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Sammanfattning 

En bostadsrättsförenings årsredovisning ses som det huvudsakliga dokument 

där bostadsrättsköpare kan erhålla information om föreningens finansiella 

ställning. Ändå uppvisar tidigare forskning att hushåll har svårt att förstå den 

finansiella informationen i en årsredovisning. Dessutom påvisar utredningen 

om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31) att 

bostadsrättsköpare i Sverige har en bristande förmåga att förstå de risker som 

ett bostadsrättsförvärv medför, något som kan få långt gående konsekvenser. 

En av anledningarna till att hushåll inte förstår årsredovisningen kan vara att 

rapporten inte innehåller tillräckligt med beskrivande information, vilket kan 

påvisa ett rådande informationsgap mellan utgivaren av information och 

användaren.  

Syftet med studien är att skapa en justerad årsredovisning utifrån information 

som intervjuer med individer hos bostadsrättsmarknadens 

intresseorganisationer genererat, för att sedan pröva om det går att öka en 

bostadsrättsköpares finansiella förståelse utifrån den utökade informationen i 

den justerade förvaltningsberättelsen.  

I denna studie har kvalitativa intervjuer genomförts med individer hos 

intresseorganisationer till bostadsrättsföreningar vilket har resulterat i att 

relevant information utökats i bostadsrättsförenings förvaltningsberättelse i 

hopp om att göra årsredovisningen mer förståelig. Den justerade 

årsredovisningen har därefter prövats i ett kvasi-experiment. I experimentet fick 

deltagarna i en experimentgrupp ta del av den justerade årsredovisningen medan 

kontrollgruppen fick ta del av den ojusterade årsredovisningen. Därefter svarade 

deltagarna på frågor om i vilken grad de ansåg sig förstå informationen i specifik 

årsredovisning. Resultatet för respektive grupp har sedan analyserats för att 

mäta och jämföra förståelsen mellan de båda grupperna för att se om det finns 

ett samband mellan utökad information och ökad förståelse i en årsredovisning.  

Resultatet av det genomförda experimentet visade att den genomsnittliga 

förståelsen av årsredovisningens innehåll var 81 procent högre hos 

experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen. Slutsatsen är därmed att det 

finns ett samband mellan utökad information och ökad förståelse av 

informationen i den justerade årsredovisningen för experimentets deltagare. 

Nyckelord: Finansiell kunskap, finansiell okunskap, kunskapsbrist, 

informationsbrist, informationsgap, bostadsrättsmarknad, bostadsrättsförening.  
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Abstract 

A housing society’s annual report is referred as the main document in which 

buyers can obtain information about the housing society’s financial position. 

However, previous research shows that households find it difficult to 

understand the financial information in an annual report.  In addition, the 

investigation on strengthened consumer protection in the cooperative flat 

market (SOU 2017:31) shows that buyer’s in Sweden have insufficient ability to 

understand the risks combined with a tenant-owner acquisition, which could 

have far-reaching consequences. One reason why households do not 

understand the annual report can be that the report does not contain sufficient 

descriptive information, which can demonstrate a prevailing information gap 

between the producer of information and its receivers.  

The purpose of this study is to create an adjusted annual report based on 

information from interviews with interest organizations for housing societies, 

and then examine whether a buyer’s financial understanding can be increased 

based on the expanded information in the adjusted management report.   

In this study, qualitative interviews with individuals at different interest 

organizations to housing societies have been conducted, which has resulted in 

relevant information being added in a housing society’s management report, 

hoping to make the annual report more understandable. The adjusted annual 

report has then been tested in a quasi-experiment. In the experiment, 

participants in an experimental group received the adjusted annual report while 

participants in a control group received the original un-adjusted annual report. 

The participants in respective group then responded to questions about which 

extent they considered to understand the information in specific annual report. 

The results for each group have then been analyzed to measure and compare 

the understanding between both groups to see if there is a connection between 

extended information and increased understanding in an annual report. 

The result of the completed experiment showed that the average understanding 

of the annual report’s content was 81 percent higher in the experimental group 

compared to the control group. The conclusion is, therefore, that there is a 

connection between expanded information and increased understanding of the 

information in the adjusted annual report for the participants in the experiment.  

Key words: Financial literacy, financial illiteracy, lack of knowledge, lack of 

information, information gap, cooperative flat market, housing society. 
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1. Introduktion 

Introduktionskapitlet inleds med en sammanfattning av den problematik och fakta som gör ämnet 

intressant att studera. Studiens problembakgrund beskrivs och leder fram till studiens forskningsproblem 

som redogörs och följs av en problemdiskussion. Problemdiskussionen resonerar kring forskningsproblemets 

relevans med härledning från tidigare forskning. Två vägledande frågeställningar fastställs sedan som 

mynnar ut i studiens syfte. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens avgränsning. 

Idag bor cirka 16 procent av Sveriges befolkning i bostadsrätt (SCB 2015) och årligen 

överlåts cirka 103 000 bostadsrätter (SCB 2017). I Sverige anses köpet av en bostad som en 

av livets större och viktigare affärer (Hemverket.se 2017; Sparbanken Skåne 2018; Svensk 

Fastighetsförmedling 2018). Ändå är den finansiella informationen som hushåll behöver ta 

del av inför ett bostadsrättsköp för svår för dem att förstå (jmf Campbell 2006). I 

utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden (SOU 2017:31) uppdagas 

problematiken med att bostadsrättsköpare har svårt att förstå innebörden av potentiella 

risker som medföljer vid ett bostadsrättsförvärv. Något som kan leda till icke välgrundade 

finansiella beslut (jmf Lusardi & Mitchell 2011) med allvarliga konsekvenser (jmf Hogarth 

& Hilgert 2002). 

En bostad i Sverige kan enligt Boverket (2016) upplåtas på fyra olika sätt, som beskriver 

hur förvärvaren förfogar över bostaden.  En av dessa boendeformer är bostadsrätt som 

enligt Uggla (2003) innebär att bostadsrättshavaren enbart äger nyttjanderätten till 

lägenheten. Lägenheten ägs av en bostadsrättsförening och vid ett bostadsrättsförvärv1 blir 

förvärvaren en del av bostadsrättsföreningen och svarar för bostadsrättsföreningens 

kostnader i förhållande till sin ägarandel (Uggla 2003). Att ansvara för föreningens 

kostnader för exempelvis drift och lån kan ses som en finansiell risk2 för bostadsrättsägaren 

eftersom han/hon samtidigt svarar för sina privata kostnader. Mer specifikt beskrivs det 

via en publikation av Sveriges Riksbank (2018) där både bostadsrättsköparen och 

bostadsrättsföreningen har egna lån och vid ett scenario med ogynnsamma 

ränteförändringar hamnar båda parter i en situation med högre räntekostnader. Detta 

resulterar i att hushållet måste klara av att bära sin egna höjda räntekostnad samt 

föreningens höjda räntekostnad i form av högre avgift. Att förvärva en bostadsrätt och 

därmed en del av en bostadsrättsförening skapar ett behov hos förvärvaren att kunna 

granska och förstå en bostadsrättsförenings årsredovisning och dess information. Studier 

gjorda av Campbell (2006) tyder på att hushåll med nuvarande kunskap har svårt att granska 

                                                 
1 Förvärv av en bostadsrätt innebär att en bostadsrätt överlåts till en ny ägare genom köp, byte eller gåva med 
krav att de bestämmelser i 6 kap. Bostadsrättslagen (SFS 1991:614) är uppfyllda (HSB 2011). För mer 
information se 2.1 Bostadsrättsföreningar. 
2 Med finansiell risk menas den samlade risk att flera olika risker som rör ekonomi ska inträffa på ett ogynnsamt 
sätt (Riksgälden 2017). För mer information se 2.4 Finansiella risker 
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och förstå finansiella rapporter3. Även Rensburg och Botha (2014) har identifierat 

hushållens svårigheter i att tolka och förstå informationen som årsredovisningen 

kommunicerar vilket stöds av Hooks et al. (2002) som menar att en årsredovisning har 

begränsad beskrivande information som behöver utökas för att ge användarna bättre 

förståelse. Samtliga ovan nämnda studiers forskning kan kopplas till utredningen (SOU 

2017:31) och till svenska bostadsrättsföreningars otillräckligt beskrivande årsredovisningar. 

 Problembakgrund 

En bostadsrättsförenings årsredovisning är enligt Lundén (2008) det främsta dokumentet 

som redogör föreningens ekonomi. Det är verktyget som bostadsrättsföreningen bland 

annat använder för att kommunicera sin finansiella ställning4 till olika intressenter som 

kreditgivare, medlemmar, myndigheter och potentiella bostadsrättsköpare. Dessvärre är 

flertalet av bestämmelserna i årsredovisningslagen utvecklade för aktiebolag vilket ger en 

problematik vid upprättandet och tolkningen av en årsredovisning för en 

bostadsrättsförening. När en bostadsrättsförening upprättar sin årsredovisning utefter en 

standardmall kan den bli missvisande, vilket är riskabelt eftersom formuleringar som 

exempelvis ”bolagets förlust”5 eller poster som ”reservfond”6 inte får samma betydelse och 

innebörd som för ett aktiebolag (Lundén 2008). Än mer riskabelt blir det eftersom flertalet 

av de som läser en bostadsrättsförenings årsredovisning har mindre erfarenhet och kunskap 

av att tolka en finansiell rapport. De skulle därför behöva ”kompletterande pedagogisk 

information” (Lundén 2008, s. 185). Hooks et al. (2002) påvisar i deras studie att flertalet 

granskade årsredovisningar uppvisar begränsad förståelig information till 

intressentgrupperna och att informationen i huvudsak är riktad till aktieägare. De betonar 

att relevant information i lika hög grad borde vara tillgänglig för de resterande 

intressentgrupper som använder sig av finansiella rapporter. Radebaugh och Gray (1997) 

uppvisar i sin studie att den stora folkmassan efterfrågar mer relevant information. 

Tornqvist (1999) specificerar att den efterfrågade informationen bör vara segmentellt 

uppdelad och kunna ge ett framtidsperspektiv. Ingen av de nämnda studierna specificerade 

sin forskning mot bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Hooks et al. (2002) uppmanar 

däremot till mer forskning för att undersöka nivån av beskrivande information i 

årsredovisningar inom andra företagsstrukturer. Bostadsrättsföreningar faller in under 

ramen för andra företagsstrukturer eftersom de inte klassificeras som aktiebolag utan istället 

klassificeras som ekonomiska föreningar (Uggla 2003). Trots det har bostadsrättsföreningar 

samma krav som aktiebolag på att upprätta årsredovisning till sina intressenter. 

                                                 
3 Med finansiella rapporter menas årsredovisningar eller koncernredovisningar (BFNAR 2012:1 p.3.2). För mer 
information se 2.2 Årsredovisning 
4 Ett företags finansiella ställning beskrivs enligt K3 s.21. p.2.11. som ”förhållandet mellan dess tillgångar, skulder 
och eget kapital i balansräkningen” (Bokföringsnämnden 2017).   
5 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och inte ett bolag (Lundén 2008) 
6 En bostadsrättsförening använder ej reservfond (Lundén 2008) 



  

10 

 

Bakgrunden till vetskapen om individers rådande svårigheter med att förstå informationen 

i årsredovisningar, utgår ifrån studier gjorda av Lusardi och Mitchell (2007b) och Bay et al. 

(2012) som båda beskriver den utbredda kunskapsbrist7 som råder i samhället när det 

kommer till finansiella beslut. Flertalet finansiella beslut som rör sparande, lån, pension och 

köp av bostad, genomförs utan att vara baserade på finansiell kunskap8(Lusardi och 

Mitchell 2014; Perry 2008). Detta kan enligt Hogarth och Hilgert (2002) samt Lusardi och 

Mitchell (2011) få negativa effekter för individen. Dohmen et al. (2010) menar även att 

individer vid ekonomiska val påvisar bristande förmåga i att fatta välgrundade finansiella 

beslut och att undvika finansiella risker. I studier av Van Rooij et al. (2011) och Campbell 

et al. (2011) konstateras att det finns en direkt koppling mellan finansiell okunskap9 och 

icke välgrundade beslut, något som måste överbyggas. Bay et al. (2012) anser att finansiell 

okunskap går att reducera med utbildning eller förbättrad information. 

 Problemdiskussion   

Forskningsproblemet som denna studie grundas på utgår ifrån den uppmaning Hooks et 

al. (2002) ger till vidare forskning om årsredovisningars begränsade beskrivande 

information i andra företagsformer än aktiebolag. Rekommendationer från (Radebaugh & 

Gray 1997; Tornqvist 1999; Hooks et al. 2002; Lundén 2008; Bay et al. 2012) bekräftar att 

det behövs utökad beskrivande information i årsredovisningar för att överbrygga ett 

rådande informationsgap10. Tillsammans med konstateranden att hushåll och individer har 

svårt att förstå informationen i årsredovisningar (Campbell 2006; Lusardi & Mitchell 2007b, 

2014) riktar denna studie in sig på den svenska bostadsrättsmarknaden med underlag att 

många bostadsrättsköpare i Sverige saknar förmågan att förstå innebörden av att förvärva 

en bostadsrätt (SOU 2017:31). Valet att använda en bostadsrättsförenings årsredovisning 

som underlag för att försöka öka förståelsen hos bostadsrättsköpare grundas på Uggla 

(2003) och Lundén (2008). De båda beskriver den finansiella rapporten som det 

huvudsakliga dokument till att förmedla bostadsrättsföreningens finansiella ställning. Detta 

gjorde att andra alternativ, som att skapa en informationsbilaga till årsredovisningen eller 

andra typer av informativa dokument, valdes bort. 

Forskningsproblemet som studien grundas på är relevant eftersom det för nuvarande finns 

få gjorda studier riktade mot den svenska bostadsrättsmarknaden. Av de studier som 

uppmärksammats är ingen av experimentell karaktär med liknande utformning som denna 

studie. Med härledning från de rekommendationer om utökad beskrivande information 

                                                 
7 Kunskapsbrist inom finansiella sammanhang förklaras utifrån en konsument som med bristande finansiell 
kunskap inte förstår innebörden av grundläggande finansiella begrepp, produkter och information (FI 2015).  
8 Med finansiell kunskap innefattas den kunskap en individ behöver för att förstå finansiell information och hantera 
ekonomiska beslut (Remund 2010). För mer information se 2.7 Finansiell kunskapsbrist 
9 Med finansiell okunskap menas den avsaknad av finansiell kunskap som behövs för att förstå och hantera 
finansiell information och beslut (Bay et al. 2012). 
10 Ett informationsgap är skillnaden mellan den information som användarna av informationen anser sig behöva 
och den information som finns (IAASB 2011a) 
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som behövs i årsredovisningar (Radebaugh & Gray 1997; Tornqvist 1999; Hooks et al. 

2002; Lundén 2008; Bay et al. 2012) och påståenden att utökad beskrivande information 

ökar förståelse hos mottagarna (Heath 1987; IOSCO 2009; Campbell et al. 2011; Bay et al. 

2012) formuleras studiens frågeställningar enligt följande: 

 Vilken beskrivande information behöver finnas med i en bostadsrättsförenings 

årsredovisning för att en potentiell bostadsrättsköpare ska förstå innebörden av att 

förvärva en bostadsrätt? 

 Kommer förståelsen av finansiell information hos en potentiell bostadsrättsköpare 

att påverkas av utökad beskrivande information i förvaltningsberättelsen? 

 Syfte 

Syftet är att skapa en justerad årsredovisning utifrån information som intervjuer med 

individer hos bostadsrättsmarknadens intresseorganisationer genererat, för att sedan pröva 

om det går att öka en bostadsrättsköpares finansiella förståelse utifrån den utökade 

informationen som återfinns i den justerade förvaltningsberättelsen. 

 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till förvaltningsberättelsen i vårt försök att ta fram en alternativ 

årsredovisning för bostadsrättsföreningar. Detta eftersom årsredovisningen med delarna 

balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys är reglerade i Årsredovisningslagen 

(ÅRL) (SFS 1995:1554) och därmed svåra att förändra och förenkla. 

Förvaltningsberättelsen är även den reglerad i ÅRL (SFS 1995:1554) men gentemot de 

andra delarna finns en större möjlighet att beskriva förvaltningen av föreningen, 

verksamheten och annan relevant information som berör föreningen och dess intressenter. 

Därmed är studien inriktad på att utforma förvaltningsberättelsen i en bostadsrättsförenings 

årsredovisning på ett sådant sätt som förhoppningsvis ska kunna underlätta förståelsen av 

information för de potentiella bostadsrättsköparna utan att gå utanför något regelverk.  
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2. Teoretisk referensram 

Följande kapitel redogör för den tidigare och närliggande forskning som ligger till grund för studiens 

forskningsbakgrund. Kapitlet börjar med allmän information om bostadsrättsföreningar och deras 

upprättande av årsredovisningar som sedan övergår i redogörelse av tidigare och närliggande forskning av 

problembakgrunden till denna studie. I problembakgrunden berörs främst finansiell kommunikation, 

finansiell kunskapsbrist och finansiell informationsbrist. Detta summeras i en sammanfattning och 

hypotesformulering. Kapitlet innehåller även redogörelse av nödvändiga begrepp, lagrum, allmänna råd och 

rekommendationer. 

 Bostadsrättsföreningar 

En bostadsrättsförening är enligt Uggla (2003) en ekonomisk förening vars syfte är att 

upplåta bostadsrätter till dess medlemmar. Vid förvärvet av en bostadsrätt, blir 

bostadsrättsköparen efter godkännande av styrelsen medlem i den bostadsrättsförening 

som bostadsrätten tillhör. Till föreningen betalar bostadsrättshavaren en avgift vars syfte är 

att täcka föreningens kostnader för skulder, byggnadsunderhåll och drift (Uggla 2003). 

Bostadsrättsföreningar följer en självkostnadsprincip vilket innebär att de ska ansvara för 

sina egna kostnader som uppkommer på grund av nödvändigt underhåll, uppvärmning och 

betalning av långfristiga skulder (Lundén 2008; Uggla 2003). Föreningen är 

bokföringsskyldig enligt 2 kap. 2-5 § Bokföringslagen (BFL) (SFS 1999:1078) och ska 

upprätta en årsredovisning enligt 1 kap. 1 § ÅRL (SFS 1995:1554) och 6 kap. 1 § BFL (SFS 

1999:1078) och tillämpa Bokföringsnämndens (BFN) K2-regelverk11 eller K3-regelverk12 i 

sin helhet (BFN 2017; BFNAR 2012:1; BFNAR 2016:10). Årsredovisningen är ett offentligt 

dokument som en bostadsrättsförening behöver lämna ut på begäran (Lundén 2008).  

2.1.1. Andelstal 

Andelstal är ett nyckelbegrepp som ligger till grund för beräkningen av den årsavgift som 

ska betalas till föreningen (Uggla 2003). Innebörden av ett andelstal är att påvisa den 

ägarandel i procent som en bostadsrättsägare äger av föreningen (Hyresnämnden 2017). 

Hur ett andelstal ska beräknas är inte lagstadgat och beslutas av bostadsrättsföreningen. 

Andelstalet kan bygga på en individs insats till föreningen och innebär om 

bostadsrättshavaren har en insats som motsvarar tio procent av den totala insatsen i 

föreningen kommer andelstalet vara en tiondel av totalen och för individen motsvara tio 

procent av totala kostnader som tas ut i form av avgiften (HSB 2017; Mäklarsamfundet 

2017). 

                                                 
11 K2-regelverket är ett samlat regelverk utgiven av BFN som ska tillämpas i sin helhet av mindre företag (BFNAR 
2016:10). För mer information se 2.2 Årsredovisning. 
12 K3-regelverket är som K2 ett samlat regelverk som i sin helhet ska tillämpas av större företag men kan även 
tillämpas av mindre företag (BFNAR 2012:1). För mer information se 2.2 Årsredovisning. 
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 Årsredovisning 

En årsredovisning är det huvudsakliga dokument som ger en överblick om 

bostadsrättsföreningens ekonomiska situation och det redskap intressenter kan använda vid 

bedömningen av föreningens ekonomi (Uggla 2003). Årsredovisningen upprättas i enlighet 

med 1 kap. 1 § ÅRL (SFS 1995:1554) och 6 kap. 1 § BFL (SFS 1999:1078). Årsredovisningen 

ska enligt 2 kap. 2 och 3 §§ ÅRL (SFS 1995:1554) uppfylla tre huvudprinciper, nämligen 

överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild. Med överskådlighet antas att 

personen som läser årsredovisningen ska kunna förstå den utan att ha viss utbildning för 

det, rapporten ska inte vara oöverskådlig för den som läser den (Lundén 2008). Med god 

redovisningssed syftas på den branschpraxis som råder hos specifik bransch. God 

redovisningssed fastställs och utvecklas av Bokföringsnämnden. En rättvisande bild 

innebär att läsaren efter att ha läst informationen i resultaträkningen, balansräkningen och 

noter ska ha en korrekt bild som speglar företagets ställning.  

På en marknad kan redovisning i form av årsredovisning fungera som en produkt av 

information som styrs av utbud och efterfråga (Artsberg 2003). Utifrån ett 

företagsperspektiv kan redovisningens funktion vara att återspegla den ekonomiska 

verklighet där balansräkningen ska avspegla tillgångars aktuella ekonomiska värde och där 

resultaträkningen ska återge årets resultat och information för bedömning av framtiden 

(Artsberg 2003). Framför allt kan redovisningen fungera som ett informationssystem som 

ska vara lätt att kommunicera till mottagande intressenter.  

Bokföringsnämnden har utformat ett antal samlade regelverk benämnda K-regelverk, där 

normgivning, lag och allmänna råd och rekommendationer ska tillämpas vid upprättande 

av årsbokslut och årsredovisning (BFN 2017). Det finns fyra olika K-regelverk (K1, K2, 

K3, K4) som är utformade efter olika gränsvärden. Beroende på struktur och storlek hos 

ett företag, organisation, förening eller stiftelse ska ett av de fyra K-regelverken tillämpas. 

K1 omfattar enligt Marton et al. (2016) ett förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare 

och handelsbolag med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor medan K4 omfattar 

onoterade företag som valt att upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de 

internationella standarderna International Financial Reporting Standards (IFRS). K2- och 

K3-regelverken innefattar mindre respektive större företag och koncerner. Termen företag 

inkluderar enligt 1 kap. 3 § 1p. ÅRL (SFS 1995:1554) både fysiska och juridiska personer 

som omfattas av finansiella rapporter. Större företag är enligt 4p. samma lagrum sådana 

vars värdepapper går att handla med på reglerade marknader eller företag som uppfyller 

minst två av följande villkor: 

- Mer än 50 anställda i företaget 

- Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning  
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- Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning 

Ett mindre företag är enligt 1 kap. 3 § 5p. ÅRL (SFS 1995:1554) ett företag som inte är ett 

större företag. K3-regelverket används som huvudregelverk vid upprättande av finansiella 

rapporter. Endast ett företag som klassas som mindre kan välja det förenklade regelverket 

Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) (BFNAR 

2016:10) men kan även välja att upprätta sin årsredovisning utefter Bokföringsnämndens 

allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning (K3) (BFNAR 2012:1) och 

behöver i sådana fall inte lämna alla de tilläggsupplysningar som krävs av större företag. 

Enligt 2 kap. 3 § 2 st. ÅRL (SFS 1995:1554) får avvikelser från bokföringsnämndens 

allmänna råd och rekommendationer göras endast om upplysning har lämnats och skäl till 

avvikelsen medtagits i anvisad not. Vidare måste rapporten uppfylla kravet om väsentlighet 

och avvikelser från bestämmelser får enlig 2 kap. 3a § samma lag inte göras om avvikelsen 

anses som väsentlig. Avvikelsen är väsentlig om utelämnanden, eller felaktigt angiven 

information, påverkar de beslut som tas utifrån informationen som återges. 

Informationen i en årsredovisning ska enligt K3-regelverkets p.2.8 (BFNAR 2012:1) vara 

begriplig, tillförlitlig, relevant och väsentlig. Vidare är informationen enligt p.2.9 samma 

regelverk tillförlitlig om den är neutralt utformad och utan väsentliga felaktigheter. 

Informationen är inte neutral om dess utformning leder till ett påverkat beslut och 

förutbestämt resultat hos användaren. Samtidigt är informationen relevant om den påverkar 

och underlättar läsarnas beslutsfattande utifrån angiven information och bedömningar av 

angivna händelser (BFNAR 2016:1, p.2.10). 

2.2.1. Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen är en självständig redovisningsrapport i årsredovisningen och ska 

komplettera årsredovisningens resultaträkning, balansräkning och noter (Artsberg 2003).  

Vidare ska förvaltningsberättelsen förse användarna med information som är nödvändig 

för att de ska kunna erhålla en förståelse av det redovisade resultatet och företagets position. 

I det principbaserade K3-regelverket (BFNAR 2012:1) är förvaltningsberättelsen utförligt 

beskriven med hänvisningar till ÅRL (SFS 1995:1554). I det regelbaserade K2-regelverket 

(BFNAR 2016:10) är förvaltningsberättelsen strukturerad efter företagsform och rubrik, 

där den information som ska krävs för respektive företagsform står beskriven under korrekt 

rubrik. I båda regelverken ska informationen enligt 6 kap. 1 § ÅRL (SFS 1995:1554) ge en 

rättvisande översikt av företagets verksamhet, position och resultat. Vid behov av 

svårförståeliga belopp i årsredovisningen ska förvaltningsberättelsen redogöra ytterligare 

nödvändig information för att göra dessa förståeliga. Information ska även i 

förvaltningsberättelsen tas med som rör förhållanden som inte återges i resterande delar av 

årsredovisningen men ändå anses viktiga för bedömning av företagets ovan beskrivna delar 

och som har skett under företagets räkenskapsår. Ytterligare information om framtida 
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utvecklingsmöjligheter samt en redogörelse av risker och osäkerhetsfaktorer som 

verksamheten kan komma att stå inför ska likaså medtagas i förvaltningsberättelsen (SFS 

1995:1554, kap. 6 § 1). 

Förvaltningsberättelsen ska även innehålla upplysande information om brukandet av 

finansiella instrument för riskstyrning mot bland annat exponering av risk mot priser, 

krediter, likviditet och kassaflöden om informationen är väsentlig för bedömning av 

företagets position och resultat (SFS 1995:1554, kap. 6 § 1). 

Förhållanden och händelser av väsentlig och viktig grad ska tas med i 

förvaltningsberättelsen om de rör verksamhetens karaktär, förändringar inom företaget, 

externa faktorer och speciella omständigheter som kommit att påverka företagets 

verksamhet samt förändring i ägarförhållanden (BFNAR 2012:1, p.3.7). Väsentlig 

upplysning om osäkerhetsfaktorer kan röra marknadsutveckling, ränteutveckling och 

valutakursutveckling. 

 Finansiell risk 

Finansiella risker är enligt Riksgälden (2017) ett begrepp som samlar en rad olika risker, 

bland annat marknadsrisk13, kreditrisk14 och likviditetsrisk15. Individer, företag, 

organisationer och föreningar behöver beakta fler risker än enbart en åt gången eftersom 

en risk snabbt kan leda till flera andra risker och tillsammans kan det leda till problematiska 

åtgärder och stora förluster (Horcher 2005). Ränteförändring är en risk att räntan förändras 

så att tillgångar, kapital och skulder påverkas på ett ogynnsamt sätt och kan påverka 

individer, företag, organisationer och föreningar som antingen lånar kapital eller investerar 

kapital (Horcher 2005). Vid rörliga räntor är risken extra hög att den förändrar sig på ett 

ogynnsamt sätt. Lättaste sättet att förebygga en sådan risk är att binda räntan. Den 

mänskliga risken är enligt Horcher (2005) en betydande risk som involverar individers 

misstolkade och felfattade finansiella beslut. Beroende på beslutets storlek och omfång kan 

beslutet få allvarliga följder. Marknadsrisken är problematisk i och med att den är påverkbar 

av många olika faktorer som inflationsläge, penningpolitik och ränteförändringar. 

Kreditrisken är konstant och svår att förebygga eftersom en fysisk eller juridisk person är i 

en beroendesituation gentemot en annan parts förpliktelser och kan därför själv inte 

förebygga risken. Med likviditetsrisk kan även menas att en förening inte får in likvida medel 

vilket kan påverka föreningens långsiktiga finansiella ställning (Horcher 2005). 

                                                 
13 En risk som kan påverkas av andra risker så som valuta-, inflations- och ränteförändring och innebär att 
marknadspriserna rör sig ogynnsamt för en part på marknaden (Riksgälden 2017). 
14 En risk som innebär att en part går med förlust p.g.a. annan parts icke fullbordade förpliktelse eller nedsatta 
kreditkvalitet (Riksgälden 2017). 
15 En risk som även beskriver finansieringsrisk och innebär att en part inte kan betala sina betalningsförpliktelser 
på förfallodagen (Riksgälden 2017). 
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 Finansiell kommunikation  

International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) skriver i en rapport från 

2009 under principle 6, att oavsett den information som lämnas och beskrivs till tänkt 

mottagare kommer informationen inte få ett genomslag om inte mottagarna läser 

informationen eller läser men inte förstår den (IOSCO 2009). Sändaren av informationen 

måste därför anstränga sig för att öka förståelsen hos mottagaren genom förklarande 

information som utbildar mottagaren och låter denne förstå innehållet för att på så sätt 

kunna fatta välgrundade beslut utifrån informationen. Heaths (1987) studie om effektiv 

kommunikation mellan sändare och mottagare går i liknande spår. För att det ska finnas en 

förståelse och konsensus mellan sändaren och mottagaren av information menar Heath 

(1987) att termer måste användas som båda parter förstår och associerar på samma sätt, 

annars uppstår en icke-effektiv kommunikation. Om sändaren använder sig av finansiella 

termer till en mottagare utan ekonomisk förståelse kommer det uppstå problem i form av 

icke-effektiv kommunikation och mottagaren kommer tolka informationen på annat sätt än 

vad sändaren har i åtanke. Detta är problematiskt eftersom en årsredovisnings 

grundläggande funktion är att kommunicera ekonomisk information om sändarens 

finansiella ställning och resultat till de mottagare som önskar ta del av informationen (Parker 

1982). Coy och Pratt (1998) styrker vikten av en årsredovisning som kommunikativt 

informationsunderlag och menar att hur kommunikativ en årsredovisning uppfattas beror 

på nivån på informationen och kvaliteten på informationen som rapporten förmedlar. En 

avvägning om hur nivån på informationen och hur kvaliteten på informationen i 

årsredovisningar uppfattas av den stora massan har gjorts i en studie av Hooks et al. (2002) 

gällande ett antal elbolag i Nya Zealand. I studien framgår att informationen i flertalet 

årsredovisningar uppfattas som begränsad och att den frivilliga informationen som av 

intressenter anses som viktig inte är tillräckligt beskrivande. Samtidigt jobbar organisationer 

ständigt med utmaningar att bearbeta och utveckla sina sätt att kommunicera med 

intressenter för att möta deras olika informationsbehov (Rensburg & Botha 2014). Dessa 

utmaningar inkluderar hur årsredovisningen ska kommuniceras för att skapa en transparens 

i den finansiella och icke-finansiella informationen gentemot alla intressenter. Samtidigt 

som efterfrågan på information från ägare konstant ökar, tenderar resterande intressenters 

efterfrågan på information att hamna i skuggan av ägarnas krav på information vilket gör 

det svårt för resterande intressenter att bilda sig en god uppfattning om organisationens 

finansiella och icke-finansiella ställning.  

2.4.1. Kommunikation via nyckeltal 

Nyckeltal är enligt Catasús et al. (2001) begrepp, eller uttryck som förklarar ett visst index 

över ett visst förhållande, sant eller falskt, bra eller dåligt. Catasús et al. (2001) menar att 

nyckeltal är de tal som är i fokus, de som är av extra intresse för mottagaren av information, 

exempelvis omsättning, antal anställda med flera. För att få perspektiv på nyckeltalet görs 
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det ofta om till en kvot så att det som är intressant kan ställas mot ett annat nyckeltal. 

Exempelvis omsättning per antal anställda blir då en kvot av två nyckeltal. Ett nyckeltal är 

ihopsatt till att kommunicera information på ett sätt som ska ge ökat värde hos mottagaren 

av informationen, exempelvis en intressent till ett företag. Nyckeltalens mening är att skapa 

förståelse och kräver därtill en viss förkunskap (Catasús et al. 2001). Ett finansiellt nyckeltal 

kräver enligt Catasús et al. (2001) att mottagaren som ska förstå nyckeltalet har tidigare 

erfarenhet inom det specifika sammanhanget.  

 Finansiell kunskapsbrist 

Flera studier uppmärksammar den rådande bristen på finansiell kunskap, finansiell 

läskunnighet, finansiell förståelse och finansiell förmåga hos den breda folkmassan runt om 

i världen (Lusardi & Mitchell 2007b; 2011; 2014; Hogarth & Hilgert 2002; Campbell 2006; 

Campbell et al. 2011; Van Rooij et al. 2011; Bay et al. 2012). Finansiell kunskap är enligt 

Remund (2010) ett välkänt begrepp som används inom flera områden för att förklara en 

persons förståelse och hanterande av finansiell information och ekonomiska beslut. Enligt 

Remund (2010, s.279) omfattar begreppet finansiell kunskap fem delar: “[…] knowledge of 

financial concepts, ability to communicate about financial concepts, aptitude in managing 

personal finances, skill in making appropriate financial decisions and confidence in planning 

effectively for future financial needs”. 

För att förklara motsatsen till finansiell kunskap används termen finansiell okunskap, vilket 

är ett begrepp som kan användas för att beskriva en persons bristfälliga finansiella 

kunskaper samt bristande förmåga att hantera ekonomi (Bay et al. 2012).  

Bay et al. (2012) undersöker den finansiella okunskap som råder i Sverige. Studien kom 

fram till att finansiell kunskapsbrist är ett utbrett samhällsproblem hos den yngre 

generationen som uppvisade en oroväckande hög nivå på finansiell okunskap. Den höga 

nivån av okunskap anses som en effekt av otillräckliga individuella erfarenheter, bristfälliga 

vardagskunskaper och låg nivå av högskoleutbildning. Vuxna hade i studien vissa 

svårigheter med ekonomiska beräkningar och finansiell förståelse medan den äldre 

generationen uppvisade högre nivåer på finansiell okunskap, näst intill i samma nivå som 

hos den yngre. Vidare menar Bay et al. (2012) i sin studie att finansiell okunskap antingen 

kan minskas genom utbildning eller genom att utsändaren av information jobbar med att 

förbättra informationen så att informationen blir mer förståelig. Lusardi och Mitchell 

(2007b; 2014) uppvisar liknande konstaterande som Bay et al. (2012) att det finns en 

övervägande kunskapsbrist bland de yngre och äldre när det kommer till grundläggande 

finansiella kunskaper. Denna utbredda kunskapsbrist gäller i flera länder men är i studien 

(2007b) fokuserad på USA, men även andra länder som Japan och Sverige tas med där den 

finansiella okunskapen har studerats angående pensionssparande, vanligt sparande och 

bolån tillsammans med andra ekonomiska beslut som genomförs. Lusardi och Mitchell 
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(2014) använder finansiell okunskap för att förklara människors begränsade förmåga att 

förstå finansiell information och hur de på grund av informationen brister i att ta 

välgrundade beslut angående sparande, lån och framtidsplanering.  

Many households are unfamiliar with even the most basic economic concepts 

needed to make sensible saving and investment decisions. (Lusardi & Mitchell 

2007b, s. 36)  

[…] including student loans, mortgages, credit cards, pension accounts, and 

annuities, many of these have proven to be difficult for financially 

unsophisticated investors to master. (Lusardi & Mitchell 2014, s. 6) 

Vidare menar Van Rooij et al. (2011) samt Lusardi och Mitchell (2014) att denna utbredda 

finansiella kunskapsbrist kan vara ett resultat av att allt för många nya och komplexa 

produkter tvingats ut på marknaden av finansiella institutioner. Dessa produkter kan vara 

utvecklade funktioner för att låna, spara och investera, även om produkterna medför goda 

ting till samhället så ställer de högre krav på varje individ, speciellt de med redan bristfälliga 

finansiella kunskaper. Detta har uppdagats av politiker, kommuner och organisationer som 

nu inser att det rådande samhällsproblemet är påtagligt och behovet av att öka den 

finansiella kunskapen hos den breda folkmassan kommer påverka samhällets välfärd 

(Lusardi & Mitchell 2014).  

Både Van Rooij et al. (2011) och Lusardi och Mitchell (2011) konstaterar i sina studier om 

bredden på finansiell kunskap att majoriteten av USA:s befolkning har stora svårigheter i 

att förstå viktig finansiell information. I båda studierna studerades de svårigheter som låg 

till grund för den låga förståelsen. Dessa svårigheter var att respondenterna enbart hade viss 

baskunskap i ekonomi vilket gjorde det svårt för dem att skilja på ett antal generella 

produkter som exempelvis vad riskspridning och ränta innebar. Vidare kunde Van Rooij et 

al. (2011) konstatera att finansiell kunskap har en direkt påverkan på de finansiella beslut 

som tas. Ett konstaterande som styrks av Campbell et al. (2011) vars studie beskriver att 

finansiell okunskap är en huvudfaktor vid felaktigt tagna finansiella beslut och redogör för 

att det finns ett behov att minska den rådande kunskapsbristen. Resultatet av finansiell 

okunskap blir att de som uppvisar bristfälliga finansiella kunskaper inte litar på sina egna 

beslut (Van Rooij et al. 2011), samlar på sig högre skulder (Campbell 2006) och bolån med 

allt för höga räntor (Moore 2003).  

Icke välgrundade beslut på grund av finansiell okunskap visas i studier av Hogarth och 

Hilgert (2002) samt Lusardi och Mitchell (2011) kunna bära med sig långt gående 

konsekvenser som drabbar både individen och hushållets framtida ekonomiska trygghet 

och välbefinnande. Dessa konsekvenser leder till sämre förutsättningar för individen och 

hushållet att göra förmånliga investeringar och få till ett bra sparande till en buffert och till 

pension, men leder även till en kostnad för samhället och andra individer som måste bekosta 
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den finansiellt okunniga med statliga bidrag eller andra hjälpmedel (Lusardi & Mitchell 

2011). 

 Finansiell informationsbrist  

Informationsbrist är ett begrepp som påvisar den avsaknad av nödvändig information som 

inte presenteras på ett sätt som är tillräcklig för att skapa förståelse hos användarna av 

informationen (Perry 2008; Vanstraelen et al. 2012; Rensburg & Botha 2014). 

Informationsbrist kan även enligt Vanstraelen et al. (2012) förklaras som ett rådande 

informationsgap mellan en sändare av information och en mottagare där det saknas 

nödvändig information från sändaren som medför att mottagaren inte kan tolka eller förstå 

den information som tillges denne. International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB) (2011a, s. 8) förklarar informationsgap som:  

A gap between the information they believe is needed to make informed 

investment and fiduciary decisions and what is available to them through the 

entity’s audited financial statements or other publicly available information.  

Rensburg och Botha (2014) undersöker i deras studie samhällets förmåga att tolka och 

förstå innehållet i finansiella rapporter. Deras resultat indikerar en låg eller obefintlig 

förståelse när det kommer till att tolka och förstå rapportens innehåll. Rensburg och Bothas 

(2014) studie uppvisade ett samband mellan utbildning och förståelse av finansiella 

rapporters innehåll där en högre utbildning ledde till en högre förståelse av finansiell 

information och en lägre utbildningsnivå resulterade i låg förståelse av finansiell 

information. Perry (2008) menar att individer allt för ofta missuppfattar finansiell 

information på även grundläggande nivå. Att individer tror sig förstå informationen i högre 

grad än vad de faktiskt gör. Därtill menar Perry (2008) att individer som tror sig förstå viss 

finansiell information fattar ohållbara beslut, som att köpa för dyr bostad med en för hög 

ränta och att de sedan inte är medvetna om det ohållbara beslutet de tagit. Andra forskare 

som Hogarth och Hilgert (2002), Lusardi och Mitchell (2011) och Van Rooij et al. (2011) 

har i sina studier konstaterat att en avsaknad eller bristfällig förståelse av finansiell 

information leder till icke välgrundade beslut som får långt gående konsekvenser för 

individen, hushållet, och samhället. I jämförelse med Church et al. (2008) som i sin studie 

beskriver hur ökad beskrivande information i en revisionsberättelse kan vara ett sätt att öka 

förståelsen hos intressenter, bör utökad beskrivande information i förvaltningsberättelsen 

och årsredovisningen i sin helhet även kunna bidraga till ökad förståelse hos olika 

intressenter. Reducering av ett informationsgap i en årsredovisning bygger därmed på 

möjligheten att intressenter ska få en bättre förklaring av olika finansiella begrepp och 

nyckeltal som kan ha en inverkan på utfallet av finansiella beslut (jmf McEnroe & Stanley 

2001; jmf Church et al. 2008). Caputo et al. (2016) beskriver även hur viktigt det är för ett 

företag att gentemot intressenter minska ett informationsgap för att på så sätt öka 

förståelsen mellan mottagaren och utgivaren av informationen och därtill öka transparensen 



  

20 

 

och tilliten vilket anses öka förutsättningarna för ett välgrundat finansiellt beslut för 

intressenten. Sett till den förståelse som finns hos bostadsrättsköpare på den svenska 

marknaden styrks Rensburgs och Bothas (2014) beskrivelse av kunskapsbristen av Bokoska 

et al. (2014) som har granskat potentiella bostadsrättsköpares förmåga att ta till sig och 

använda bostadsrättsföreningars finansiella information. Resultatet påvisade en låg förmåga 

hos urvalet att förstå den information som en bostadsrättsförenings årsredovisning 

innehöll.  

 Teoretisk sammanställning 

En bostadsrättsförening följer en självkostnadsprincip som innebär att föreningen och dess 

medlemmar själva ska ansvara för de kostnader som uppkommer på grund av exempelvis 

större underhållsåtgärder (Uggla 2003; Lundén 2008). För att täcka föreningens kostnader 

så som drift, underhåll, el, värme, vatten och avlopp med flera, tar föreningen ut en avgift 

för respektive bostadsrätt som bostadsrättshavaren måste betala (Uggla 2003). En 

bostadsrättsförening är bokföringsskyldig enligt 2 kap. 2-5 §§ BFL (SFS 1999:1078) och 

måste upprätta en årsredovisning enligt 1 kap. 1 § ÅRL (SFS 1995:1554) samt 6 kap 1 § 

BFL (SFS 1999:1078).  

Årsredovisningen är det huvudsakliga informationsunderlag som bostadsrättsköpare kan 

använda sig av för att få en överblick av föreningens finansiella ställning (Uggla 2003) och 

ska bland annat innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter 

(Artsberg 2003). Förvaltningsberättelsen ska även komplettera årsredovisningens 

resterande delar genom att förse användarna av årsredovisningen med information som är 

nödvändig för att få en förståelse av föreningen.  

För att en årsredovisning ska uppfylla dess funktion som ett kommunikativt 

informationsdokument behöver den kommuniceras på ett språk som mottagaren av 

informationen förstår, annars uppstår en icke-effektiv kommunikation där mottagaren inte 

kan förstå den finansiella informationen (Heath 1987). Tidigare studier (Parker 1982; Coy 

& Pratt 1998; Hooks et al. 2002) menar att årsredovisningen behöver kommuniceras på ett 

sätt som gör att mottagaren av den finansiella informationen förstår den. Kan mottagarna 

inte förstå den kommunicerade informationen i årsredovisningen finns det incitament att 

utöka årsredovisningen med beskrivande information.  

Finansiell kunskapsbrist är enligt Lusardi och Mitchell (2007b, 2014) och Bay et al. (2012) 

ett utbrett samhällsproblem som framför allt uppvisas bland yngre individer. Finansiell 

kunskapsbrist kan även förklaras som finansiell okunskap som kan beskriva en individs 

bristfälliga finansiella kunskaper samt bristande förmåga att fatta välgrundade finansiella 

beslut (Bay et al. 2012). Finansiell okunskap beror enligt Campbell (2006) på bland annat 

brist på utbildning och kunskap vilket kan leda till felaktiga finansiella beslut (Campbell et 
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al. 2011) som enligt Hogarth och Hilgert (2002) samt Lusardi och Mitchell (2011) kan få 

framtida konsekvenser för individ, hushåll, och samhälle.  

Finansiell informationsbrist, även beskriven som informationsgap (Vanstraelen et al. 2012), 

beskriver den avsaknad av nödvändig information som inte presenteras på ett nog 

tillräckligt sätt mellan sändaren av information och mottagaren för att mottagaren ska 

kunna förstå informationen (Perry 2008; Vanstraelen et al. 2012; Rensburg & Botha 2014). 

Rensburg och Botha (2014) konstaterar utifrån deras studie att samhället överlag uppvisar 

svårigheter att tolka och förstå en årsredovisning där det behövs utökad beskrivande 

information i en årsredovisning för att öka förståelsen av informationen (Radebaugh & 

Gray 1997; Tornqvist 1999; Hooks et al. 2002; Lundén 2008; Bay et al. 2012). 

 Hypotesformulering 

Hypotesen är studiens ställningstagande som formulerats utifrån den valda teori som 

beskriver bakgrundsläget till att det finns ett forskningsgap att undersöka. 

Ställningstagandet är att bostadsrättsköpare inte förstår den finansiella information som 

återges i en bostadsrättsförenings årsredovisning och att informationen behöver förtydligas.  

Hypotes: En justerad förvaltningsberättelse med utökad beskrivande information kommer 

leda till att informationsgapet som anses råda mellan en bostadsrättsförenings 

årsredovisning och en bostadsrättsköpare reduceras, samt påvisa ett samband mellan 

utökad information och ökad förståelse av årsredovisningens innehåll. 
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3. Metod 

I detta kapitel redovisas forskningsansatsen som ska ge en grundläggande förståelse till den valda 

forskningsstrategin. Forskningens design presenteras och motiveras. Metoden för datainsamling och analys 

presenteras i två olika delar. Den första delen presenterar de genomförda intervjuerna och den andra det 

genomförda kvasi-experimentet. Avslutningsvis förs en diskussion av studiens validitet, reliabilitet och 

replikerbarhet.   

 Forskningsansats  

Metoden består av två olika delar. Första delen beskriver genomförandet av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer låg till grund för den data vi använde oss av 

i kvasi-experimentet. Syftet med intervjuerna var att få fram data 

som ger relevant nyckeltalsinformation, riskinformation och 

finansiell information om bostadsrättsföreningar. 

Informationen hoppades kunna leda till en ökad förståelse av 

årsredovisningen för en bostadsrättsköpare. Del två beskriver 

genomförandet av ett kvasi-experiment. I detta experiment 

presenterades en justerad årsredovisning för en 

experimentgrupp medan en kontrollgrupp fick ta del av en 

ojusterad årsredovisning. Målet var att mäta hur utökad 

beskrivande finansiell information kan öka den finansiella 

förståelsen hos potentiella bostadsrättsköpare och minska det 

informationsgap som Vanstraelen et al. (2012) studie beskriver.   

Uppsatsen är uppbyggd utifrån två olika forskningsmetoder 

som enligt Tashakkori och Creswell (2008) beskrivs som 

”mixed methods” vilket innebär att uppsatsen är byggd på både 

kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Anledningen att 

studien genomförs med olika forskningsmetoder är för att 

kunna svara på studiens båda problemformuleringar. Kvalitativ 

forskning beskrivs av Bryman och Bell (2011) som forskning 

som skapar teori utifrån studiens resultat. I denna studie skapas 

teoretiska resonemang i del ett, utifrån det resultat som de 

kvalitativa intervjuerna ger. Dessa teoretiska resonemang ligger sedan till grund för de 

justeringar som genomförs i årsredovisningen tillsammans med tidigare teori som menar 

till att utökad beskrivande information ger ökad förståelse (Heath 1987; IOSCO 2009; 

Campbell et al. 2011; Bay et al. 2012). De kvalitativa intervjuerna genomfördes för att kunna 

säkerställa att relevant information användes vid genomförandet av kvasi-experimentet. 

Kvantitativ forskning beskrivs av Bryman och Bell (2011) som forskning där prövning av 
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teori leder till ett resultat. Detta återspeglas i del två, där kvasi-experimentet genomfördes 

för att pröva det teoretiska resonemang som del ett genererat. Kvasi-experimentet prövar 

därmed om det finns ett samband mellan utökad beskrivande information i en 

bostadsrättsförenings årsredovisning och ökad förståelse hos potentiella 

bostadsrättsköpare. Sammanfattningsvis innebär det att i denna studies 

flermetodsforskning har den kvalitativa metoden legat till grund för det kvantitativa 

experimentet. Det innebär att kvantitativa och kvalitativa data inte har samlats in 

kontinuerligt utan istället har skett i två olika steg (jmf Bryman & Bell 2011). 

 Forskningsdesign 

Studien bygger på en tvärsnittsdesign och en experimentell design. Valet av två designer har 

sin grund i att studien genomförts i två delar. Del ett bestod av genomförandet av kvalitativa 

intervjuer med sakkunniga individer som representerade intresseorganisationer inom 

bostadsrättsmarknaden där samtliga parter verkar inom området ekonomisk rådgivning och 

förvaltning för bostadsrättsföreningar. Vid genomförandet av intervjuerna användes 

därmed en tvärsnittsdesign som enligt Bryman och Bell (2011) passar bra när kvalitativa 

intervjuer ska genomföras i ett skede specificerat mot en grupp av intressenter. 

Tvärsnittsdesignen beskrivs enligt Bryman och Bell (2011) som tillämpbar vid studier av ett 

specifikt ämne och under en kortare tidsperiod. Tvärsnittsdesignen kan definieras genom 

informationsinhämtning från fler än ett fall. Med ett fall menas att informationen 

fortfarande kan inhämtas från fler än en individ men att det inte kommer att ske intervjuer 

med respondenter från flera olika specificerade grupper så som olika yrkesbranscher 

(Bryman & Bell 2011). De kvalitativa intervjuer som genomfördes faller därmed inom 

ramen för en tvärsnittsdesign. 

Del två innebar att den justerade förvaltningsberättelsen med utökad beskrivande finansiell 

information prövades i ett kvasi-experiment med potentiella bostadsrättsköpare som 

deltagare. Förhoppningen var att den utökade informationen i årsredovisningen kommer 

bidra till ett minskat informationsgap mellan årsredovisningen och potentiella 

bostadsrättsköpare. Därmed valdes en experimentell design för att få fram ett analyserbart 

resultat (Bell 2016). Valet av en experimentell design gjordes för att det skapar 

förutsättningar för att mäta samband mellan olika variabler. För att analysera om det går att 

påverka en bostadsrättsköpares förståelse av årsredovisningen utformades en justerad 

förvaltningsberättelse som prövades i ett kvasi-experiment inom ramen för en 

experimentell design. I experimentet fick en experimentgrupp ta del av den justerade 

årsredovisningen för en bostadsrättsförening där utökad information hade adderats i 

förvaltningsberättelsen och sedan svara på sammankopplade frågor om hur deltagaren 

förstod informationen. Detta prövades för att se om utökad beskrivande finansiell 

information kan minska ett rådande informationsgap och leda till ökad förståelse av 

årsredovisningen. Samtidigt fick en kontrollgrupp få ta del av en ojusterad årsredovisning 
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för samma bostadsrättsförening och svara på likadana frågor som experimentgruppen. 

Dessa resultat har sedan jämförts och analyserats. 

 Datainsamling och analys av intervjuer  

Här beskrivs hur vi har samlat in data via semistrukturerade intervjuer och genomfört en 

analys av data som samlats in.  

3.3.1. Intervjuer och datainsamling 

Att förstå vilka nyckeltal, risker och vilken finansiell information som är aktuell för en 

bostadsrättsköpare att granska i en årsredovisning inför ett bostadsrättsförvärv är ingen 

självklarhet. För att få en djupare inblick i vad som är relevant att veta för en 

bostadsrättsköpare valde vi att intervjua fyra individer som representerar några av 

bostadsrättsmarknadens intresseorganisationer som är Riksbyggen, HSB Stockholm, 

Bostadsrätterna och Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC). Intresseorganisationerna 

bedriver förvaltning och ekonomisk rådgivning för bostadsrättsföreningar. Intervjuerna 

med individerna hos Riksbyggen, HSB Stockholm och Bostadsrätterna genomfördes i 

bokade möteslokaler hos respektive kontor, vilket i enlighet med Bryman och Bell (2011) 

kan ge en trygghet för respondenterna som blir intervjuade. Med individen hos SBC 

genomfördes en telefonintervju. Valet av telefonintervju berodde på avståndet och den 

svårare resmöjligheten till och från den ort där SBC:s respondent befann sig. Intervjuerna 

som genomfördes var av semistrukturerad karaktär. Valet av att genomföra kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer är grundat på Bryman och Bell (2011) som menar att den 

intervjuades perspektiv hamnar i fokus. Det innebar att idéer, tankar och åsikter som kom 

fram under intervjuerna kunde förklaras utförligt och användas som analyserbar data.  Det 

faktum att de intervjuade var väl insatta inom utformandet av årsredovisningar och 

ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar, bidrog till att de genomförda intervjuerna 

gav väl användbar information om nyckeltal, risker och finansiell information som ansågs 

relevant för en potentiell bostadsrättsköpare att bli informerad om. Användningen av 

semistrukturerade intervjuer öppnade även upp för en flexibilitet vid val av frågor som 

ställdes till den intervjuade (jmf Bryman & Bell 2011) vilket bidrog till väl fungerande 

diskussioner som ledde till användbar information om olika finansiella nyckeltal, risker och 

finansiell information. Det hade inte varit möjligt om datainsamlingen exempelvis grundat 

sig på en enkätundersökning eftersom skriftliga svar inte tillåter muntliga följdfrågor och 

utveckling av resonemang (Bell 2016). 
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3.3.2.  Etik 

Inför samtliga intervjuer har respondenterna blivit muntligt och skriftligt informerade om 

det syftet som intervjuerna är ämnade att användas till i studien (jmf Bryman & Bell 2011). 

Samtliga respondenter samtyckte till att intervjuerna spelades in och fick användas i 

uppsatsens syfte. De intervjuade har även muntligt och skriftligt fått frågan om anonymitet 

men valt att inte vara anonyma. I intervjuerna är det alltid en individ som uttrycker sig och 

det är inte intresseorganisationens direkta åsikt även om den presenterade informationen 

kan ligga i linje med intresseorganisations ungefärliga ståndpunkt i olika frågor.  

3.3.3. Intervjuguide 

Intervjuguiden som användes vid intervjuerna är ett dokument som utformats med stöd ur 

Bryman och Bell (2011) och David och Sutton (2011) med övergripande teman och frågor 

och innehållet i intervjuguiden skapades utifrån den teoretiska referensramen. Valet att 

använda oss av teman gjordes för att kategorisera olika frågeställningar som säkerställde att 

vi vidrörde specifika ämnesområden. Frågeställningarna formulerades på ett sätt som gav 

den intervjuade förutsättningar att svara och formulera sig på ett fritt sätt. Intervjuguiden 

bestod av halvstandardiserade och icke-standardiserade frågor som David och Sutton 

(2011) rekommenderar för att fokusera svaren på specificerade områden men samtidigt ge 

möjlighet till svar utanför det specificerade området. Sådana svar kan ses som oersättliga 

bidrag vid skapandet av den justerade förvaltningsberättelsen.   

3.3.4. Analys av intervjuer 

Vid analys av intervjuer användes grundad teori som enligt Bryman och Bell (2011) är en 

ansats som beskriver hur insamlad data har analyserats på ett strukturerat sätt. Grundad 

teori kan tillämpas under datainsamlingsprocessen. Inom grundad teori användes kodning 

för att analysera den data som de transkriberade intervjuerna resulterade i.  Kodning är det 

instrument inom grundad teori som bryter ned data för att få fram olika teman, kategorier 

och begrepp som sedan kan ledas till en teorigenerering (Bryman & Bell 2011). Det innebär 

att samband i de transkriberade intervjuerna sätts samman till relevant information. Den 

information som framställs genom analysen ligger till grund för den utökade informationen 

i den justerade förvaltningsberättelsen som prövades i kvasi-experimentet. Intervjuerna 

resulterar alltså inte i slutlig teori och istället blir de en del av formgivningen till 

förvaltningsberättelsens innehåll. 

Kodningen av de transkriberade intervjuerna innebär mer utförligt att data med 

gemensamma nämnare samlas under specifika koder (Miles et al. 2014). Koderna skapar 

mening till transkriberade data som brutits ut och sammanställts med likartad data från de 
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andra transkriberade intervjuerna. Kodningen används för att säkerställa att återkommande 

information märks ut och kodas på ett sätt så att informationen enkelt kan summeras i den 

justerade årsredovisningen.  

Under kodningsprocessen delades koderna upp i kategorier som tillsammans bildade olika 

teman. Koder kan beskrivas utifrån Bryman och Bell (2011) som ord och meningar som 

brutits ut ur en text för att sammanfatta svar och skapa mening till empirin. Av de intervjuer 

som genomförts i studien kan exempel på en kod vara ”underhållsplan” som var 

återkommande i samtliga intervjuer. ”Underhållsplan” bröts ut varje gång termen nämndes 

tillsammans med specifikt sammanhang som berörde koden. Därefter formulerades 

kategorier som kategoriserade koderna och slutligen skapades teman som strukturerade 

kategorierna. 

3.3.5.  Avgränsningar 

I första delen av studiens genomförande har val av respondenter avgränsats till enbart 

representanter av de fyra större intresseorganisationerna som sköter ekonomisk förvaltning 

av bostadsrättsföreningar. Anledningen till avgränsat urval av respondenter grundas på 

intervjuernas syfte att bidra med den nödvändiga information som kan utökas i en 

bostadsrättsförenings årsredovisning. Utifrån Bokoska et al. (2014) beskrevs potentiella 

bostadsrättsköpare utan finansiell kunskap som icke tillräcklig kunskapskälla för att veta 

hur en årsredovisning bör utformas för att ge ökad förståelse till användare. Därmed antas 

valda respondenter förespråka den efterfrågade informationen. 

 Kvasi-experimentets genomförande och analys  

Denna del presenterar kvasi-experimentets utformning, genomförande och analys. 

3.4.1. Utformning och genomförande av kvasi-experiment 

Kvasi-experimentet utformades i enlighet med Bryman och Bell (2011) och deltagarna blev 

uppdelade i två grupper, en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Experimentgruppen 

fick ta del av den justerade årsredovisningen som utformats utifrån det teoretiska 

resonemang som förts i intervjuerna, samt tillhörande frågor och informationstext om 

undersökningen. Kontrollgruppen fick samtidigt ta del av den ursprungliga ojusterade 

årsredovisningen tillsammans med likadant frågeformulär och tillhörande information. I 

kvasi-experimentet användes samma årsredovisning för en utvald bostadsrättsförening till 

experimentet. Skillnaden i den justerade årsredovisningen gentemot den ojusterade 

årsredovisningen var att den justerade innehöll utökad beskrivande information i 

förvaltningsberättelsen.  

I den justerade förvaltningsberättelsen har resultatet från de genomförda intervjuerna lagts 

till. Det ledde till konkret och grundläggande information om vad ägandet av en bostadsrätt 
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innebär samt betydelsen av att vara medlem i en bostadsrättsförening. Även utökad 

information om de underhållsåtgärder och kostnader en bostadsrättsförening ansvarar för 

har tagits med som beskriver varför det är viktigt att underhålla fastigheten och vilka 

kostnader det medför bostadsrättsföreningens medlemmar. Räntekänslighet beskrivs och 

förklaras genom text och ett räkneexempel. Den utökade informationen innehåller även ett 

avsnitt med viktig information som en potentiell bostadsrättsköpare bör ta del av samt ett 

avsnitt med mindre viktig information som en potentiell bostadsrättsköpare inte bör 

fokusera på eftersom det kan ge en missvisande bild (se bilaga 3).  Den utökade 

informationen ämnar leda till att en bostadsrättsköpare får en högre förståelse av den 

information som är viktig att ta del av i en årsredovisning inför ett förvärv av en bostadsrätt. 

Tillsammans med den justerade och ojusterade årsredovisningen fick deltagarna i båda 

grupper ta del av ett ”case” med tillhörande beskrivande information om den lägenhet som 

de i ”caset” är intresserade av att köpa (se bilaga 2). ”Caset” ämnade ge deltagarna 

förutsättningar som kan liknas med ett verkligt bostadsrättsförvärv. Valet av 

bostadsrättsförening (se bilaga 3.) gjordes slumpmässigt utifrån hemsidan Allabrf.se och 

förutsättningen för att bli vald, var att bostadsrättsföreningen skulle redovisa enligt K3-

regelverket (BFNAR 2012:1).  

Innan experimentet genomfördes hade en oberoende och en beroende variabel 

identifierats. Den oberoende variabeln är enligt Bryman och Bell (2011) den variabel som 

manipuleras för att mäta om det uppstår en skillnad i beroendevariabeln. I vårt fall 

motsvarade den oberoende variabeln den bostadsrättsförenings årsredovisning där 

förvaltningsberättelsen har justerats med utökad information utifrån intervjuernas resultat. 

Beroendevariabeln motsvarar en bostadsrättsköpares förståelse och mäter i hur stor grad 

läsarna ansåg sig förstå informationen i årsredovisningen. 

  
Figur 2. Sambandet mellan den oberoende och beroende variabeln. Baserad på Bryman och Bell (2011). 

3.4.2. Enkät till kvasi-experiment 

Enkäten som medföljde ”caset” och den justerade och ojusterade årsredovisningen bestod 

av två delar som respondenterna fick svara på. Den första delen bestod av kontrollfrågor 
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som bekräftade att deltagarna passade in i studiens tänkta urval. Dessa frågor var stängda 

frågor med svarsalternativ ”ja” eller ”nej” som enligt Bryman och Bell (2011) kategoriseras 

som dikotoma variabler. Den andra delen bestod av frågor direkt kopplade till förståelsen 

av informationen i årsredovisningen. I frågorna användes Likertskalor som enligt Bryman 

och Bell (2011) klassificeras som ordinalvariabler där deltagarna fick ringa in det svar på en 

skala mellan 1 till 10 som besvarade i hur stor grad de ansåg sig förstå informationen given 

i en av årsredovisningarna. 1 motsvarade inte alls och 10 motsvarade i hög grad eller mycket 

väl. 

3.4.3. Urval 

Urvalet av deltagare begränsades till individer mellan 20 och 29 år, utan eftergymnasial 

ekonomisk utbildning för att säkerställa att deltagarna enligt Bryman och Bell (2011) svarar 

med ungefär samma mognad och förutsättningar till att tolka och förstå finansiell 

information. För att säkerställa detta användes kontrollfrågor vid genomförandet av 

experimentet (se bilaga 2). Detta urval går även i linje med de tidigare studier som uppvisat 

att unga vuxna avsevärt saknar den finansiella kunskap som krävs för att förstå finansiell 

information och fatta välgrundade ekonomiska beslut (Lusardi och Mitchell 2007b; 2014; 

Bay et al. 2012). Experimentet hade 68 deltagare och 60 av dessa uppfyllde kraven enligt 

kontrollfrågorna (se bilaga 2) för att bidra till det slutgiltiga resultatet.  

3.4.4. Etik 

Experimentets deltagare deltog anonymt i experimentet med anledning att studien inte 

ämnade undersöka specifika individers förståelse utan fokuserade på enbart förståelsen 

hos tänkt urvalsgrupp (jmf Bryman & Bell 2011). Samtliga blev informerade i vilket syfte 

deras svar skulle användas i studien och fick sedan välja att vara med i undersökningen 

eller inte.  

3.4.5.  Val av kvasi-experiment 

Beslutet att genomföra ett kvasi-experiment istället för ett vanligt experiment16 grundades 

på Mark och Reichardt (2009) som beskriver svårigheten med att få till en slumpmässig 

fördelning av människor i experiment- och kontrollgruppen som passar in i ett tänkt urval. 

Ett kvasi-experiment kännetecknas enligt David och Sutton (2011) av att urvalet inte är 

slumpmässigt konstruerat av undersökaren vilket passade bra in i denna studie som byggs 

på ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att experimentet grundas på ett 

urval av tillgängliga respondenter (Bryman & Bell 2011). För denna studie gav 

bekvämlighetsurvalet möjligheten att använda individer som vid genomförandet av 

experimentet fanns tillgängliga i Karlstad. 

                                                 
16 Ett kvasi-experiment kan liknas med ett vanligt experiment men det vanliga experimentet ställer högre krav på 
att uppfylla den interna validiteten än vad ett kvasi-experiment gör (Bryman & Bell 2011).  
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3.4.6. Analys av experiment 

I analysen av kvasi-experimentet jämförs utefter rekommendationer från Bryman och Bell 

(2011) skillnaden mellan experiment- och kontrollgruppens resultat av svar på frågorna som 

följde med ”caset” tillsammans med den justerade och ojusterade årsredovisningen (se 

bilaga 2). Svaren analyserades därefter genom att räkna ut medelvärden från experiment- 

och kontrollgruppens resultat som sedan ställdes mot varandra. Valet att använda 

medelvärden som utgångpunkt i analysen grundades på Bryman och Bell (2011) som menar 

att det är ett lämpligt sätt att visa de skillnader i förståelsen hos experimentgruppen och 

kontrollgruppen. Medelvärdena visar ett snitt på deltagarnas resultat i respektive 

experiment- och kontrollgrupp, och därmed deras grad av förståelse. Utifrån medelvärdena 

kunde skillnader mellan de två grupperna uppmärksammas och sedan analyseras.  

3.4.7. Avgränsningar 

I andra delen av studiens genomförande avgränsades urvalet av deltagare till kvasi-

experimentet via dels bekvämlighetsurvalet av tillgängliga individer mellan 20 och 29 år i 

Karlstad, och dels utifrån det resultat som Lusardi och Mitchell (2007b, 2014) samt Bay et 

al. (2012) uppvisade om den begränsade förståelsen hos yngre individer. Avgränsningen 

bekräftades främst genom kontrollfrågor i medföljande enkät där frågor kontrollerade 

deltagarnas ålder samt eftergymnasial utbildning. 

 Diskussion av validitet, reliabilitet och replikerbarhet 

Med uppfylld validitet menar Bryman och Bell (2011) att en studies genererade slutsatser 

ska uppvisa samband sinsemellan. Validitet delas upp i flera olika delområden, intern-, 

extern-, ekologisk- och begreppsvaliditet. Studien är utformad för att främst uppfylla den 

interna och externa validiteten. Den externa validiteten beskriver i denna studie hur väl 

resultatet kan generaliseras gentemot de potentiella bostadsrättsköpare, inom 

avgränsningarna vi har ställt som inte var med i experimentet.  

För att uppfylla den externa validiteten och skapa ett generaliserbart resultat, så behöver 

den information som de kvalitativa intervjuerna i del ett förmedlade kunna representera 

potentiella bostadsrättsköpare. Detta eftersom Bokoska et al. (2014) menar att potentiella 

bostadsrättsköpare utan finansiell kunskap inte har den kunskapen som krävs för att förstå 

vilken information en bostadsrättsförenings årsredovisning behöver utökas med. Därmed 

uteslöts potentiella bostadsrättsköpare som respondenter. För att vidare uppfylla den 

externa validiteten genomfördes kvalitativa intervjuer med representanter för de större 

intresseorganisationerna som förvaltar bostadsrättsföreningar. Därmed anser vi att 

respondenterna i denna studie har den kunskap och insikt som krävs för att erhålla 

legitimitet i sina yttranden och åsikter som styrker den information som summerades i den 

justerade årsredovisningen. Faktorer som kan leda till en hög extern validitet i studiens 
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första del. I del två behöver urvalets resultat kunna generaliseras mot potentiella 

bostadsrättsköpare inom samma avgränsningar som inte var med i experimentet. Här kan 

experimentets externa validitet ifrågasättas eftersom resultatet i vårt kvasi-experiment inte 

kan reproduceras i en annan situation och miljö på grund av att variabler så som kön och 

samhällsklass inte har beaktats. 

Intern validitet beskriver det samband som uppstår mellan två variabler (Bryman & Bell 

2011). För att uppfylla den interna validiteten i kvasi-experimentet behöver det finnas ett 

samband mellan den oberoende variabeln och beroendevariabeln.  Den interna validiteten 

var därför av betydande vikt vid genomförandet av kvasi-experimentet med anledning av 

att vi ville säkerställa att det var manipulationen i årsredovisningen som ledde till skillnader 

i förståelse och att det inte var någon okänd variabel som inte beaktats. Valet av kvasi-

experiment kan ifrågasätta den interna validiteten eftersom studien inte kan bekräfta att 

experimentgruppens och kontrollgruppens deltagare har exakt samma förutsättningar att 

genomföra experimentet. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan grupperna som 

inte noterats utöver de kontrollfrågor som ställts (se bilaga 2) vilket har kunnat leda till olika 

svarsfrekvenser. För att motverka att det inte är något annat än manipulation som påverkat 

resultatet användes en kontroll- och en experimentgrupp. Att mäta sambandet mellan en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp är därför att föredra i denna studie mot att inte ha 

två olika grupper. Eftersom det i ett sådant fall inte går att säkerställa om det var 

manipulationen av den oberoende variabeln som påverkade utfallet av den beroende 

variabeln eller om det var en annan variabel. Valet av att ha en kontrollgrupp är därmed en 

bidragande faktor till att nå en högre intern validitet eftersom det säkerställer att det är 

manipuleringen av den oberoende variabeln som har påverkat den beroende variabeln.  

Studien har även haft för avsikt att uppnå en hög intern validitet genom att avgränsa urvalet 

av individer som deltog i experimentet till att ha så lika förutsättningar som möjligt (jmf 

Bryman & Bell 2011). För att uppnå detta avgränsades urvalet till individer som inte 

studerar eller har studerat ekonomi eftersom de anses ha en fördel i förståelsen av finansiell 

information och kan därmed inte representera de individer med bristfälliga finansiella 

kunskaper (Lusardi och Mitchell 2007b; 2014; Bay et al. 2012). Vidare avgränsades urvalet 

till individer inom ett åldersspann på 20 till 29 år för att säkerställa att de hade ungefär 

samma förutsättningar och erfarenhet att förstå finansiell information, nyckeltal och risker 

tillhörande ett bostadsrättsförvärv (Bryman & Bell 2011). Detta är bidragande faktorer som 

kan leda till en hög intern validitet.  

Även om det existerar en hög intern validitet går den externa validiteten att ifrågasätta. 

Detta antagande behöver ställas mot studiens reliabilitet. Reliabiliteten beskriver huruvida 

experimentet vid upprepning kommer att påvisa ett likadant utfall som denna studie har 

erhållit (Bryman & Bell 2011). Ett sådant utfall blir därmed omöjligt att säkerställa på grund 

av osäkerhet i den externa validiteten. Eftersom det är omöjligt att avgöra om något 
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slumpmässigt utfall har påverkat resultatet anses studien därmed inte vara replikerbar i den 

meningen att exakt samma svar kan uppnås. Det innebär att det resultat vi kom fram till 

enbart gäller för deltagarna i experimentet. Anledningen till detta är att det finns variabler 

som inte har beaktats som gör det problematiskt att replikera experimentet och få ut ett 

exakt likadant resultat.  

I det genomförda kvasi-experimentet går det därför inte att uppnå statistisk signifikans 

(Bryman & Bell 2011). Det som går att utläsa är skillnader i hur respondenterna svarade 

och om en justerad årsredovisning ledde till en bättre förståelse hos de specifika deltagarna.   
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4. Empiri och resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna och det kvasi-experiment som genomförts. Empirin 

består av två delar. Den första delen beskriver resultatet från intervjuerna och den andra delen beskriver 

resultatet av det kvasi-experiment som genomförts.  

 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med en individ hos respektive intresseorganisation som vi valt 

att intervjua. Mats Lindbäck på Bostadsrätterna17, Johan Phalén på HSB Stockholm18, 

Roger Pohjanen på Riksbyggen19 och Anna Edholm på SBC20. Här presenteras den data 

som kodats i intervjuerna med sammanhängande citat i olika delområden utefter 

kategorisering och tematisering av ämnen. 

4.1.1. Finansiell förståelse 

De intervjuade fick frågan om de anser att informationen i en årsredovisning för 

bostadsrättsföreningar är lättförståelig. Samtliga respondenter svarade att informationen i 

en bostadsrättsförenings årsredovisning är svårförståelig och komplicerad, speciellt för den 

som ska köpa en bostadsrätt. 

Generellt sett väldigt svårförståelig är den. Det vill säga, den är inte lättförståelig, 

och inte för en person som kanske inte läst redovisning […] Ekonomi, dvs 

kunskapen om ekonomi i samhället är alldeles för låg, vilket är det som ni själva 

pratar om. (Johan Phalén, HSB Stockholm) 

Den är inte lättförståelig, kan man enkelt säga. För det är ju faktiskt gemene man 

som köper en bostadsrätt, och alla de bostadsrättsköparna har ju inte en 

ekonomisk utbildning. (Roger Pohjanen, Riksbyggen) 

Nej, årsredovisningarna är ju som informationsprodukt värdelös, eller väldigt 

dålig. (Mats Lindbäck, Bostadsrätterna) 

Jag tror att många tycker att det är svårt och de flesta läser inte så noga. Möjligen 

kanske de tittar på sista raden i resultaträkningen. (Anna Edholm, SBC) 

Mats Lindbäck på Bostadsrätterna menade att dagens årsredovisning för 

bostadsrättsföreningar är svår att använda på grund av dess utformning och otydlighet i hur 

dess innehåll ska tolkas.  

Det finns flera saker som gör att innehållet i en årsredovisning är svårförståelig för 

bostadsrättsköpare. Johan Phalén på HSB Stockholm antyder att två av årsredovisningens 

                                                 
17 Mats Lindbäck Informationschef Bostadsrätterna, Intervju den 28 mars 2018. 
18 Johan Phalén Finansspecialist Brf HSB Stockholm, Intervju den 28 mars 2018. 
19 Roger Pohjanen Senior Rådgivare Riksbyggen, Intervju den 27 mars 2018. 
20 Anna Edholm Processutvecklare och ekonom SBC, Intervju den 10 april 2018. 
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grundpelare, balans- och resultaträkningen, är svårtolkade för den som tar del av en 

bostadsrättsförenings årsredovisning och ses därför som den största anledningen till att 

felaktiga beslut tas. SBC21 antyder samma problem med balans- och resultaträkning, att de 

inte är helt funktionella som beslutsunderlag. Mats Lindbäck på Bostadsrätterna22 beskriver 

hur balansräkningen är oanvändbar eftersom den skapar olika förutsättningar för 

bostadsrättsföreningar beroende på byggnadsår. Mats Lindbäck på Bostadsrätterna och 

SBC tar även upp problemet med att det finns två olika redovisningsregelverk att välja 

mellan och att bostadsrättsföreningar istället borde ha enbart ett regelverk att förhålla sig 

till, förslagsvis K3. 

Det ekonomiska språk som en årsredovisning är formulerad utefter, är i behov av 

förenkling enligt samtliga respondenter. De ord och ekonomiska termer som en 

årsredovisning borde innehålla var däremot ett ämne med delade meningar. Johan Phalén 

på HSB Stockholm23 ansåg att en bostadsrättsförening bör använda sig av termer enkla att 

förklara till en individ utan ekonomiska kunskaper medan Mats Lindbäck på 

Bostadsrätterna antydde att det ekonomiska språket måste vara korrekt även om begrepp i 

sig kan vara svårförståeliga.  

4.1.2. Risk kopplat till en bostadsrättsförening 

Avgiften var en av de riskfaktorerna som diskuterades väl genom samtliga intervjuer. 

Samtliga respondenter ansåg att det finns en övergripande risk kopplad till avgiften, 

nämligen att den kan förändras på ett negativt sätt för bostadsrättshavare. Johan Phalén på 

HSB Stockholm menade att risken beror på hur styrelsen i föreningen har valt att sätta 

avgiften. Är avgiften inte satt för att ta höjd för framtida underhållskostnader är risken 

större att avgiften höjs i framtiden. SBC förklarar att risken med avgiften är att föreningen 

kan höja den omgående och att det kan ske när en förening inte har ett överskott till 

oplanerade händelser. Mats Lindbäck på Bostadsrätterna menar även att risken med 

avgiften kan vara svår att kontrollera. Detta eftersom det är svårt att avgöra om avgiften 

över tid har varit för låg på grund av att det har slarvats med underhållet på fastigheten 

vilket kan resultera i en högre avgift. För att kontrollera detta bör bostadsrättsköpare ta reda 

på föreningens utförda och planerade underhåll.  

Bostadsrättsföreningens storlek är också ett diskuterat ämne i de olika intervjuerna. Roger 

Pohjanen på Riksbyggen24, Johan Phalén på HSB Stockholm och SBC sade att risken med 

att bo i en liten förening är högre än att bo i en större förening. Johan Phalén på HSB 

Stockholm och SBC kopplar risken direkt till antalet lägenheter i föreningen och menar att 

med färre lägenheter i en förening finns det mindre antal medlemmar som delar på 

                                                 
21 Anna Edholm Processutvecklare och ekonom SBC, Intervju den 10 april 2018. 
22 Mats Lindbäck Informationschef Bostadsrätterna, Intervju den 28 mars 2018 
23 Johan Phalén Finansspecialist Brf HSB Stockholm, Intervju den 28 mars 2018. 
24 Roger Pohjanen Senior Rådgivare Riksbyggen, Intervju den 27 mars 2018. 
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kostnaderna när underhåll behöver utföras. Det innebär att i en mindre förening 

förekommer risken att kostnaderna för det enskilda hushållet blir större vid 

underhållsåtgärder än för ett hushåll i en större förening. Roger Pohjanen på Riksbyggen25 

anser att risken är att en boende oavsett tidpunkt kan välja att flytta ifrån 

bostadsrättsföreningen vilket innebär att föreningen får mindre intäkter och drabbar en 

mindre förening hårdare eftersom det finns ett mindre antal medlemmar att dela 

kostnaderna på. Mats Lindbäck på Bostadsrätterna26 hävdar dock att det inte finns en risk 

kopplat till föreningens storlek, istället bör risken kopplas till en förenings egna kapital där 

risken istället uppkommer om bostadsrättsföreningen har ett lågt eget kapital.  

4.1.3.  Finansiell risk 

Risk kopplat till en bostadsrättsförenings lånefinansiering bedöms av samtliga respondenter 

som konstant. De intervjuade förklarar hur fluktuationer i en bostadsrättsförenings räntor 

kan påverka ett hushålls kostnader negativt eftersom en ökad räntekostnad kan leda till en 

ökning av avgiften som betalas till bostadsrättsföreningen. Roger Pohjanen på Riksbyggen 

anser att risken från lånefinansiering är påtaglig och att den på kort sikt går att reglera till 

viss del genom att binda räntor till löptider för säkerhet och kostnadskontroll som leder till 

riskreducering. Mats Lindbäck på Bostadsrätterna och Johan Phalén på HSB Stockholm27 

nämner att risken med räntan bör uttryckas på ett sätt som visar vilka effekter en ökad ränta 

kan ha på avgiften som ska betalas till föreningen. Johan Phalén på HSB Stockholm anser 

att bostadsrättsköparen bör vara varse om den del av en bostadsrättsförenings lån han/hon 

förvärvar samt förstå att den skuld som bostadsrättsköparen förvärvar är kopplad till 

föreningens underhåll som är utförd och att skulden kan öka om underhållet inte är utfört. 

4.1.4. Finansiella nyckeltal  

Samtliga intervjuer gav en diskussion om vilka nyckeltal som ansågs viktiga för en 

bostadsrättsköpare att kunna tolka. Alla intervjuer utmärkte sig i djupa diskussioner om ett 

sparande i bostadsrättsföreningen för att säkerställa finansiering av framtida underhåll. De 

intervjuade hade inte samma syn på hur ett sparande eller avsättning till framtida underhåll 

skulle se ut men menade ändå att slutmålet med sparandet är att en bostadsrättsförening 

ska kunna genomföra sina underhållsåtgärder på ett sätt som inte drabbar medlemmarna 

allt för ofördelaktigt. Johan Phalén på HSB Stockholm ser en förenings sparande till 

framtida underhållsåtgärder som ett överskott i den löpande driften av verksamheten. 

Sparandet bortser från avskrivningar och det kostnadsförda planerade underhållet. Roger 

Pohjanen på Riksbyggen ser också sparandet i samma linje som Johan Phalén på HSB 

Stockholm men genom att ta fram en underhållsinvesteringsplan:  

                                                 
25 Roger Pohjanen Senior Rådgivare Riksbyggen, Intervju den 27 mars 2018. 
26 Mats Lindbäck Informationschef Bostadsrätterna, Intervju den 28 mars 2018. 
27 Johan Phalén Finansspecialist Brf HSB Stockholm, Intervju den 28 mars 2018. 
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[…] såhär, föreningen tar fram en underhållsinvesteringsplan som hanterar 

föreningens kommande underhållsåtgärder framåt i tiden. Med bestämda 

intervall. Vi tittar på kostnaden för dem och gör en avsättning redan år ett för 

att kunna finansiera de här kostnaderna redan när de dyker upp. (Roger 

Pohjanen, Riksbyggen) 

SBC28 hade en samstämmande syn på sparande som Roger Pohjanen på Riksbyggen29 och 

Johan Phalén på HSB Stockholm30. Diskussionen om ett sparande grundade sig i att de 

som bor i bostadsrättsföreningen sliter på byggnadens olika komponenter och ska därför 

vara delaktiga i finansieringen av att betala för underhållet. Därför ska kapital årligen 

avsättas till framtida underhållsåtgärder. Mats Lindbäck på Bostadsrätterna31 anser också 

att det är viktigt att avsätta likvida medel till framtida underhåll men anser att det är oerhört 

viktigt att detta inte görs till en form av sparande som leder till att de som bor i 

bostadsrättsföreningen idag sparar på ett sätt som gör att bostadsrättsföreningens framtida 

medlemmar kan bo billigare än de som sparat. En bostadsrättsförening styrs trots allt efter 

självkostnadsprincipen.  

Räntekänslighet är inte enbart en finansiell risk om ränteförändringar utan bör enligt Johan 

Phalén på HSB Stockholm och SBC även uttryckas som ett finansiellt nyckeltal som 

beskriver hur dagens räntekostnad för en bostadsrättsköpare kan påverkas om räntan 

förändras. Räntekänsligheten är även kopplad till en bostadsrättsförenings belåning. En 

bostadsrättsförenings belåning beskrivs som ett viktigt nyckeltal för bostadsrättsköpare att 

ha koll på. Johan Phalén på HSB Stockholm anser att en bostadsrättsförenings belåning ska 

beräknas på den totala ytan som föreningen har samtidigt som en bostadsrättsköpares 

förvärvade del av föreningens belåning ska beräknas genom andelstalet. Vidare anser Johan 

Phalén på HSB Stockholm och Roger Pohjanen på Riksbyggen att belåning är ett viktigt 

nyckeltal för att bostadsrättsköpare ska ha koll på den del av föreningens skuld som 

han/hon förvärvar i samband med köpet av en bostadsrätt.  

Andelstalet blev ett omdiskuterat nyckeltal i intervjuerna med SBC, Johan Phalén på HSB 

Stockholm och Mats Lindbäck på Bostadsrätterna. Sammanställt kan det anses att 

andelstalet är ett av de bättre nyckeltalen att använda vid beräkning av den del av lånen som 

förvärvats av en bostadsrättsköpare om alla föreningar använder det på samma sätt. Om 

andra bostadsrättsföreningar inte använder andelstalet på liknande sätt blir det svårt att 

mäta samband och nyckeltalet blir oanvändbart.  

                                                 
28 Anna Edholm Processutvecklare och ekonom SBC, Intervju den 10 april 2018. 
29 Roger Pohjanen Senior Rådgivare Riksbyggen, Intervju den 27 mars 2018. 
30 Johan Phalén Finansspecialist Brf HSB Stockholm, Intervju den 28 mars 2018. 
31 Mats Lindbäck Informationschef Bostadsrätterna, Intervju den 28 mars 2018. 
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4.1.5. Svårtolkade nyckeltal 

De intervjuade förde diskussioner om nyckeltal som är svårtolkade och saknar syfte vid 

genomförandet av ett finansiellt beslut. Det nyckeltal som utmärkte sig mest var årets 

resultat. Johan Phalén på HSB Stockholm32 beskrev årets resultat som oanvändbart på 

grund av bakomliggande faktorer så som byggnadsår, val av redovisningsmetod, 

avskrivningar och kostnadsfört underhåll. Eftersom dessa faktorer gör att årets resultat blir 

omöjligt att jämföra föreningar sinsemellan. SBC33 hade ett liknande synsätt som Johan 

Phalén på HSB Stockholm och beskrev problematiken med att många kan anse sig förstå 

årets resultat fast de egentligen inte kan tolka innebörden av det.  

Jag tror att många tror sig förstår exempelvis årets resultat och det kan vara en 

risk eftersom det egentligen inte säger något. (Anna Edholm, SBC) 

Fond för yttre underhåll anser Johan Phalén på HSB Stockholm vara ett nyckeltal som inte 

fyller sin funktion eftersom det bygger på att omplacera delar av resultatet till fonden som 

innebär att det enbart blir en omplacering av det egna kapitalet. Vidare anser Johan Phalén 

på HSB Stockholm att nyckeltalet förlorade sin användbarhet när K2- och K3-regelverken 

togs i bruk 2014.  

4.1.6. Underhållsåtgärder 

Angående frågan vad en bostadsrättsköpare bör ha koll på vid ett bostasrättsförvärv (se 

bilaga 1) svarade samtliga respondenter enhetligt att föreningens kommande och utförda 

underhållsåtgärder är viktiga att veta om. Johan Phalén på HSB Stockholm och Roger 

Pohjanen på Riksbyggen34 diskuterade att stora investeringar och underhåll som ska utföras 

eller är utförda ska delges i årsredovisningen alternativt i en tillhörande bilaga för att 

informera intressenter om bostadsrättsföreningens skick.  

 Kvasi-experiment 

De frågor som besvarades utifrån den enkät som medföljde ”caset” och årsredovisningen i 

kvasi-experimentet presenteras i följande stycken. Svaren av frågorna redovisas i 

kommande diagram där medelvärdet av svaren jämförs mellan experimentgruppen och 

kontrollgruppen för att visa skillnader i förståelsen av informationen mellan den justerade 

och ojusterade årsredovisningen. Experimentet bestod av 68 deltagare varav 60 uppfyllde 

de angivna krav för studiens avgränsning som kontrollerades av kontrollfrågorna. Åtta svar 

försakades därmed. Studiens hypotes bekräftas eller förkastas beroende på kvasi-

experimentets resultat. Hypotesen antar att den justerade förvaltningsberättelsen med 

utökad beskrivande information kommer leda till att informationsgapet som anses råda 

                                                 
32 Johan Phalén Finansspecialist Brf HSB Stockholm, Intervju den 28 mars 2018. 
33 Anna Edholm Processutvecklare och ekonom SBC, Intervju den 10 april 2018. 
34 Roger Pohjanen Senior Rådgivare Riksbyggen, Intervju den 27 mars 2018. 
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mellan en bostadsrättsförenings årsredovisning och en bostadsrättsköpare reduceras, samt 

påvisa ett samband mellan utökad information och ökad förståelse av årsredovisningens 

innehåll. 

 
Figur 3. Kontrollgruppens och experimentgruppens medelvärde i förståelse av årsredovisningen 

Resultatet av fråga 1. (se figur 3.) visar att experimentgruppens deltagare uppnådde ett 

medelvärde på 6,77 av 10 i hur väl de ansåg sig förstå innehållet i årsredovisningen. 

Kontrollgruppen uppnådde ett medelvärde på 3,73 av 10. Experimentgruppens resultat 

visar att förståelsen ökade med cirka 81 procent35 genom utökad beskrivande information 

i den justerade årsredovisningen. Studiens hypotes kan i fråga 1. bekräftas där utökad 

beskrivande information ledde till en högre förståelse av årsredovisningens innehåll och 

därmed har ett samband påvisats mellan de båda variablerna. 

 

 
Figur 4. Kontrollgruppens och experimentgruppens medelvärden i förståelse av potentiella risker. 
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I fråga 2. (se figur 4.) undersöktes i vilken grad årsredovisningen gav deltagarna en förståelse 

om de potentiella risker som ett bostadsrättsförvärv medför. I samtliga delfrågor uppvisade 

experimentgruppen ett högre medelvärde i förhållande till kontrollgruppen. Dock varierade 

graden av förståelse mellan frågorna stort. Fråga 2.a uppvisade störst skillnad i medelvärde 

mellan experiment- och kontrollgruppen. Experimentgruppen hade ett medelvärde på 7,13 

av 10 jämfört med kontrollgruppens 3,2 av 10. Den procentuella skillnaden mellan 

medelvärdena för experiment- och kontrollgruppen i fråga 2.a var cirka 123 procent. Den 

lägsta skillnaden återfinns i 2.b där det enbart var en procentuell skillnad på cirka 17 procent 

i förståelse mellan experiment- och kontrollgrupp. 2.b bekräftar fortfarande hypotesen att 

utökad beskrivande information leder till ökad förståelse av informationen i 

årsredovisningen. Hela fråga 2. bekräftar hypotesen att utökad beskrivande information 

ökar förståelsen av årsredovisningen innehåll. Ett snittmedelvärde för förståelsen av olika 

risker fastställs till cirka 6,37 av 10 för experimentgruppen och 4,39 av 10 för 

kontrollgruppen. Det resulterar i att förståelsen för potentiella risker i samband med 

förvärvandet av en bostadsrätt ökade med cirka 45 procent genom presenterad utökad 

information i den justerade årsredovisningen.  

 
Figur 5. Beskriver kontrollgruppens och experimentgruppens medelvärden i förståelse av olika nyckeltal.  

I fråga 3. (se figur 5.) undersöktes i vilken grad årsredovisningen gav en förståelse till 

deltagarna om olika nyckeltal. Resultatet av fråga 3. uppvisade att experimentgruppen med 

den justerade årsredovisningen erhållit en högre förståelse av samtliga delfrågor med 

nyckeltal än vad kontrollgruppen gjort. Den största skillnaden mättes i fråga 3.d om 

räntekänslighet. Experimentgruppens svar resulterade i ett medelvärde på 6,87 av 10 medan 

kontrollgruppens svar resulterade i ett medelvärde på 2,73 av 10. Procentuellt skilde det sig 

ungefär 152 procent vilket indikerar att den utökade beskrivande informationen som lagts 

till i den justerade förvaltningsberättelsen har lett till en ökad förståelse. Därmed bekräftas 

hypotesen genomgående i fråga 3. Den lägsta skillnaden uppmättes i 3.a om årets resultat, 

där experimentgruppen hade ett medelvärde på 7,13 av 10 och kontrollgruppen ett 
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medelvärde på 5,77 av 10. Den procentuella skillnaden för fråga 3.a var ca 23,6 procent. Ett 

snittmedelvärde för experimentgruppen fastställs till 6,375 av 10 och för kontrollgruppen 

3,84 av 10. Den procentuella skillnaden mellan experiment- och kontrollgrupp resulterar i 

att experimentgruppen uppgav en 66 procent högre förståelse av de olika nyckeltalen 

jämfört med kontrollgruppen. Hypotesen kan bekräftas för samtliga nyckeltal där den 

utökade beskrivande informationen har resulterat i en högre förståelse av årsredovisningens 

innehåll.  
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5. Analys 

I analysen analyseras empirin utifrån studiens teoretiska ramverk och tidigare genererad teori. I analysen 

framförs diskussioner och antaganden kopplat till studiens resultat. 

I studiens första empiriska del grundades teorigenereringen utifrån de kvalitativa intervjuer 

vars respondenter bekräftade problematiken med att bostadsrättsköpare har svårt att förstå 

innebörden av ett bostadsrättsförvärv som uppdagats i utredningen (SOU 2017:31). 

Respondenternas synpunkter kan även jämföras med tidigare forskning (Hooks et al. 2002; 

Rensburg & Botha 2014) som antytt om problemet med årsredovisningens utformning där 

den som kommunikativt underlag är för svår för individer, i vårt fall bostadsrättsköpare, att 

ta del av och förstå. Mats Lindbäck på Bostadsrätterna36 konstaterar att årsredovisningen 

som informationsprodukt till bostadsrättsköpare är minst sagt bristfällig. Roger Pohjanen 

på Riksbyggen37 fastslår att årsredovisningen inte är lättförståelig vilket är problematiskt 

eftersom det ofta är gemene man som köper en bostadsrätt och saknar den ekonomiska 

utbildning som krävs för att kunna tolka och förstå finansiell information. Även Johan 

Phalén på HSB Stockholm38 konstaterar att informationen i en bostadsrättsförenings 

årsredovisning helt klart är svårförståelig för en person utan finansiella kunskaper vilket 

SBC39 samstämmer till. Dessa synpunkter går även i linje med Tornqvist (1999); Lundén 

(2008); och Bay et al. (2012) där samtliga menar att finansiella rapporter saknar nödvändig 

beskrivande information som behövs för att användare ska kunna tolka och förstå dess 

innehåll. Denna avsaknad av information kan förklaras som informationsbrist (Perry 2008; 

Vanstraelen et al. 2012; Rensburg & Botha 2014) i årsredovisningen men även som ett 

rådande informationsgap mellan sändaren av information och mottagaren (Vanstraelen et 

al. 2012). Det kan därför antas med koppling till tidigare forskning och resultatet från 

studiens kvalitativa intervjuer att det finns ett rådande informationsgap i en 

bostadsrättförenings årsredovisning vilket innebär att den saknar nödvändig information 

mellan en bostadsrättsförening och en bostadsrättsköpare. 

Utöver problematiken med svårförståelig information i en bostadsrättsförenings 

årsredovisning menar Johan Phalén på HSB Stockholm att problemet även ligger i att den 

finansiella kunskapen i samhället är alldeles för låg. Samhällets okunskap kan tydas till en 

rådande finansiell okunskap hos bostasrättsköpare i allmänhet. Ett antagande som både går 

i linje med tidigare studier av Lusardi och Mitchell (2007b; 2014); Van Rooij et al. (2011); 

Bay et al. (2012) med flera om den utbredda finansiella kunskap som råder runt om i 

världen. Att inte inneha den finansiella kunskap som krävs vid granskning av en 

bostadsrättsförenings årsredovisning kan därför få långt gående konsekvenser på grund av 

                                                 
36 Mats Lindbäck Informationschef Bostadsrätterna, Intervju den 28 mars 2018. 
37 Roger Pohjanen Senior Rådgivare Riksbyggen, Intervju den 27 mars 2018. 
38 Johan Phalén Finansspecialist Brf HSB Stockholm, Intervju den 28 mars 2018. 
39 Anna Edholm Processutvecklare och ekonom SBC, Intervju den 10 april 2018. 
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den underliggande okunskapen (Hogarth & Hilgert 2002; Lusardi & Mitchell 2011). 

Konsekvenser som att föreningens avgift förändras på ett ogynnsamt sätt kan resultera i 

större kostnader för bostadsrättshavare och potentiella bostadsrättsköpare som ofta har 

stora privata bostadslån och övriga lån som behöver betalas (jmf Campbell 2006) 

tillsammans med allt för höga räntor (jmf Moore 2003). Finansiell okunskap kan även 

drabba hushållet och samhället som måste väga upp för ett sämre fattat beslut (Hogarth & 

Hilgert 2002; Van Rooij et al. 2011; Lusardi & Mitchell 2011).  För att minska risken att ett 

felaktigt finansiellt beslut genomförs vid ett bostadsrättsförvärv har en justerad 

årsredovisning skapats efter rekommendationer av Bay et al. (2012) som menar att finansiell 

okunskap kan reduceras genom antingen utökad utbildning eller utökad beskrivande 

information. Att utbilda potentiella bostadsrättsköpare för att minska rådande finansiell 

okunskap övervägdes utifrån olika metoder men ansågs både för tidskrävande och för svårt 

att utföra utifrån våra tillgängliga resurser och den tid vi blivit tilldelade. Det 

tillvägagångssätt som därför ansågs som mest genomförbart i denna studie var att utöka en 

bostadsrättsförenings årsredovisning med beskrivande information som förhoppningsvis 

skulle kunna reducera det påstådda informationsgapet samt öka förståelsen hos individer 

och hushåll som saknar finansiell kunskap. Detta val grundades även på Uggla (2003) och 

Lundén (2008) som båda medger att en bostadsrättsförenings årsredovisning är det 

huvudsakliga dokumentet för föreningens intressenter med syfte att beskriva föreningens 

finansiella ställning.  Studiens valda tillvägagångssätt har även bekräftats av samtliga 

respondenter40 som ett relevant sätt att reducera det påstådda informationsgapet och den 

finansiella okunskap som bostadsrättsköpare i allmänhet anses ha i jämförelse med 

utredningen (SOU 2017:31).  

Vid justeringen av den valda årsredovisningen uppgav samtliga respondenter sitt stöd i att 

vi enbart skulle tillägga utökad beskrivande information i förvaltningsberättelsen. 

Anledningen till beslutet är att förvaltningsberättelsen är den rapporten som i en 

årsredovisning erbjuder möjligheten till just utökad relevant information (Artsberg 2003). 

Informationen är enligt p.2.10 (BFNAR 2016:10) relevant om den påverkar och underlättar 

användarnas beslutsfattande till grund av given information. Studiens resultat styrker därtill 

att den inlagda informationen är relevant eftersom den hade en positiv påverkan på 

deltagarnas förståelse av den finansiella informationen i bostadsrättsföreningens 

årsredovisning. Vid upprättandet av en årsredovisning kan en bostadsrättsförening välja 

mellan två olika regelverk, K2 (BFNAR 2012:1) eller K3 (BFNAR 2016:10). Vid 

utformningen av studiens kvasi-experiment valdes en bostadsrättsförening som upprättade 

sin årsredovisning utefter K3-regelverket av den anledning att de intervjuade ansåg att detta 

regelverk i framtiden kan komma att bli det obligatoriska regelverket som 
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bostadsrättsföreningar måste upprätta sina årsredovisningar utefter. Den utökade 

informationen som lades till i den justerade i förvaltningsberättelsen hade sett likadan ut 

om vald årsredovisning var upprättad utefter K2-regelverket, då de båda regelverken inte 

uppvisar betydande skillnad i upprättandet av förvaltningsberättelsen. Studiens resultat kan 

därför ses som representativt för båda typer av regelverk (se BFNAR 2012:1; BFNAR 

2016:10).  

För att kunna avgöra om den utökade beskrivande informationen i den justerade 

årsredovisningen bidragit till ökad förståelse hos potentiella bostadsrättsköpare medföljde 

en enkät som deltagarna i respektive experiment- och kontrollgrupp fick svara på. I frågan 

om respondenternas förståelse för informationen i årsredovisningen visade resultatet en 

stor skillnad mellan de två grupperna. Experimentgruppen uppvisade en högre 

genomsnittlig förståelse än kontrollgruppen. Resultatet för kontrollgruppen stämmer väl 

överens med tidigare forskning (jmf Lusardi & Mitchell 2007b; jmf 2014; jmf Bay et al. 

2012) som beskriver att yngre individer har bristfälliga finansiella kunskaper och saknar 

förmåga att förstå informationen i en årsredovisning (jmf Hooks et al 2002; jmf Rensburg 

& Botha 2014). Samtidigt visade kontrollgruppens resultat att en ojusterad årsredovisning 

är svårförståelig för individer utan finansiella kunskaper vilket bekräftar vad samtliga 

respondenter41 i de kvalitativa intervjuerna sagt. Experimentgruppens resultat kan även 

jämföras med tidigare forskning (McEnroe & Stanley 2001; Church et al. 2008) som menar 

att ökad beskrivande information kan reducera ett rådande informationsgap samt jämföras 

med Heath 1987; IOSCO 2009; Campbell et al. 2011; Bay et al. 2012) som menar att ökad 

beskrivande information kan öka användarnas förståelse av finansiell information. 

Dessutom går studier av Parker (1982); Heath (1987); Coy och Pratt (1998) att koppla till 

experimentgruppens resultat som menar att en årsredovisning som kommunikativt 

informationsunderlag beror på kvaliteten och nivån på informationen den kommunicerar, 

vilket i denna studie kan anses bekräftat genom den utökade beskrivande informationen i 

förvaltningsberättelsen. 

I experimentet mättes även förståelsen av potentiella risker. Av de potentiella risker där 

förståelsen prövades uppmätte framtida räntehöjningar den största genomsnittliga skillnaden 

mellan grupperna. Experimentgruppen uppgav en högre förståelse än kontrollgruppen. 

Skillnaden i förståelsen mellan grupperna representerar vad samtliga intervjuer har 

förespråkat, att informationen som förklarar risken med framtida ränteförändringar är 

bristfällig och behöver beskrivas mer utförligt. Framtida räntehöjningar kan påverka både 

hushållets kostnader negativt och hushållets förmåga att betala avgiften till föreningen. 

Därmed vikten att förstå vilka långt gående konsekvenser en räntehöjning får på ett hushålls 
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belåning. Detta går i linje med Hogarth och Hilgert (2002) samt Lusardi och Mitchell (2011) 

som menar att finansiell okunskap och icke välgrundade beslut lätt kan få framtida 

konsekvenser för både individ och hushåll. Horcher (2005) bekräftar det ogynnsamma 

förhållandet mellan risken med räntehöjningar i förhållande till lånat kapital, vilket gör att 

resultatet med förståelsen av risken med belåning är av intresse att analysera.  

Kontrollgruppen hade en lägre genomsnittlig förståelse än experimentgruppen. Resultatet 

visar att kontrollgruppen ansåg sig förstå risken med belåning i högre grad än risken kopplad 

till framtida räntehöjningar medan experimentgruppen i högre grad förstod risken kopplad till 

framtida räntehöjningar än risken med belåning. Ett resultat som kan uppfattas som positivt 

eftersom det är bra att förstå innebörden av föreningens belåning men i linje med Horcher 

(2005) är det även viktigt att förstå de negativa påföljder en räntehöjning har på lånat kapital. 

Riskfaktorn som visade minst skillnad i förståelse, endast 17 procent, mellan de två 

grupperna var föreningens storlek. Kontrollgruppen uppvisade en relativt hög genomsnittlig 

förståelse som var nästan lika hög som experimentgruppens genomsnittliga förståelse. 

Trots att kontrollgruppens ojusterade årsredovisning saknade beskrivande information om 

föreningens storlek och enbart hade grundläggande information om antal lägenheter och 

kvadratmeteryta ansåg kontrollgruppen sig förstå innebörden av risken kopplad till 

föreningens storlek. Det höga genomsnittet kan bero på att kontrollgruppen utifrån den 

lilla information om föreningens storlek som var given, har trott sig förstå innebörden av 

föreningens storlek i högre grad än vad de faktiskt gjort. Att termen föreningens storlek har 

setts som relativt bekant och deltagarna därför har trott sig förstå den risk som är kopplad 

till begreppet i högre grad än vad de egentligen gjort. Detta är ett antagande som går i linje 

med vad SBC42 antytt, att bostadsrättsköpare tror sig förstå viss finansiell information i en 

bostadsrättsförenings årsredovisning. En förklaring som även kan jämföras med Perry 

(2008) som menar att individer tror sig förstå finansiell information i högre grad än vad de 

egentligen gör, vilket medför ohållbara beslut där individerna inte är medvetna om de 

konsekvenser deras beslut kan komma att ge. Samtidigt kan orsaken av kontrollgruppens 

höga resultat, vara att deltagarna verkligen förstod den risk som är förknippad med 

föreningens storlek vilket vore positivt. Likväl var kontrollgruppens genomsnittliga 

helhetsförståelse av informationen i den ojusterade årsredovisningen betydligt lägre än 

experimentgruppens vilket ändå ifrågasätter kontrollgruppens uppvisade förståelse i frågan 

kring föreningens storlek. 

Risken kopplad till avgiften och framtida underhållskostnader diskuterades av samtliga 

respondenter43 angående hur en bostadsrättsförening bör finansiera sina framtida 

underhållsåtgärder samt risken att avgiften höjs i samband med dessa underhållsåtgärder. 
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Risken kopplad till framtida underhållskostnader innebär därmed att framtida 

underhållsåtgärder negativt kan påverka individens avgift och beskrivs som risken att 

avgiften höjs för bostadsrättsköpare. En risk som Horcher (2005) förklarar som en risk med 

själva risken, att den ofta leder till en annan risk. Angående avgiften uppvisade 

experimentgruppen en högre genomsnittlig förståelse än kontrollgruppen där även den 

genomsnittliga förståelsen för samtliga risker var högre hos experimentgruppen. Ett resultat 

som går att jämföra med tidigare forskning (Heath 1987; IOSCO 2009; Campbell et al. 

2011; Bay et al. 2012) om sambandet mellan utökad beskrivande information och ökad 

förståelse. Resultatet som den utökade beskrivande informationen i den justerade 

förvaltningsberättelsen medför kan även antyda till en reducering av finansiell okunskap 

som kan jämföras med Bay et al. (2012). Resultatet kan även jämföras med McEnroe och 

Stanley (2001) och Church et al. (2008) som menar att ett informationsgap går att reducera 

med utökad beskrivande information, något vi anser att vi har gjort med vår justerade 

förvaltningsberättelse.  

Den avslutande delen av experimentet avsåg att pröva förståelsen av olika nyckeltal i den 

ojusterade och justerade årsredovisningen. Den utökade informationen som lagts till 

resulterade i att experimentgruppen uppvisade en genomsnittlig högre förståelse om 

samtliga nyckelbegrepp även om det skilde sig mellan de olika begreppen. Nyckeltalet som 

uppvisade störst skillnad mellan de två grupperna var räntekänslighet. Experimentgruppens 

resultat förklaras i den utökade beskrivande information som lades till i den justerade 

förvaltningsberättelsen med stöd utifrån tidigare nämnda forskare (jmf Heath 1987; jmf 

IOSCO 2009; jmf Campbell et al. 2011; jmf Bay et al. 2012) medan kontrollgruppens 

resultat kan jämföras med Campbell (2006); Lusardi och Mitchell (2007b) och (2014) som 

menar att hushåll har svårt att förstå finansiell information. Johan Phalén på HSB 

Stockholm44 och SBC45 samspråkar även att räntekänsligheten kan verifieras som en av de 

större och viktigare riskerna att veta om eftersom risken att räntan ändrar sig alltid är 

förekommande över en längre tidshorisont. Årets resultat var det nyckelbegrepp som 

uppvisade minst skillnad mellan experiment- och kontrollgruppens medelvärden. 

Anledningen till att årets resultat uppgav lägst skillnad mellan grupperna kan förklaras utifrån 

samma antagande som risken förenad med föreningens storlek. Att deltagarna känner igen 

termen och därmed tror sig förstå innebörden av begreppet i högre grad än vad de 

egentligen gör. Antagandet utgår ifrån intervjun med Johan Phalén på HSB Stockholm som 

uttryckte att årets resultat som nyckeltal, är ojämförbart mellan bostadsrättsföreningar på 

grund av olika avskrivningsmetoder och varierande kostnadsförda underhåll. Resterande 

respondenter46 samstämde i att begreppet är svårtolkat när det kommer till en 
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bostadsrättsförening och svårt att analysera vid ett finansiellt beslut. Samtidigt kan orsaken 

till den mindre skillnaden i förståelse mellan experimentgruppen och kontrollgruppen 

förklaras i att båda grupperna helt enkelt förstod begreppet i ungefär lika hög grad. 

De två resterande nyckeltalen soliditet och fond för yttre underhåll visade även de på en markant 

skillnad mellan experiment- och kontrollgruppens förståelse av respektive erhållen 

information. Det totala snittet på frågorna som prövade förståelsen av nyckeltal resulterade 

i en högre genomsnittlig förståelse för experimentgruppen. Precis som resultatet av de 

andra två enkätfrågorna, bekräftar även denna fråga tidigare studiers konstaterande att det 

går att reducera ett informationsgap med utökad beskrivande information (jmf Radebaugh 

& Gray 1997; jmf Tornqvist 1999; jmf Hooks et al. 2002; jmf Lundén 2008; jmf Bay et al. 

2012) samt minska finansiell okunskap (jmf Lusardi och Mitchell 2007b) som leder till en 

ökad finansiell förståelse (jmf Heath 1987; jmf IOSCO 2009; jmf Campbell et al. 2011; jmf 

Bay et al. 2012). 

Studiens hypotes innebär att den justerade förvaltningsberättelsen med utökad beskrivande 

information kommer leda till att informationsgapet som anses råda mellan en 

bostadsrättsförenings årsredovisning och en bostadsrättsköpare reduceras, samt påvisa ett 

samband mellan utökad information och ökad förståelse av årsredovisningens innehåll. 

Studien uppvisade i samtliga resultat att de potentiella bostadsrättsköpare som tog del av 

den justerade årsredovisningen uppgav en högre förståelse än de som tog del av den 

ojusterade årsredovisningen. Därmed kan vi med vår studie bekräfta att det finns ett 

samband mellan utökad beskrivande information i årsredovisningen och ökad förståelse av 

årsredovisningens innehåll för de som deltog i experimentet. Utifrån den uppvisade ökade 

förståelsen av innehållet i den justerade årsredovisningen kan även det påstådda 

informationsgap i en bostadsrättsförenings årsredovisning med stöd ifrån (jmf Radebaugh 

& Gray 1997; jmf Tornqvist 1999; jmf Hooks et al. 2002; Lundén 2008; jmf Bay et al. 2012) 

anses ha reducerats och därmed kan studiens formulerade hypotes bekräftas.  

Vid bedömning av experimentgruppens resultat för samtliga frågor måste hänsyn tas till att 

det enbart gjordes justeringar i förvaltningsberättelsen och inte i balansräkning, 

resultaträkning eller noter. Detta har en påverkan på resultatet eftersom frågorna i kvasi-

experimentet ställdes utifrån förståelsen av årsredovisningen i dess helhet. Därmed skulle 

kanske resultatet leda till ännu högre värden i förståelse om frågorna varit formulerade med 

fokus enbart mot förvaltningsberättelsen. Samtidigt var kvasi-experimentet menat att 

efterlikna en situation vid ett bostadsrättsförvärv och i en sådan situation används hela 

bostadsrättsföreningens årsredovisning som informationskälla, vilket ger tyngd i det resultat 

studien medförde.  

Slutligen övervägs den information som användes till att justera förvaltningsberättelsen 

med, om den var den mest optimala informationen för att öka bostadsrättsköpares 
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förståelse av finansiell information i en bostadsrättsförenings årsredovisning. Det finns 

säkerligen annan information som kan öka bostadsrättsköpares förståelse av en 

årsredovisning. Vi valde information som har berörts återupprepade gånger av de 

intervjuade från intresseorganisationer och bedömts som relevant. Samtidigt kan vi inte 

säkerställa att den informationen som valdes är den bästa för en bostadsrättsköpare att ta 

del av eller den information som skapar högst förståelse. 
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som kunnat dras utifrån analys av studiens teoretiska 

ramverk och resultat. Förslag till framtida forskning ges tillsammans med det kunskapsbidrag som 

åstadkommits genom denna studie.  

Syftet med studien var att skapa en justerad årsredovisning utifrån den information som 

intervjuer med individer på några av bostadsrättsmarknadens intresseorganisationer 

genererat, för att sedan pröva om det går att öka en bostadsrättsköpares finansiella 

förståelse utifrån den utökade informationen som återfinns i den justerade 

förvaltningsberättelsen. I denna studie kan vi konstatera att den utökade informationen i 

den justerade förvaltningsberättelsen medförde en ökad finansiell förståelse av den 

justerade årsredovisningens innehåll hos de potentiella bostadsrättsköpare som deltog i 

studiens kvasi-experiment. Det innebär att den genomförda studien bekräftar att det finns 

ett samband mellan utökad information i förvaltningsberättelsen och den ökade förståelsen 

av den justerade årsredovisningen. Däremot, går det enbart att bekräfta sambandet för de 

deltagare som deltog i experimentet.  

I studien antar vi att det råder ett informationsgap i en bostadsrättsförenings årsredovisning. 

Antagandet grundas utifrån Vanstraelen et al. (2012) som menar att ett informationsgap är 

den avsaknad av nödvändig information från en sändare som medför att mottagaren inte 

kan tolka eller förstå den information som denne tillges. Detta antagande styrks sedan av 

samtliga respondenter i de genomförda intervjuerna samt kan jämföras med tidigare studier 

(Radebaugh & Gray 1997; Tornqvist 1999; Hooks et al. 2002; Lundén 2008; Bay et al. 2012) 

som bekräftar behovet av utökad beskrivande information i en årsredovisning. I den 

genomförda studien anser vi att informationsgapet i den justerade förvaltningsberättelsen 

har reducerats och är en slutsats som utgår ifrån det uppvisade resultatet på ökad förståelse 

av den justerade årsredovisningens innehåll. Detta antagande kan även jämföras med Bay 

et al (2012) som menar att ett informationsgap går att minska med utökad beskrivande 

information. 

Studien resulterade i en ökad förståelse av den justerade årsredovisningens innehåll samt 

antagandet av ett reducerat informationsgap och slutsatsen att den valda hypotesen kan 

bekräftas. Experimentgruppens ökade förståelse av finansiell information kan även 

uttryckas som en reducering av finansiell okunskap (jmf Lusardi & Mitchell 2007b, jmf 

2014; jmf Campbell et al. 2011). 

Resultatet som kvasi-experimentet uppvisade är begränsat till enbart det urval som deltog i 

experimentet och går inte att generalisera till potentiella bostadsrättsköpare utöver 

deltagarna i experimentet. För vidare forskning inom området finns olika faktorer som kan 

beaktas. En faktor att undersöka är om det i ett experiment går att uppnå signifikans av 



  

48 

 

potentiella bostadsrättsköpares förståelse av en bostadsrättsförenings årsredovisning. Det 

innebär att en kvantitativ experimentell studie i större omfattning med samma justerade 

årsredovisning (se bilaga 3.) kan göras för att mäta om det går att uppnå en signifikans i 

ökad finansiell förståelse hos bostadsrättsköpare. Även då denna studies resultat 

uppmärksammar ett potentiellt samband.  

Vid insamling av information till den justerade förvaltningsberättelsen valde vi att enbart 

fokusera på intresseorganisationer till bostadsrättsföreningar och beaktade inte andra 

intressenters åsikter så som revisorer, banker, mäklare och bostadsrättsköpare. Till fortsatta 

studier bör möjligtvis även andra intressenters åsikter beaktats.  

Det kunskapsbidrag som denna studie bidragit med är att påvisa att den nuvarande 

årsredovisningen för en bostadsrättsförening är svårförståelig vilket kan jämföras med 

tidigare teori (Perry 2008; Vanstraelen et al. 2012; Rensburg & Botha 2014). Studien bidrar 

dessutom med kunskap om att det kan gå att öka förståelsen hos potentiella 

bostadsrättsköpare genom utökad beskrivande information i en bostadsrättsförenings 

årsredovisning. Ett påstående som kan jämföras med Bay et al (2012) som menar att 

finansiell okunskap kan reduceras med utökad beskrivande information i en årsredovisning. 
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Allmänt om forskningsområdet 
 
Ett av livets stora affärer brukar vara just köpet av en bostad. Denna affär avgörs av 
ett stort beslut som köparen måste ta, att köpa eller inte. Resultatet av detta beslut kan 
komma att påverka köparens hushåll en längre tid framöver. Finansiellt så kommer 
flertalet bostadsrättsköpare stå med privata lån som de måste ansvara för, samtidigt 
även ansvara för kostnader som den förvärvade bostadsrätten och 
bostadsrättsföreningen medför.  
 

Frågan är dock om en bostadsrättsköpare förstår vilka ekonomiska åtaganden ett 
bostadsrättsförvärv innebär samt innebörden av den uppkomna beroendesituationen 
gentemot föreningen. Är beslutet grundat på finansiell information eller är det andra 
faktorer som legat till grund? Sett till tidigare forskning bör en bostadsrättsköpare 
granska den finansiella information dvs bostadsrättsföreningens årsredovisning. 
Bostadsrättsköpare ses som en utsatt grupp när det kommer till finansiell förståelse 
och sett till tidigare forskning anses finansiell okunskap vara ett utbrett 
samhällsproblem vilket kan leda till att felaktiga finansiella beslut genomförs (Lusardi 
och Mitchell 2007; Bay et al. 2012).  
 

Vi vill förenkla det finansiella beslutet för bostadsrättsköpare genom att presentera en 
alternativ årsredovisning för bostadsrättsföreningar. Den alternativa årsredovisningen 
kommer att innehålla ytterligare förklarande information i förvaltningsberättelsen som 
kommer att framgå på ett tydligt och förståeligt transparent sätt. Innehållet kommer att 
hjälpa kunden att förstå den finansiella situationen hos bostadsrättsföreningen. Den 
information vi lägger till kommer bestå av nyckeltal med syfte att förklara olika 
ekonomiska begrepp och tillstånd som kopplas till bostadsrättsföreningars ekonomi, 
tillsammans med tillhörande “riskbeskrivningar”. I dessa “riskbeskrivningar” vill vi 
presentera nyckeltal med tillhörande förklarande text som beskriver eventuell risk med 
ett förvärv. Meningen med denna text är att få en bredare förståelse hos målgruppen 
bostadsköpare vid granskning av bostadsrättsföreningens årsredovisning inför ett 
möjligt bostadsrättsförvärv. I denna bredare förståelse ingår att upplysa 
bostadsrättsköparen om bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning och potentiella 
risker så som exempelvis kostnadsökningar som automatiskt påförs hushållet på grund 
av deras medlemskap i en bostadsrättsförening.  
 
Med denna intervju önskar vi få svar på frågor som rör hur en bostadsrättsförenings 
ekonomi kan påverka en bostadsrättsköpares finansiella ställning. Vi önskar även 
komma fram till relevanta nyckeltal med sådan ekonomisk information som beskriver 
en bostadsrättsförening ekonomiska ställning och möjliga risker som vi kan presentera 
i den justerade årsredovisningen vi önskar ta fram. 
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Intervjufrågor 
 
Bakgrund 

 Kan du berätta lite om dig själv som person.  
 Vad gör du?  
 Familj?  
 Intressen?  
 Yrke? 

 
 

Specifik bakgrundsinformation 

 Hur länge har Ni arbetat inom företaget? 
 Hur länge har Ni haft denna position/befattning? 

 

Inledande frågor 

 Hur lättförståelig tycker du att informationen i en årsredovisning för 
bostadsrättsföreningar är? 

 Hur lättförståelig tror du att en vanlig köpare tycker att informationen i en 
bostadsrättsförenings årsredovisning är? 

 Hur viktigt anser du det är att köparen granskar Brf:ens årsredovisning? 
 

Utvecklande frågor 

 Vilken information anser du att bostadsrättsköpare borde granska i Brf:ens 
årsredovisningen? 

 Finns det någon information du anar att de inte granskade och i så fall, varför 
inte? 

 Finns det någon information du tror att bostadsrättsköpare tycker är svår att 
förstå? 

 Anser du att bostadsrättsköpare behöver mer eller annorlunda information att 
ta del av i Brf:ens årsredovisning? 

 Tror du att det finns någon möjlig anledning till att bostadsrättsköpare inte 
granskar årsredovisningen inför ett förvärv? 

 

 Finns det något vi kan göra för att få dem att granska årsredovisningen? 
 Finns det några negativa aspekter av att inte granska årsredovisningen? 

 
Risker vid förvärv av bostadsrättslägenhet. 

 Vilka risker anser du att en bostadsrättsköpare utsätter sig för när de förvärvar 
en bostadsrätt? 
 

 Exempelvis risker rörande medlemskap i en bostadsrättsförening. 
 Exempelvis risker vid kostnadsförändringar i bostadsrättsföreningen. 

 

 Hur kan bostadsrättsköparens ekonomi komma att påverkas efter förvärvet av 
bostadsrätt om något inom bostadsrättsföreningens ansvarar går sönder 
(exempelvis gällande tak, grund, ytskikt, trapphus etc.) 

 Vad anser du behövs för ytterligare information i en bostadsrättsförenings 
årsredovisning för att köpare ska kunna ta välgrundade beslut? 

 Vilka risker uppkommer om en förenings medlemmar inte kan betala sina 
avgifter och föreningen hamnar på obestånd?  
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 eller riskeras att försättas i konkurs?  
 
 

 
Nyckeltal och tillhörande risker 

 Utifrån balans- och resultatrapporten kan användbara nyckeltal tas ut som 
beskriver bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning. 

 Tycker du att informationen i balans och resultatrapporten kan 
framställas tydligare i olika nyckeltal? 

 Vilka nyckeltal anser du bör finnas med så att en bostadsrättsköpare 
gör ett välgrundat finansiellt beslut?  

 Anser du att dessa nyckeltal kan påvisa en möjlig risk som 
bostadsrättsköparen bör ta i beaktning?  

 På vilket sätt skulle det vara viktigt att påvisa eventuella risker av 
förvärvet för bostadrättsköparen? 

 Kan någon av dessa risker påverka marknadspriset för bostadsrätten?  
 

 Här har vi plockat fram några nyckeltal som vi vill stämma av med dig och om 
du anser att dessa är av väsentlig vikt för en bostadsrättsköpare? Vilka 
underliggande risker kan tillföras dessa? 

 Soliditet 
 Årets resultat (och år bakåt)  
 Långfristiga, skulder/KVM, räntekostnader 
 Andelstal 
 Avgift 
 Likviditet 
 Skuldsättningsgrad 
 Fond för yttre underhåll/Reparationsfond  

 

Finns det annan viktig information rörande en bostadsrättsförening du tycker att en 
bostadsrättsköpare bör ha koll på, och i sådana fall varför bör de ha koll på det? 
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Bilaga 2. Frågor och ” Case” 

 
Del 1. Kontrollfrågor. 

Innan du börjar titta på den årsredovisning som tillhör den bostadsrättsförening Brf Tulehus 

som lägenheten du är intresserad av tillhör så önskar vi att du svarar på dessa kontrollfrågor. 

Svara utefter din position idag. 

När du svarar på följande frågor. Välj endast ett svarsalternativ. Ringa in det svarsalternativ 

som bäst stämmer överens med din uppfattning.  

 

1. Hur gammal är du? 

- 10–19 år. 20–29 år. 30–39 år. 40 < år. 

 

2. Läser du, eller har du någon gång läst ett av följande universitetsprogram? 

- Ekonomiprogrammet 

- Civilekonomprogrammet 

- Fastighetsekonomiprogrammet 

- Internationell ekonomi 

- Civilingenjörsprogrammet med inriktning industriell ekonomi 

- Ett annat universitetsprogram som innehåller ekonomikurser 

 

- Ja. Nej. 

 

3. Bor du, eller har du någon gång bott i en bostadsrättslägenhet som du har ägt? 

- Ja. Nej. 

 

4. Är du ute efter att köpa en bostadsrättslägenhet inom snar framtid? 

- Ja. Nej. 

 

5. Har du läst en årsredovisning tidigare? 

- Ja. Nej. 
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Hej! 

Du är i detta experiment sökande efter en bostadsrättslägenhet att köpa i Stockholm. Du har 

varit på ett antal olika lägenhetsvisningar men ännu inte hittat den rätta. Nu har en mäklare du 

varit i kontakt med sen tidigare kontaktat dig om denna lägenhet som just kom ut till 

försäljning och du får erbjudandet att komma på en förhandsvisning. Mäklaren säger att du 

och säljaren får komma överens om ett pris efter visningen om du finner att lägenheten och 

dess förening uppfyller dina personliga önskemål. Information om lägenheten och föreningen 

får du ta del av i detta papper och i den bifogade årsredovisningen. 

I centrala Sundbyberg ligger denna fina och välplanerade 1,5:a med tunnelbanestation, ICA-

butik och flertalet caféer och restauranger runt hörnet. I gångbar närhet från lägenheten finner 

du även två gröna parker tillsammans med två mindre insjöar och ett SATS träningscenter. 

Lägenheten har en ljus och öppen planlösning där du från ingången möts av en hall med 

stengolv och walking-closet, ett modernt kök med gott om förvaring och utgång till balkong, 

ett vardagsrum i ljus ton med fransk balkong och en sovrumsdel som rymmer en 160-säng. 

Badrummet har vitkaklade väggar och mörkt klinkergolv med golvvärme. Lägenheten är 

belägen på 4:e våningen av 5 möjliga med utsikt åt två håll. Varmt välkommen på visning! 

 

Snabbfakta 

 

Bostadstyp: Lägenhet 

Adress: Tulegatan 72,  

Sundbyberg 

Antal rum: 1,5 

Boarea: 40 kvm 

Balkong: Ja 

Våning: 4 

Hiss: Ja 

Avgift: 2 440 kr 

Byggår: 1942 

 

Driftkostnad: 7 000 kr/år 

varav el: 5 050 kr/år 

 

Andel i föreningen: 1,04545% 

Andel av årsavgift: 1,04% 
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Del 2. Efter granskning av årsredovisningen för Brf Tulehus. 

När du svarar på följande frågor. Välj endast ett svarsalternativ. Ringa in det svarsalternativ 

som bäst stämmer överens med din uppfattning. Svarsalternativen i de frågor som är 

formulerade med en sifferföljd mellan 1 och 10 så är svarsalternativet du ska ringa in en siffra 

(1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10). 

 

1. Hur väl förstod du informationen i årsredovisningen? 

- Inte alls 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mycket väl   

 

2. I hur stor grad anser du att årsredovisningen gav dig en förståelse om följande 

potentiella risker? 

a. Framtida räntehöjning 

- Inte alls 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I hög grad 

b. Föreningens storlek 

- Inte alls 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I hög grad 

c. Belåning 

- Inte alls 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I hög grad 

d. Avgiften 

- Inte alls 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I hög grad 

e. Framtida underhållskostnader 

- Inte alls 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I hög grad 

 

3. I hur stor grad anser du att årsredovisningen gav dig en förståelse om följande 

nyckeltal? 
a. Årets resultat 

- Inte alls 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I hög grad  

b. Soliditet 

- Inte alls 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I hög grad  

c. Fond för yttre underhåll 

- Inte alls 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I hög grad  

d. Räntekänslighet 

- Inte alls 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I hög grad  
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Bilaga 3. Justerad årsredovisning 

(Notera att sidor med justerad information är utmärkta, den resterande 
informationen tillhör originalversionen och således den ojusterade 
årsredovisningen) 
 

 

 

 

 

Årsredovisning 
 

Brf Tulehus 
 

715200-1959 

 
Styrelsen för Brf Tulehus får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under 

räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek). 

 

 

 

 

INNEHÅLSFÖRETCKNING SIDA 

- Förvaltningsberättelse 2 – 6 

- Resultaträkning  7 

- Balansräkning  8 – 9 

- Noter   10 – 13 

- Underskrifter   14 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Information till dig som medlem och potentiell medlem i vår bostadsrättsförening  
Att äga en bostadsrätt medför förpliktelser för dig som individ. När du köper en bostadsrätt så köper du rätten att 

nyttja en bostad på obestämd tid. Lägenheten ägs i sin tur av bostadsrättsföreningen som du blir en del av. Det 

innebär att du inte enbart svarar för dina privata kostnader som boende i en bostadsrätt utan också för den del du 

äger i bostadsrättsföreningen. Det finns flera saker du som medlem och potentiell medlem i en 

bostadsrättsförening bör känna till. Dessa presenteras nedan. 

 

1. En bostadsrättsförening svarar för att underhålla fastigheten och betalar de kostnader som uppstår. Du som 

medlem betalar en årsavgift fördelad på 12 månader för att täcka dessa kostnader och avvara till framtida 

underhåll på fastigheten. Avgiften är det du betalar för att föreningen ska fungera och som medlem bör du vara 

uppmärksam på vad som ingår i avgiften i din förening och vad som inte gör det. Att veta detta ger dig en 

överblick över vad som kan komma att förändra den framtida avgiften som kan resultera i att värdet på din 

bostadsrätt förändras.  

2. Underhållet som en förening ansvarar för är viktigt att veta om som medlem och potentiell medlem. 

Underhållet kan delas upp i utfört underhåll och framtida underhåll. Båda delar är lika viktiga för att avgöra 

föreningens skick (se punkt 4. nedan). Att underhålla fastigheten medför kostnader som påverkar dig som 

enskild medlem. Kostnader för underhåll kan leda till ökade avgifter som i sin tur kan leda till att lägenhetens 

marknadsvärde sjunker och ger dig sämre förutsättningar vid en eventuell försäljning. Underhållet kan 

finansieras på två olika sätt.  

a. Genom att föreningen tar nya lån i samband med att underhåll utförs. Detta leder till kostnader 

i form av ränta. Dessutom ska lånen betalas tillbaka. För den enskilda medlemmen kan det 

komma att öka avgiften till föreningen.  

b. Genom att föreningen gör avsättningar till framtida underhåll. Det innebär att föreningen 

lägger undan pengar som är reserverade för framtida underhåll. För den förening som gör 

avsättningar till framtida underhåll kommer din avgift med en hög sannolikhet inte variera på 

samma sätt som den förening som inte gör denna avsättning och istället tar lån för att utföra 

underhållet. Detta kan skapa en större trygghet för dig som medlem eller potentiell medlem. 

Eftersom risken att avgiften förändras reduceras, så minskar även risken att din bostads 

marknadsvärde påverkas av samma anledning.  

3. En bostadsrättsförening med lån är utsatt för vad som kallas räntekänslighet. Detta bör du som medlem och 

potentiell medlem vara medveten om. Räntekänslighet är en risk som innebär att räntan på 

bostadsrättsföreningens lån riskerar att förändras och leda till högre kostnader för bostadsrättsföreningen. Detta 

kan i slutändan resultera i en högre avgift för dig som enskild medlem eftersom det är du som tillsammans med 

resterande medlemmar står för föreningens kostnader.  

 
 

 

4. Vid genomgång av en bostadsrättsförenings årsredovisning, bör du som medlem eller potentiell medlem vara 

medveten om vilka nyckeltal som är viktiga och vilka som är mindre viktiga.  

Viktig information 

------ 



  

63 

 

- Föreningens belåning bör alltid kontrolleras och beräknas för att veta hur stor del av föreningens lån du 

indirekt äger, eller kommer att äga och ansvara för som medlem i bostadsrättsföreningen. Här är det 

viktigt att göra skillnad på att en nyare fastighet i de flesta fall har en högre belåning än en äldre 

fastighet med anledningen att bostadsrättsföreningen för den äldre fastigheten har i större utsträckning 

betalat tillbaka sina lån men samtidigt står närmare underhållsåtgärder som bekostas av 

bostadsrättsföreningen. 

(Din del av bostadsrättsföreningens lån kan beräknas genom total långfristig skuld/Total bostadsrättsyta 

* din bostadsrättsyta, eller Total långfristig skuld*andelstalet.)  

 

- Föreningens räntebindning är av intresse för dig som medlem eller potentiell medlem i en 

bostadsrättsförening. Har föreningen bundna lån så kan räntan förändras när bindningstiden går ut, även 

om det är långt fram i tiden. Har föreningen rörliga lån så kan även de förändras beroende på det 

rådande ränteläget.  

 

- Föreningens storlek, antalet lägenheter i föreningar varierar stort. Som potentiell medlem bör du vara 

medveten om att om du äger en lägenhet i en mindre förening kan det resultera i högre kostnader. 

Anledningen är att det finns färre lägenheter att sprida föreningens kostnader på och vissa kostnader till 

exempel ett nytt tak kan vara av samma storlek för en mindre förening som en större eftersom ett 

bostadsrättshus ofta byggs på höjden.  

 

- Föreningens ålder är av intresse att veta eftersom en nyare förening med en nyare fastighet har inom de 

närmre åren mindre underhållsåtgärder men samtidigt oftast ett större lån vars ränta ska betalas. En 

äldre förening med äldre fastighetshus har ofta underhållsåtgärder som behöver bekostas inom en 

framtid även om deras lån är mindre.  

 

- Föreningens utförda och framtida underhåll bör alltid granskas eftersom dessa ofta innebär omfattande 

ekonomiska åtaganden som bekostas av föreningens medlemmar. Dessa underhållsåtgärder kan vara 

stambyte, byte av tak, ytterfasad, tvättstuga, trapphus med flera. Beroende på vilka åtgärder som har 

gjorts och inte gjorts samt hur länge sedan underhållet gjordes kan det inom en snar framtid bli dags 

igen. Du som medlem eller potentiell medlem i bostadsrättsföreningen bör kontrollera om föreningen 

har en underhållsinvesteringsplan som sträcker sig helst 30 år framåt i tiden samt en avsättning till 

framtida underhåll. 

 

Mindre viktig information 

- Årets resultat. Det är ett nyckeltal som lätt kan få dig att tro att du vet om ekonomin i en förening är bra 

eller dålig. Resultat kan skifta beroende på vilken redovisningsmetod bostadsrättsföreningen har använt, 

byggnadsår av fastigheten och vilket underhåll som kostnadsfört det innevarande räkenskapsåret.  

 

- Soliditeten måste enligt lag finnas med i en årsredovisning. Nyckeltalet beskriver hur stor andel av 

tillgångarna som är finansierade med eget kapital och indirekt hur stor del som är finansierat med lån. 

För en bostadsrättsförening är tillgångarna de fastighetshus med lägenheter föreningen äger och 

storleken på lånen kan skilja sig beroende på hur länge föreningen har funnits. Därför är soliditet inte av 

stor vikt att granska vid köp av bostadsrätt. 

 

- Fond för yttre underhåll speglar ej föreningens avsättning till framtida underhåll och är enbart en 

bokföringspost som kan användas för att försköna årets resultat och behöver därför inte granskas 

särskilt noga.  

 

VERKSAMHETEN 

 

Verksamhet 
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta 

bostadslägenheter för permanent boende utan tidsbegränsning.  

 

------ 
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Föreningen beskattades 2016 som privatbostadsföretag (äkta förening) 
 

Föreningens fastighet, Ugglan 19, består av 82 medlemslägenheter upplåtna med bostadsrätt samt 

8 lokaler och 3 garage med hyresrätt. 

 

Lägenhetsfördelning: 

1 rokv   6 st 

1 rok  26 st 

2 rok  44 st 

3 rok   6 st 

 

Totalytan enligt taxeringsbeskedet är 4310 kvm, varav 3910 kvm utgör lägenhetsyta och 400 kvm 

utgör lokalyta.  

 

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom IF Skadeförsäkring. 

 

Revisorer 

Kerstin Hedberg, Finnhammars Revisionsbyrå AB och Kristina Bäckgren. 

Revisorssuppleant har varit Birgit Brånvall. 

 

Förvaltning 

Ekonomiska förvaltningen: Princip Redovisning AB 

Fastighetsskötsel/städning: Vi Agerar i Stockholm AB t o m 2016-02-29 och fr o m 2016-03-01 

Rubin Facilitetsservice AB. 
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Väsentliga händelser 
Utförda underhållsarbeten: 

- Målning av dörrar och räcken på värdringsbalkongerna i trapphuset Tulegatan 60 

- Översyn och lackering av föreningens samtliga ekportar (entrédörrar, dörrar till tvättstugor och till 

tapetserarverkstaden Tulegatan 66). 

- Fällning och bortförsel av ett antal döda träd på föreningens tomtmark. Professionell beskärning 

av häcken mellan Tulegatan 62 och grannföreningens tomt samt den strax intill växande 

praktsyrenen. Hamling av pilträdet vid Tulegatan 72. 

- Genomfört föreningens årliga vår- och höststädningar av trädgården.  
 

Balkongbygge: 

- Uppförandet av balkonger påbörjades i november 2015 och interimistiskt slutbesked erhölls i juni 

2016. Bygglov för ytterligare balkonger gäller till 2019-06-11. 

- Byggnationen som utfördes av Fästeb AB, omfattade 46 balkonger och finansierades i sin helhet 

genom kapitaltillskott av medlemmar som valt att uppföra balkong till sin bostadsrätt. 

 

Fasadrenovering utfördes under perioden augusti 2015 - juni 2016: 

- Högalid Mur och Puts anlitades efter anbudsförfarande att på totalentreprenad (med 

underleverantörer i form av plåtslagare och målare) utföra fastighetens fasadrenovering. Arbetets 

takt anpassades till och koordinerades med balkongbyggnationer 

- Renoveringen omfattade nedknackning av lös puts, omputsning, avfärgning av samtliga fasader 

och socklar, byte av stuprör och nya snörasskydd på samtliga hus, anpassning av taksäkerheten till 

gällande regler, målning av räcken till franska balkonger. 

- I samband med fasadrenoveringen sattes skafferiventiler igen på hus 62-72, då de inte längre 

uppfyllde ursprunglig funktion. Detta enligt den rekommendation föreningen fått vid genomförande 

av energideklaration. 

- Fastsättning och omfogning av stenplattor på socklarna utfördes av Valter Eklund AB. 

 

Andra väsentliga uppgifter: 

- Enligt planen omsättning av ett lån per år, omförhandlades under 2016 räntan för SEB 20596015 

till 0,85% (tidigare ränta var 3,03%) 

- Anlitat teknisk konsult för uppdatering av föreningens underhållsplan, vilket utfördes under 

januari-mars 2016. 

- Inför årsredovisningen 2016 (gällande räkenskapsåret 2015) övergick föreningen till 

årsredovisning enligt K3. 

 

Medlemsinformation 
Antalet medlemmar var vid årets början 105 st och vid årets slut 108 st. Under året har 12 överlåtelser 

skett. 

 

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar gemensamt har en 

bostadsrätt har de endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort 

sina förpliktelser mot föreningen. 

 

Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma 20 april 2016 haft följande sammansättning: 

Catharina Johansson Ledamot, ordförande 

Cecilia Sillanpää  Ledamot, kassör 

Kristin Svensson Ledamot, sekreterare 

Joakim Lassegård Ledamot 

Anna Johansson Ledamot 

Petrus Hellgren  Suppleant 

Maja Svensson  Suppleant 

Oskar Benderius  Suppleant (t o m november 2016, då han i samband med överlåtelse 

av sin bostadsrätt utträtt ur föreningen) 

 

Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt i föreningsangelägenheter och avhållit 15 

protokollförda sammanträden.  
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Valberedning inför föreningsstämman 2017 har varit Thomas Gustavsson (sammankallade), Cecilia 

Forsgren och Annika Ahlford. 

 

 

FLERÅRSÖVERSIKT 
  1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312

 1201-1212 

Nettoomsättning 3 173 138 3 038 029 2 871 000 2 778 000 

 2 768 000 

Resultat efter finansiella 

poster  -7 001 254 486 147 000 -121 000 -

163 000 

Soliditet %  30 29  5 3 4 

 

 

 

 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 

Inbetalda Kapital  Yttre fond Balanserat

 Årets   

insatser  tillskott  resultat 

 resultat 

Belopp vid årets ingång 88 000 6 017 875 1 482 461 -1 018 973

 254 487 

Resultatdisposition samt kapitaltillskott: 

Kapitaltillskott balkonger  -274 750 

Disposition föreg års resultat   5060 249 427 -

254 487 

Årets resultat      -

7 001 

Belopp vid årets utgång 88 000 5 743 125 1 487 521 -769 546 -

7 001 

 

     

 Totalt 

Belopp vid årets ingång    

 6 823 850 

Resultatdisposition samt kapitaltillskott      

Kapitaltillskott balkonger     -

274 750 
Disposition föreg års resultat     0 

Åretsresultat       -

7 001 

Belopp vid årets utgång    

 6 542 099 

 

RESULTATDISPOSITION 
 

Medel att disponera: 

Balanserat resultat  -769 545 

Årets resultat   -7 001  

Summa   -776 546 

 

Förslag till disposition: 

Avsättning till yttre fond  5060 

Balanseras i ny räkning  -781 606 
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Summa   -776 546 

 

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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