås (Knutsson, 2014).  

Bostadsrättsorganisationerna och FAR anser att det behövs ett nytt och överskådligare regelverk 

för bostadsrättsföreningar än K2 och K3 (FAR, 2014:2) men för att få till ett bättre 

konsumentskydd men oavsett vilka upplysningar som ges krav på att redovisa kommer dessa inte 

ha någon effekt om investeraren inte läser och/eller förstår informationen enligt Bay, Catasús & 

Johed (2012).   
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Kapitel 6 Resultat 

 

I det avslutande kapitlet presenteras först det resultat som undersökningen har genererat vilket 

ger svar på studiens frågeställning. Sedan förs en fördjupad resultatdiskussion varefter kapitlet 

och uppsatsen avslutas med ett antal förslag till forskningsfrågor. 

6.1 Resultat 

Enkätundersökningen visar att vår testgrupp värderar bostadsrättsföreningars årsredovisning högt 

som informationskälla. Av de flervalsfrågor som testade den finansiella förmågan framgick att 

majoriteten hade låg förståelse för informationen i bostadsrättsföreningars årsredovisningar.  

Studiens resultat stämmer överens med van Rooij, Lusardi & Alessie (2011) teori om att 

majoriteten av hushåll endast besitter begränsad finansiell förmåga. Hög värdering av 

informationen men låg användningsförmåga kan förklaras utifrån Williamsons teori (2012) om 

att bristande kunskaper leder till att fullständig rationalitet inte kan uppnås.  

Flera sakkunniga anser (FAR:s vice ordförande Johan Svensson, HSB:s förbundsordförande 

Anders Lago, DN:s privatekonomikrönikör Maria Crofts) att det finns bristande finansiella 

kunskaper hos bostadsrättsköpare som läser en bostadsrättsförenings årsredovisning. Hamel, Doz 

& Prahalad (1989) menar att kunskapsöverföring beror på hur lätt kunskap kan transporteras, 

tolkas och absorberas. För en bostadsrättsköpare försvåras kunskapsöverföringen ytterligare av 

att redovisningsregelverken inte är anpassat efter bostadsrättsföreningars särskilda karaktär (se 

kapitel 4.1). 

Utifrån detta resultat drar vi slutsatsen att bostadsrättsföreningars årsredovisningar inte fungerar 

optimalt som informationsunderlag för bostadsrättsköpare. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet väcker tankar huruvida ett nytt regelverk underlättar för den slutliga konsumenten, i 

vår uppsats exemplifierad som en person som står i begrepp att köpa en bostadsrätt. Ett nytt mer 

enhetligt regelverk skapar förutsättningar för att minska skillnader mellan hur olika enheter 

under samma regelverk redovisar och detta är positivt ur ett teoretiskt perspektiv. För att 

redovisningen ska utgöra ett beslutsrelevant underlag för intressenter i praktiken fodras att 

läsaren till att börja med besitter förmågan att kunna förstå redovisningsspråk. Debatten om en 

avsaknad av finansiell förmåga hos bostadsrättsköpare har blivit synbar i media i samband med 

att de nya regelverken har gjort sitt antågande. Denna (o)förmåga har tidigare studerats i 

sammanhang som exempelvis på den finansiella marknaden. Som uppsatsen visar har 

allmänheten inte samma möjlighet att undvika bostadsmarknaden som andra marknader där 

finansiella kunskaper krävs vid beslutsgrundande. Att bostadsrätter ökar i antal innebär att fler 

kommer att behöva fatta ett investeringsbeslut för att kunna skaffa sin bostad. Mot argumentet 

om att ett enhetligt regelverk är viktigt för att få till ett bättre konsumentskydd borde, enligt oss, 

frågan kring huruvida K2 och K3 förenklar eller komplicerar läsbarheten av finansiella rapporter 

för allmänheten ställas. När normgivaren på området, FAR, uttrycker att det finns behov för ett 

annat, ytterligare, regelverk som är mer anpassat efter bostadsrättsföreningars karaktär ges 

uppfattningen om att FAR själva uppfattar redovisningen enligt nya regelverken som 

komplicerad, eller i vart fall inte bidrar till att minskar komplexiteten.  

Under uppsatsen har vi funderat kring medias roll som informationsgivare. För de flesta 

bostadsrättsköpare är årsredovisningen ett främmande informationsunderlag och har man 

uppmärksammat tidningsrubriker som “chockhöjning av avgifter i bostadsrättsföreningar” utan 

att vara insatt i ämnet kan det bidra till ökad förvirring och att man upplever de nya regelverken 

något negativt.  

Kunskaper kring att förstå bostadsrättsföreningars redovisning kan inte enbart härledas till de nya 

regelverken. Den finansiella förmågan hos allmänheten är låg och varken det nya eller gamla 

regelverket är anpassat efter bostadsrättsföreningen som associationsform. Kombinationen av låg 

finansiell förmåga och ett icke anpassat regelverk borde bidra till att årsredovisningen, enligt oss, 

utgör ett svåranvänt beslutsunderlag. För att ett ökat konsumentskydd behöver i så fall både 
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regelverket anpassas och konsumenterna utbildas. Så länge inte redovisningen är tillgänglig för 

den tänkta användaren så kan man fråga sig för vem redovisningen upprättas. 

Efter att ha skrivit uppsatsen vill vi förtydliga att använd sekundärdata består av människors 

åsikter och ska därför läsas med kritiska ögon. De åsikter som återgivits från debatten har valts ut 

efter vad vi ansåg passade för vårt syfte. Böckerna av Björn Lundén och Per Isacsson som vi har 

använt innehåller författarnas egna åsikter och ska därför inte betraktas som ren fakta.   

Det är viktigt att påpeka att köpet av bostad givetvis grundas på många andra grunder än de rent 

finansiella såsom psykologiska och sociala faktorer. Vi är medvetna om att dessa faktorer inte 

kan separeras från svaren i vår enkät. Sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv finns möjligheten 

att respondenterna kan ha velat ge sken av att årsredovisningen spelar roll för köpbeslutet fast de 

egentligen inte vet på vilket sätt den är viktig för en själv. 

Genomförd undersökning baserades på enkla steg som lätt kan göras igen. Hade vi gjort om 

uppsatsen med finansiell information som fokus hade vi däremot velat göra vissa saker 

annorlunda. Enkäten skulle ha kunnat utformas bättre så att tolkningsutrymmet minskas. Ett 

flertal av respondenterna missade att fylla i huruvida de var förstagångsköpare eller hade köpt 

bostadsrätt tidigare, vilket gjorde att vi sedan valde att utesluta resultatet av detta. Då det hade 

varit intressant att se på tidigare erfarenheters betydelse för informationsinhämtning och -

tolkning kunde enkäten ha utformats tydligare. Efter att enkätundersökningen genomförts valde 

vi att inte lägga någon vikt vid respondenternas ålder, då demografiska skillnader inte bedömdes 

vara av vikt för undersökningen. Då ålder inte spelade någon roll för resultatet hade vi uteslutit 

detta val från enkäten om vi gjort den på nytt.  

Gällande fråga 1 så var den ställd kring redovisningen för den bostadsrättsförening som 

respondenten befann sig på visning hos. Frågan tog inte hänsyn till att köparen utifrån andra skäl 

redan kanske fattat ett beslut om att köp inte var aktuellt, vilket kunde vara en förklaring till 

varför vissa respondenter svarade att de inte hade eller skulle kolla på bostadsrättsföreningens 

årsredovisning. Vi insåg även att fråga 3, där respondenterna skulle rangordna informationskällor 

kunde haft en bättre utformning. Rangordningen upplevdes som tidskrävande, vilket stressade 

flera utav respondenterna till att tvinga fram ett svar som kanske inte var helt genomtänkt. Istället 

för rangordning kunde vi istället bett respondenterna att endast välja ut de informationskällor 
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som bedömdes vara viktiga för att sätta sig in i bostadsrättföreningens ekonomi. Flervalsfrågorna 

som var ämnade att mäta den finansiella förmågan hos respondenten kunde byggts upp mer i 

likhet med den struktur som går att finna i tidigare forskning inom ämnet. Genom att använda 

inverterade frågor hade vi kunnat utesluta resultat framkomna av chansningar och slumpmässiga 

svar.  

Om vi fått chansen att genomföra studien igen hade det varit intressant att även använda 

normgivare och redovisningsexperter som en primär källa, istället för att inhämta uttalanden från 

dem som sekundärdata. För att ge ytterligare djup i uppsatsen kunde vi exempelvis frågat hur 

normgivare som BFN förhåller sig till bostadsrättsköpares begränsade finansiella förmåga och 

hur de menar att den nya lagstiftningen förbättrar för konsumenten.  

På grund av det bekvämlighetsurval som gjorts så kommer troligtvis liknande studier inte att visa 

precis samma resultat. Resultatet avspeglas på vilka visningar vi fick möjlighet att medverka på, 

vilka människor vi mötte där samt vilka av dessa som faktiskt var villiga att svara på utdelad 

enkät. Det är även möjligt att resultatet över tid kan komma att förändras, beroende på en 

eventuell framtida förändring av den finansiella förmågan hos populationen. Eftersom 

undersökningen gjordes innan första årsredovisningen med K2/K3 gjorts kan en framtida enkät 

med samma frågor besvaras annorlunda eftersom regelverken etablerats. I denna studie anses 

resultatet till viss del kunna generaliseras över potentiella bostadsköpare som är aktiva och går på 

visningar i Malmö. Sannolikhetsurval hade kunnat ge ett mer generaliserbart resultat men 

innefattar ofta omfattande förberedelser. Exempelvis hade det krävts kännedom om hela 

populationen som är aktuell för undersökningen för att därefter kunna göra ett urval. Att utreda 

vilka samtliga i denna population är hade krävt väldigt omfattande resurser. Önskvärt hade varit 

att nå fler respondenter för att kunna generalisera resultatet ytterligare. December månads dåliga 

utbud av visningar i kombination med mäklares rädsla att köparna skulle bli avskräckta bidrog 

till att vi endast kunde delta vid ett begränsat antal visningar.  
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6.3 Fortsatt forskning 

Utförd studie har genererat ett bidrag med förslag till framtida forskningsfrågor för den nyfikna. 

- Utvärdera effekterna en tid efter införandet av K2/K3, hur upplever bostadsrättsköpare 

årsredovisningens användarvänlighet i jämförelse med hur den var utformad utifrån 

gamla regelverket? 

- Hur ser den finansiella förmågan ut hos bostadsrättsägare? 

- Hur ser den finansiella förmågan ut bland mäklare? 

- Hur kan normgivarna och bostadsrättsföreningarna samarbeta för att öka 

konsumentskyddet för bostadsrättsköpare? 

- Finns behov av ett ytterligare regelverk för bostadsrättsföreningar/ andra associationer 

som till karaktären inte passar in i nuvarande regelverk? 

- Hur påverkar den finansiella förmågan det ekonomiska (köp)beteendet?  

- Finns någon koppling mellan att ta bra beslut och ha en bra finansiell förmåga?  

Till sist hade varit intressant att göra en liknande uppsats som denna fast på ett större urval av 

bostadsrättsköpare för att få en högre generaliserbarhet av resultatet.  
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Bilaga 

Enkät – bostadsrätt och årsredovisning 
[  ] Förstagångsköpare                                      [  ] Har köpt bostadsrätt tidigare 

 
Ålder:  [  ] 18-29  [  ] 30-49  [  ] 50-69  [  ] 70+ 

 
1. Har du läst eller kommer du att läsa årsredovisningen (resultat- och balansräkning samt noter) för denna bostadsrättsförening? 
[  ] Ja                [  ] Nej            [  ] Kanske 

2. Hur viktig anser du att årsredovisningen är för ditt köpbeslut? 
Inte så viktig 1                        2                        3                        4                        5    Mkt viktig 

3. Rangordna de informationskällor som är viktigast för dig när du ska sätta dig in i bostadsrättsföreningens ekonomi (där 1 är viktigast). Sätt ett 

kryss framför de alternativ som är helt oviktiga. 

……Mäklare 

……Årsredovisning 

……Bostadsrättsföreningens stadgar 

……Bekanta 

……Information på bostadsrättsföreningens hemsida 

……Internet 

……Tidigare kunskaper och erfarenheter 

……Fastighetens underhållsplan 

……Övrigt/annat 

4. Bostadsrättsföreningens resultaträkning… 
[  ] Visar periodens inbetalningar och utbetalningar 
[  ] Ska helst visa ett positivt resultat varje år 
[  ] Visar periodens intäkter och kostnader 
[  ] Vet ej 
Eget svar/tillägg:............................................................. 

5. Negativt resultat säger mig…. 
[  ] Att föreningens avgifter är för låga 
[  ] Att föreningen har planerat sin ekonomi dåligt  
[  ] Inte så mycket om hur föreningen mår 
[  ] Vet ej 
Eget svar/tillägg:............................................................. 

6. Skuldsättningsgraden påverkar... 
[  ] Inte mig som bostadsrättsinnehavare då det är föreningens lån 
[  ] Mig som bostadsrättsinnehavare då den kan ha inflytande på avgiften 
[  ] Mig som bostadsrättsinnehavare då föreningen kan gå i konkurs om den inte kan betala sina räntor 
[  ] Vet ej 
Eget svar/tillägg:............................................................. 

7. Det regelverk bostadsrättsföreningar följer i redovisningen…. 
[  ] Är nytt för i år och kan skilja sig mellan bostadsrättsföreningar 
[  ] Är nytt för i år och är samma för alla bostadsrättsföreningar 
[  ] Är ett särskilt anpassat för bostadsrättsföreningar 
[  ] Vet ej 
Eget svar/tillägg:............................................................. 

 
Övrig kommentar: 


