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Abstract 
 
One of the important factors in the process of buying a cooperative apartment is to get 
knowledge about the economy of the cooperative. This information can be obtained from the 
annual report in order to do forecasts and assessments. However, not all the buyers of 
cooperative apartments use the annual report as an information tool for the purchase. The 
purpose of this study is to examine whether the buyers of cooperative apartments consider the 
annual report as a useful tool for decision-making. We intend to obtain knowledge about the 
use of the annual report before the purchase, as well as in what ways. The focus of this study 
is to investigate the perception of the buyers of the cooperative apartments, with regard to the 
annual reports of the housing cooperatives. 
 
A questionnaire survey has been implemented. The questionnaire consisted of a number of 
questions with regard to the nature of the housing cooperatives annual reports, in connection 
with the purchase. The survey was conducted among people in three of HSB´s housing 
cooperatives in Borås and consisted of 435 people, of which 71 was received. Follow-up 
interviews were conducted in order to receive a further insight of the survey data. The 
interviews were based on conversations with two estate agents and one economy 
administrator in Borås. 
 
The majority of the respondents access the annual report before their purchase of the 
cooperative apartment, but all of them had not used the information. The annual report is also 
considered to be important for future purchases of cooperative apartments. A conclusion is 
that the information in the annual report is relevant for people who take part of it and it is 
often an important tool for decision-making before the purchase. 
 
This report is performed in Swedish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  Cooperative apartment, Annual report, Decision-making, Questionnaire survey, 
HSB. 
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Sammanfattning  
 
När en person ska köpa en bostadsrätt finns det många faktorer som bör beaktas. En 
betydelsefull faktor är att ta reda på hur bostadsrättsföreningens ekonomi ser ut, något som 
köparen bör studera och analysera. Ett tillvägagångssätt för att göra detta kan vara att granska 
bostadsrättsföreningens årsredovisning. Då kan man göra prognoser och bedömningar om 
framtiden som man sedan kan använda som ett beslutsunderlag inför köpet. 
 
Alla bostadsrättsköpare uppmärksammar dock inte årsredovisningen inför köpet, då andra 
aspekter ses som viktigare. Syftet med uppsatsen är därmed att ta reda på vad 
bostadsrättsköparna själva anser om årsredovisningen som ett beslutsunderlag. Vi avser att ta 
reda på om de tog del av årsredovisningen före bostadsrättsköpet, samt hur årsredovisningen 
uppfattades. Fokus för uppsatsen är bostadsrättsköpare och bostadsrättsföreningars 
årsredovisningar. 
 
En enkätundersökning har genomförts för att erhålla kunskaper om bostadsrättsköparnas syn 
på årsredovisningarna. Enkäten bestod av ett antal frågor som behandlade 
bostadsrättsföreningens årsredovisning i samband med bostadsrättsköpet. Undersökningen 
genomfördes bland boende i tre HSB-bostadsrättsföreningar i Borås och bestod av 435 
respondenter, varav 71 stycken svarade. Som ett komplement till detta genomfördes även två 
intervjuer för att få en mer detaljerad inblick av undersökningsområdet. Intervjuerna 
genomfördes genom samtal med två mäklare och en ekonomihandläggare i Borås. 
 
Majoriteten av dem som svarade på enkäten fick tillgång till årsredovisningen före sitt 
bostadsrättsköp, men alla dessa hade inte tagit del av informationen i den. Årsredovisningen 
anses även vara viktig för ett framtida bostadsrättsköp. En slutsats som vi har kommit fram till 
är att den information som finns i årsredovisningen anses vara relevant för dem som tar del av 
den och utgör många gånger ett betydelsefullt beslutsunderlag inför köpet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  Bostadsrätt, Årsredovisning, Beslutsunderlag, Enkätundersökning, HSB. 
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1 Inledning 
 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av bakgrunden för vårt valda studieområde. Sedan 
följer en problemdiskussion som leder fram till några olika frågeställningar. Vidare följer 
begreppsbestämning, perspektiv, syfte, avgränsning och uppsatsens disposition. 

 
1.1 Bakgrund 
 
Denna uppsats handlar om bostadsrättsföreningars årsredovisningar som beslutsunderlag för 
personer som ska köpa bostadsrätt. Genom att undersöka detta, så kombineras några utav våra 
intresseområden – ekonomi, information och bostadsrättsföreningar. En utav oss har en 
bakgrund som ledamot i en bostadsrättsförenings styrelse, och har genom detta uppdrag 
kommit i kontakt med personer som har varierande uppfattningar och olika kunskap om 
årsredovisningar. Av egen erfarenhet och genom styrelsearbete har frågan om hur 
informationen i årsredovisningar mottas av läsarna uppkommit. Det har ibland diskuterats vid 
styrelsemöten och liknande vad användarna av årsredovisningarna tycker är viktigt och 
relevant i dessa. På så sätt har ämnet för uppsatsen vuxit fram. 
 
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som upplåter lägenheter med bostadsrätt 
samt förvaltar lägenheterna (Nationalencyklopedin 2008a). Alla bostadsrättsföreningar måste 
varje år göra en årsredovisning (Lundén & Svensson 2004, s. 208). Årsredovisningen är 
offentlig (Lundén 2006, s. 189). 
 
Några kända bostadsrättsföreningsorganisationer i Sverige är till exempel HSB och 
Riksbyggen. Det finns idag över 26 500 registrerade bostadsrättsföreningar i Sverige (Bo 
Bättre 2008). HSB har drygt 4 000 bostadsrättsföreningar inom sin organisation (HSB 2008). 
Inom Riksbyggen finns cirka 1 600 bostadsrättsföreningar (Riksbyggen 2008). År 2005 
skedde 89 848 lägenhetsöverlåtelser och år 2006 skedde 91 623 lägenhetsöverlåtelser 
(Statistiska Centralbyrån 2008, s. 21). 
 
Vid köp av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är det många faktorer som köparen ska ta 
hänsyn till. En av dessa faktorer rör bostadsrättsföreningens ekonomi. Denna bör köparen 
granska och analysera. Detta kan bland annat göras utifrån bostadsrättsföreningens 
årsredovisning. Sett till antalet överlåtelser som sker varje år, är det många personer som står 
inför att köpa bostadsrätter. Lika många har anledning att granska bostadsrättsföreningars 
årsredovisningar. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Den externa redovisningens syfte är att förmedla information om företagets ekonomi till olika 
användare (Smith 2006, s. 17). Ett sätt att formulera nyttan av en årsredovisning är att 
informationen ska bidra till att intressenterna kan fatta bättre beslut i frågor som rör företaget 
(Lönnqvist 2006, s. 13). 
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I vårt fall handlar det om en bostadsrättsförening istället för ett företag, men tankegången är 
densamma. Med utgångspunkt från användarnas informationsbehov har man formulerat vissa 
kvalitetskrav för redovisningens utformning (Smith 2006, s. 24). Redovisningen ska vara 
relevant och användbar (Smith 2006, s. 24). Men är den det? 
 
Låt oss göra en jämförelse mellan en bostadsrättförening och ett aktiebolag. I ett aktiebolag 
intar ägarna en särställning (Smith 2006, s. 17). Det är främst utifrån deras perspektiv som 
årsredovisningen ska utformas. I ett aktiebolag finns det ofta ett vinstintresse. När det gäller 
bostadsrättsföreningar och deras årsredovisningar så ser det lite annorlunda ut. 
 
En bostadsrättsförening har som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i 
samband med boendet (Lundén & Svensson 2004, s. 228). En bostadsrättsförening ska drivas 
enligt självkostnadsprincipen (HSB Riksförbund 2005, s. 42). Att gå med vinst är sålunda inte 
det huvudsakliga målet. Det kan diskuteras om föreningen ska gå med vinst överhuvudtaget 
eftersom medlemmarna då kan ha betalat för höga årsavgifter. I det långa loppet måste 
föreningen förstås gå runt, annars kan det hända att den går i konkurs eller att medlemmarna 
tvingas till extra tillskott (Lundén 2006, s. 29). 
 
En bostadsrättsförenings årsredovisning har olika intressenter. Exempel på intressenter är de 
som bor i bostadsrättsföreningen, långivare, leverantörer och de som har för avsikt att köpa en 
bostadsrätt i föreningen. Styrelsen kan också sägas vara en intressent då den genom 
årsredovisningen får ta del av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret. En 
bostadsrättsförening kan köpa in olika tjänster utifrån, såsom bokföring och skötsel av 
föreningens ekonomi, men det är ändå styrelsen som ansvarar för årsredovisningen. 
 
Den som funderar på att köpa en bostadsrätt rekommenderas att studera föreningens senaste 
årsredovisningar (Lundén 2006, s. 190). När det gäller föreningens ekonomi, så är det 
medlemmarna som direkt drabbas av höjda årsavgifter om föreningens kostnader ökar eller 
om intäkterna minskar. Att granska föreningens ekonomi är sålunda viktigt för alla 
medlemmar (Lundén & Svensson 2004, s. 228). Därmed är det också viktigt att granska 
ekonomin i den förening där man har funderingar på att köpa en bostadsrätt. Den potentielle 
köparen bör granska föreningens ekonomiska ställning och även försöka att göra prognoser 
och bedöma dess framtid. I slutänden är det föreningens ekonomi som avgör hur mycket man 
får betala i avgift för lägenheten. Även om föreningen har låga avgifter då man köper sin 
bostadsrätt, kan det hända att styrelsen planerar för större underhåll och detta kan medföra 
avgiftshöjningar. Framtida underhåll, som till exempel byte av stamledningar, är något som 
bostadsrättsföreningar kan ta upp i sina årsredovisningar. 
 
Vad anser egentligen bostadsrättsköpare om bostadsrättsföreningars årsredovisningar som 
beslutsunderlag när de ska köpa bostadsrätt? Kan det vara så att bostadsrättsköparna inte alltid 
beaktar eller tar del av bostadsrättsföreningens årsredovisning före köpet? Eller är det 
viktigare att ta del av den information som mäklaren ger? Är samtal med personer som bor i 
bostadsrättsföreningen av betydelse för att få information om föreningen? 
 
Är det viktigt för bostadsrättsköpare att ta del av ekonomisk information inför ett köp? Vägs 
den ekonomiska aspekten in överhuvudtaget? Eller spelar den avgift man betalar till sin 
bostadsrättsförening inte någon större roll? Om det är så att årsredovisningens beaktas inför 
ett bostadsrättsköp, vilken information är det då som man främst tittar på? 
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Är det de ekonomiska upplysningarna? Eller kanske det som står i förvaltningsberättelsen? 
Vilka anledningar kan en bostadsrättsköpare ha för att läsa en årsredovisning respektive att 
inte läsa den? Kan det vara så att om man genomförde sitt bostadsrättsköp för ett antal år 
sedan, så agerade man på ett sätt. Men om man skulle genomföra ett nytt köp idag, skulle då 
årsredovisningen vara av större betydelse för att ett beslut om köp skulle kunna tas? 
 
1.3 Frågeställningar 
 
Utifrån den tidigare givna bakgrunden och problemdiskussionen formuleras här fem 
frågeställningar som delas upp i ett huvudproblem och fyra delproblem. 
 
Huvudproblem: 
Vad anser bostadsrättsköpare om bostadsrättsföreningars årsredovisningar som 
beslutsunderlag vid köp av bostadsrätter? 
 
Delproblem 1: 
Tar bostadsrättsköpare del av bostadsrättsföreningars årsredovisningar inför bostadsrättsköp? 
 
Delproblem 2: 
Om bostadsrättsköpare tar del av bostadsrättsföreningars årsredovisningar inför 
bostadsrättsköp, var de betydelsefulla som ett beslutsunderlag? 
 
Delproblem 3: 
Om bostadsrättsköparna tyckte att årsredovisningen var relevant, vad i årsredovisningen 
tyckte de var av intresse? 
 
Delproblem 4: 
Hur ställer sig bostadsrättsköpare till bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar som 
beslutsunderlag om de skulle genomföra nya bostadsrättsköp idag? 
 
1.4 Begreppsbestämning 
 
Här följer några av nyckelbegreppen utifrån problemdiskussionen och frågeställningarna. 
 
Bostadsrätt: 
Nyttjanderätt till hus eller del av hus utan begränsning i tiden (Nationalencyklopedin 2008). 
 
Bostadsrättsförening: 
En ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens ägda hus upplåta lägenheter 
med bostadsrätt (Lundén & Svensson 2006, s. 16) 
 
Bostadsrättsköpare: 
En person som har köpt en bostadsrätt eller står i begrepp att köpa en bostadsrätt. 
 
Årsredovisning: 
Offentlig rapport med främst ekonomisk och finansiell information som aktiebolag, 
ekonomiska föreningar och vissa företag med annan associationsform samt vissa större 
företag enligt lag är skyldiga att avge (Nationalencyklopedin 2008). 
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1.5 Perspektiv 
 
Att välja perspektiv är att rikta uppmärksamheten mot en viss del av ett fenomen 
(Johannessen & Tufte 2003, s. 33). Detta hjälper oss att avgränsa vårt studieområde. Ett 
perspektiv kan man ofta välja och vårt val är att sätta bostadsrättsköparna i fokus. Att sätta sig 
in i hur de ser på en bostadsrättsförenings årsredovisning hjälper oss att få en bra inriktning på 
vår studie. 
 
1.6 Syfte 
 
Undersökningen går ut på att ta reda på om ett antal HSB-bostadsrättsköpare tog del av 
bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar i samband med att de köpte sina bostadsrätter. 
Syftet är att undersöka om de använde dessa årsredovisningar som beslutsunderlag samt att ta 
reda på vilken information i årsredovisningarna de tyckte var av intresse. 
 
I ett vidare sammanhang finns en förhoppning om att resultatet av undersökningen kan bidra 
med kunskap och nå ut till dem som har intresse av den. Till exempel till dem som producerar 
information i årsredovisningar, de som har hand om bostadsrättsföreningars ekonomi, till 
personer i bostadsrättsföreningars styrelser och bostadsrättsköpare. 
 
1.7 Avgränsning 
 
Studien är inriktad mot bostadsrättsköpare och bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Det 
som är i fokus är bostadsrättsföreningars årsredovisningar och dess betydelse som besluts-
underlag vid köp av en bostadsrätt. Målsättningen är inte att ta fram en lista över andra viktiga 
faktorer vid bostadsrättsköp, som till exempel att bostadsrättens läge eller pris skulle vara 
viktigast. Inriktningen är gjord mot redovisningsområdet, snarare än mot mäklarområdet. När 
det gäller att ta reda på vad i årsredovisningarna som bostadsrättsköparna tyckte var av 
intresse, så sker detta på en översiktlig nivå. 
 
Studien är geografiskt begränsad till staden Borås. Den enkätundersökning som gjorts vänder 
sig till bostadsrättsköpare som idag bor i bostadsrätter i HSB-bostadsrättsföreningar. 
Dessutom har intervjuer gjorts med några personer i Borås. 
 
1.8 Uppsatsens disposition 
 
Här följer en disposition av uppsatsens olika delar. 
 
Kapitel 2: Metod. I detta kapitel diskuteras de valda metoderna. Det första som behandlas är 
uppsatsens vetenskapssyn, som behandlar ett ontologiskt och epistemologiskt synsätt. 
Därefter diskuteras de metoder som valts, enkätundersökning och intervju. Fördelar och 
nackdelar med valda metoder tas också upp. Validitet och reliabilitet hos metoderna 
behandlas. 
 
Kapitel 3: Teoretisk referensram. Här tas fakta upp om bostadsrättsföreningar, HSB, 
årsredovisningars innehåll och redovisningsprinciper. Redovisningsprinciperna är indelade i 
nio avsnitt som belyser aspekter som kan vara viktiga ur bostadsrättsköparnas synvinkel. 
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Kapitel 4: Empiri. Empirikapitlet innehåller resultatet av undersökningen. Först presenteras 
diagram med data som samlats in genom enkätundersökningen. Sedan följer en 
sammanställning av de svar som erhållits genom intervjuer med två mäklare och en 
ekonomihandläggare. 
 
Kapitel 5: Analys och tolkning. Detta kapitel innehåller analyser och tolkningar av de svar 
som framkommit vid enkätundersökningen och intervjuerna. 
 
Kapitel 6: Slutsatser. Här knyts uppsatsen ihop genom att de fem olika frågeställningarna 
besvaras. 
 
Kapitel 7: Avslutning. Här förs en avslutande diskussion kring undersökningen och det som 
framkommit genom enkätundersökningen och intervjuerna. I detta kapitel ges också förslag 
till fortsatt forskning. 
 
Källförteckning. Här finns en lista över de böcker, elektroniska källor och andra dokument 
som har använts i uppsatsen. 
 
Bilagor. Det finns fem bilagor. De innehåller enkätfrågor, medföljande brev till 
bostadsrättsköpare, intervjufrågor till mäklare, intervjufrågor till och ekonomihandläggare 
samt bostadsrättsköparnas kommentarer. 
 
 
 
Detta kapitel har innehållit en kort bakgrund om bostadsrättsföreningar. En 
problemdiskussion kring bostadsrättsföreningars årsredovisningar har förts. Utifrån detta 
har ett huvudproblem och fyra delproblem formulerats. Några nyckelbegrepp har tagits upp. 
Syftet med uppsatsen har behandlats och det är att ta reda på om HSB-bostadsrättsköpare 
använde bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar som beslutsunderlag då de köpte sina 
bostadsrätter. Dessutom har valt perspektiv och uppsatsens disposition behandlats. Nu följer 
ett kapitel som handlar om metod och tillvägagångssätt för uppsatsen. 
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2 Metod 
 

Detta kapitel handlar om undersökningens tillvägagångssätt. Det inleds med vår syn på 
ontologi och epistemologi, samt vår forskningsansats. Därefter presenteras och diskuteras 
valda metoder för insamling av empiri. En diskussion förs även kring begränsningarna med 
de valda metoderna och en reflektion kring användandet av egna erfarenheter. 

 
2.1 Vetenskapssyn 
 
2.1.1 Ontologi 
 
Ontologi är läran om det varande (Nationalencyklopedin 2008). Den generella nivån för hur 
vi ser på existensen är den ontologiska verklighetsuppfattningen (Åsberg 2000, s. 3). Med 
andra ord så handlar dessa frågor om hur verkligheten ser ut i det faktiska livet (Johannessen 
& Tufte 2003, s. 16). Innan den empiriska undersökningen tar vid har man redan en viss 
uppfattning om objektets beskaffenhet, detta kallas a-priori, vilket också är det som 
bestämmer den ram som utgör gränserna för den kunskap som formas (Åsberg 2000, s. 3). De 
saker man kan få ut någon kunskap om, är de objekt som består av tänkandet (Åsberg 2000, 
s. 6). Detta är ett konstaterande inom idealismen, som bygger på idén om att verkligheten är 
av begreppslig natur. Det grundar sig i att det som bildas gör det genom att det innefattas av 
det mänskliga tänkandet. Utan detta kan det inte vara en verklighet, så även i vår studie 
(Åsberg 2000, s. 5). 
 
Idealism är en mångtydig filosofisk term som allmänt uttryckt bygger på uppfattningen att det 
enda som kan existera oberoende av allt annat är andliga eller ideella företeelser 
(Nationalencyklopedin 2008). Att vara realist är att ta hänsyn till det faktiskt föreliggande och 
avstå från att bygga på spekulationer (Nationalencyklopedin 2008). 
 
Med hjälp av våra a-priori-uppfattningar har vi skapat oss en bild av hur vi tror att personer i 
våra undersökningar kan komma att agera och reagera. Detta hjälper oss att forma våra 
metodval. Vår syn på varandet är att mycket bygger på idealismen och att det som våra 
respondenter uppfattar som varande bygger på deras idéer och föreställningar. 
 
2.1.2 Epistemologi 
 
Epistemologi är detsamma som kunskapsteori (Nationalencyklopedin 2008). De frågor som 
berörs inom epistemologin har med kunskapens natur att göra. En fråga handlar om hur vi kan 
få kunskap om verkligheten (Johannessen & Tufte 2003, s. 16). En annan fråga handlar om 
hur man kan vara säker på att kunskapen är att förlita sig på (Åsberg 2000, s. 25). Här är det 
observationerna och iakttagandet som är det väsentliga (Åsberg 2000, s. 25). Enligt denna syn 
bygger man all kunskap på det man observerar i det verkliga livet (Andersen 1994, s. 68). 
 
Empirism är en filosofisk riktning som betonar erfarenheten snarare än förnuftet som bas för 
vår kunskap (Nationalencyklopedin 2008). Rationalism är en filosofisk riktning som hävdar 
att det är möjligt att uppnå kunskap om verkligheten endast genom att använda förnuftet 
(Nationalencyklopedin 2008). 
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Vår egen kunskapsuppfattning bygger på en kombination av empirism och rationalism. Vi 
anser att både erfarenhet och förnuft bidrar till kunskap, men på olika sätt. I 
enkätundersökningen tror vi att respondenterna främst använder sig av sin erfarenhet. Och 
denna erfarenhet om hur de agerade vid sina bostadsrättsköp hjälper oss att få kunskap om hur 
de såg på årsredovisningen som ett beslutsunderlag. 
 
2.2 Forskningsansats 
 
Inom forskning kan man ha olika ansatser. Det finns tre alternativa sätt som forskarna kan 
arbeta med för att relatera teori och empiri. Dessa tre sätt är deduktion, induktion och 
abduktion (Patel & Davidson 2003, s. 23). Den deduktiva ansatsen innebär att man går från 
teori till empiri. I den induktiva ansatsen går man istället från empiri till teori (Johannessen & 
Tufte 2003, s. 35). En abduktiv ansats kan sägas vara en kombination av induktion och 
deduktion (Patel & Davidson 2003, s. 24). 
 
Ansatsen i denna uppsats kan sägas vara induktiv, då studien utgår från att vissa beteenden 
har observerats empiriskt ute i verkligheten. Utifrån detta önskar man skapa en teori. 
Ansatsen kan ha vissa inslag av abduktion, då man ibland får gå tillbaka teorin för att se hur 
det förhåller sig med vissa saker. Saker som man sedan kan använda sig av i undersökningen. 
 
2.3 Hermeneutiskt förhållningssätt 
 
Det vetenskapliga förhållningssätt vår undersökning tar i anspråk är det hermeneutiska 
förhållningssättet. Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära (Patel & Davidson 2003, s. 28). 
 
Innebörden av denna är att man studerar, tolkar och har som avsikt att få en förståelse för 
grunderna i den mänskliga existensen. Ett sätt att utveckla kunskaper om den mänskliga 
verkligheten är att man tolkar språket för att på så sätt få en förbättrad förståelse (Patel & 
Davidson 1994, s. 25). 
 
Då avsikten för oss har varit att ta reda på vad de olika respondenterna anser, leder det till att 
vi använder oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Meningen har varit att tolka deras 
åsikter och på så sätt få en uppfattning av grunderna i problemformuleringen. 
 
För att få förståelse för objektet som studeras utgår forskaren från den egna förförståelsen för 
ämnet. Det kan till exempel handla om tankar, kunskap och känslor som forskaren har. Den 
hermeneutiska forskaren pendlar mellan del- och helhetsperspektiv för att få möjlighet till att 
studera forskningsproblemets helhet (Patel & Davidson 1994, ss. 26-27). 
 
För att ha möjlighet att genomföra studien krävdes att vi hade någon form av förförståelse. 
Denna har erhållits dels genom den kunskap som vi fått till följd av våra studier, men även 
genom den litteratur som vi har tagit del av samt egna erfarenheter. Därmed uppstod en 
förståelse för bland annat begrepp som bostadsrättsförening och årsredovisning, som sedan 
kunde vara utgångspunkt i den följande studien. 
 
När allt material var insamlat erhölls en förståelse för helheten av respondenternas syn på 
bostadsrättsföreningen och årsredovisningens relevans, genom att läsa igenom de svar som 
erhållits från enkäterna och intervjuerna.  
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Därefter granskades de olika delarna och enkätsvaren delades in i tre delar beroende på om de 
behandlade allmänna frågor, frågor om årsredovisningen i samband med respondenternas 
bostadsrättsköp eller om de handlade vad de har för syn på årsredovisningar idag. Med 
intervjuerna däremot gjordes en djupare granskning av texten för att få en mer detaljerad 
förståelse eller för att bli mer inriktade på de frågor som ansågs mest intressanta. Genom att 
pendla mellan synsätten kunde vi dessutom sätta dem i relation till varandra (Patel & 
Davidson 1994, s. 27). 
 
2.4 Datainsamling 
 
2.4.1 Teoretiska data 
 
För att skaffa sig kunskap inom det område där undersökningen sker, så måste viss data 
samlas in. Till den teoretiska referensramen har sekundärdata samlats in, vilket innebär en 
användning av data som redan har samlats in av andra personer, som till exempel forskare 
(Andersen 1998, s. 150). Fakta har samlats in från böcker, webbplatser, Nationalencyklopedin 
med mera. 
 
2.4.2 Empiriska data 
 
Under undersökningens gång samlades primärdata in, det vill säga data som vi själva har 
samlat in (Andersen 1998, s. 150). Detta gjordes genom en enkätundersökning och 
kompletterande intervjuer. Respondenterna är de som bidrar med empiriska data. De 
utgjordes av bostadsrättsköpare, två mäklare och en ekonomihandläggare. 
 
2.5 Enkätundersökning 
 
2.5.1 Kvantitativ metod 
 
Den mest använda tekniken för att samla in kvantitativa data är frågeformulär (Johannessen & 
Tufte 2003, s. 67). En enkätundersökning kan sålunda sägas vara en kvantitativ undersökning. 
Att något är kvantifierat betyder att det kan räknas, anges i siffror eller termer som motsvarar 
siffror (Ejvegård 2003, s. 36). Utmaningen vid kvantitativ datainsamling är att hitta så exakt 
formulerade frågor som möjligt för att mäta det teoretiska fenomen som forskaren vill belysa 
(Johannessen & Tufte 2003, s. 67). Kvantifierade data kallas hårddata och de kan behandlas 
statistiskt (Ejvegård 2003, s. 36). Exempel på kvantitativa data kan vara hur många som 
deltar, hur gamla deltagarna är samt fördelning mellan kvinnor och män (Johannessen & 
Tufte 2003, s. 70). 
 
2.5.2 Förundersökning 
 
Innan enkäterna delades ut till bostadsrättsköparna så genomfördes en förundersökning för att 
se om dess frågor skulle fungera så som vi avsett. En sådan preliminär undersökning innebär 
att man prövar frågeformuläret på en grupp personer innan man sätter igång med den 
egentliga undersökningen (Holme & Solvang 1997, ss. 175-176). 
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Enkäten testades på tre personer med erfarenhet av bostadsrättsköp och två personer som inte 
hade någon erfarenhet av bostadsrättsköp. Åldrarna på de medverkande låg mellan drygt tjugo 
år till drygt sjuttio år. 
 
Testet genomfördes den 9 april 2008. Inför testet hade en enkät med femton frågor satts ihop. 
Majoriteten av frågorna hade olika alternativ som respondenterna kunde kryssa i och på några 
frågor kunde respondenterna också ge sina egna kommentarer. 
 
Enkäten gicks igenom och diskuterades fråga för fråga. Några frågor kunde behållas 
oförändrade, några frågor fick formuleras om, ett par frågor togs bort och några frågor lades 
till. Ordningsföljden på frågorna fick också ändras något. Personerna som deltog i testet 
framförde att det kan vara viktigt för dem som svarar på enkäten att få reda på resultatet av 
den undersökning som de deltar i. 
 
2.5.3 Enkätfrågor 
 
Enkäten och enkätfrågorna återfinns i Bilaga 1 – Enkätfrågor till bostadsrättsköpare. Nedan 
presenteras en översikt över frågorna, så som de blev efter att förundersökningen var gjord. 
Frågorna har sammankopplats med huvudproblemet och de fyra delproblemen. 
 
Fråga  Del Behandlar Problem 
Fråga 1 Del 1 Allmän fråga.  
Fråga 2 Del 1 Allmän fråga.  
Fråga 3 Del 1 Allmän fråga.  
Fråga 4 Del 2 Årsredovisningen. Delproblem 1. 
Fråga 5 Del 2 Årsredovisningen. Delproblem 1. 
Fråga 6 Del 2 Årsredovisningen. Delproblem 3. 
Fråga 7 Del 2 Begriplighet. Huvudproblemet. 
Fråga 8 Del 2 Relevans. Huvudproblemet, 

delproblem 2. 
Fråga 9 Del 2 Den fullständiga upplysningsprincipen. Huvudproblemet. 
Fråga 10 Del 2 Bedöma ekonomin inför köpet. Huvudproblemet. 
Fråga 11 Del 2 Övrig information inför köpet.  
Fråga 12 Del 3 Hur man ser på årsredovisningen idag. Huvudproblemet, 

delproblem 4. 
Fråga 13 Del 3 Hur man ser på årsredovisningen idag. Huvudproblemet, 

delproblem 4. 
Fråga 14 Del 3 Hur man ser på årsredovisningen idag.  
Övriga 
kommentarer 

   

 
Figur 2:1. Översikt över enkätfrågor. 
 
Enkäten är indelad i tre delar. I den första delen, fråga 1 till fråga 3, ställdes inledande 
allmänna frågor där respondenterna tillfrågades om kön, ålder och vilket årtal de köpte sin 
bostadsrätt. I den andra delen, fråga 4 till fråga 11, ställdes frågor om årsredovisningen i 
samband med respondenternas bostadsrättsköp. Respondenterna tillfrågades om de fick 
tillgång till bostadsrättsföreningens årsredovisning före sitt bostadsrättsköp. 
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Denna fråga delade upp respondenterna i två grupper, eftersom de som svarade nej inte skulle 
kunna svara på en del av följdfrågorna.  
 
Sedan frågade vi de respondenter som svarat ja på att de hade tagit del av årsredovisningen 
om de hade läst igenom denna. Här ombads respondenterna också motivera varför de hade 
läst årsredovisningen eller inte. 
 
Vidare följde frågor kring vad det var i årsredovisningen som respondenterna tyckte var av 
intresse, hur de uppfattade informationen i årsredovisningen och hur betydelsefull 
årsredovisningen var som ett beslutsunderlag för att köpa en bostadsrätt. 
 
De fick även ge svar på om det var någon information i årsredovisningen som de saknade, om 
det var viktigt att kunna bedöma bostadsrättsföreningens ekonomi samt om de tog del av 
någon annan information inför köpet. 
 
I den tredje delen, fråga 12 till fråga 14, fanns tre frågor om hur respondenterna ser på 
årsredovisningar idag. Skulle de ta del av en årsredovisning inför ett bostadsrättsköp idag, hur 
viktig är informationen i årsredovisningen för att ett beslut ska kunna tas och om de hade 
synpunkter på sin bostadsrättsförenings årsredovisning idag. 
 
Tanken med enkätundersökningen var att inte ha alltför många frågor och att frågorna helst 
inte skulle kunna missförstås. Det var också viktigt att ha så konkreta frågor som möjligt 
(Johannessen & Tufte 2003, s. 148). Majoriteten av frågorna var kryssfrågor, men det gavs 
också möjlighet för respondenterna att formulera sina egna åsikter. Vi valde att ha med vet ej 
som ett svarsalternativ, då det kanske inte alltid är så lätt att svara ja eller nej på vissa frågor. 
Det kan också hända att respondenterna inte minns hur de agerade eller tänkte och då kan vet 
ej vara ett lämpligt svarsalternativ istället för ja eller nej. 
 
På frågorna 6, 9, 10 och 11 hjälptes respondenterna lite grann på traven då det gavs förslag på 
olika svarsalternativ. I fråga 6 fanns olika alternativ de kunde ange som var av intresse i 
årsredovisningen. Framtida underhåll och årets resultat har tagits med som enskilda 
svarsalternativ, då de kan vara uppgifter som bostadsrättsköpare kanske fäster stor vikt vid. 
Här har de också getts möjlighet att ange egna val eller särskilda poster. 
 
I fråga 9 gavs några förslag på information som respondenterna kanske saknade i 
årsredovisningen. Det gällde bland annat ekonomiska nyckeltal och att kunna jämföra siffror 
flera år bakåt i tiden. Detta för att sätta igång respondenternas tankar och att få dem att 
utforma egna synpunkter. På fråga 10 undrade vi om det var viktigt att kunna bedöma 
bostadsrättsföreningens ekonomi, och här har vi föreslagit om det var viktigt att kunna 
bedöma månadsavgiften. På fråga 11 har vi också gett några förslag på information som 
respondenterna eventuellt kan ha tagit del av före sina bostadsrättsköp. 
 
2.5.4 Urval av respondenter 
 
Tre HSB-bostadsrättsföreningar i olika stadsdelar i Borås valdes ut där det fanns möjlighet för 
oss att själva dela ut enkäterna alternativt få hjälp med detta av någon i föreningen. 
Bostadsrättsföreningarnas namn är Brf Cassiopeja, Brf Kopparslagaren och Brf Kråkan.  
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Det var viktigt att det fanns något slags inlämningsställe i bostadsrättsföreningarna där 
respondenterna hade möjlighet att själva lämna in enkäterna. En fördel med att välja dessa 
föreningar var också att de hade relativt många lägenheter så att vi kunde nå ut till många 
respondenter. 
 
2.5.5 Utdelning och insamling av enkäter 
 
Totalt delades cirka 435 enkäter ut till bostadsrättshavare i de tre HSB-
bostadsrättsföreningarna. Utdelningen av enkäter till Brf Cassiopeja och Brf Kopparslagaren 
skedde den 16 april 2008. På grund av omständigheter som vi själva inte kunde råda över blev 
enkäterna i Brf Kråkan inte utdelade förrän runt den 29 april 2008. Här fanns alternativet att 
inte dela ut enkäterna alls, men vi valde att ändå göra detta eftersom vi önskade få in fler svar, 
även om dessa respondenter på så sätt fick betydligt kortare tid på sig att svara än de andra. 
 
Enkäterna delades ut i kuvert adresserade ”Till Bostadsrättshavaren”. Ett kort 
informationsbrev bifogades till enkäten, och här förklarades vilka som stod bakom den och 
syftet med undersökningen. En redigerad version av detta brev återfinns i Bilaga 2 – 
Medföljande brev till bostadsrättsköpare. Kontaktuppgifter och inlämningsanvisningar har 
tagits bort. Respondenterna uppmanades att lämna enkäterna till anvisade platser i respektive 
bostadsrättsförening senast den 2 maj 2008. Inkomna svar registrerades allt eftersom de kom 
in. Svarstiden förlängdes till den 5 maj 2008 för den förening där enkäterna delades ut vid en 
senare tidpunkt. Sent inkomna enkätsvar mottogs och registrerades till och med den 
11 maj 2008. Någon påminnelse om att respondenter som inte svarat skulle lämna in sina 
enkäter gjordes ej, främst på grund av den administrativa bördan med att skriva ut och 
distribuera dessa. 
 
I något fall kan en hyresgäst som inte äger sitt boende ha fått en enkät av misstag. Detta gäller 
främst Brf Cassiopeja. Då dessa personer inte har köpt någon bostadsrätt kan de inte besvara 
enkäten, så vi fäster inte någon större vikt vid detta. Att antalet utdelade enkäter är ungefär 
435 stycken beror på att vi fick hjälp med enkätutdelningen i Brf Kråkan, och här fanns det en 
del personer i vissa lägenheter som inte hade möjlighet att besvara enkäten. Samma sak gäller 
för Brf Cassiopeja. I Brf Kopparslagaren ska enkäter ha delats ut till alla. 
 
För att respondenterna ska få reda på resultatet av undersökningen som de har deltagit i, samt 
för att motivera dem att delta, så kommer en sammanfattning av resultatet att delas ut till 
respektive bostadsrättsförenings styrelse efter det att uppsatsen är klar. 
 
2.5.6 Fördelar och nackdelar med enkätundersökninga r 
 
Här följer några fördelar med enkätundersökningar. Det är relativt lätt att nå ut till många 
respondenter (Kylén 1994, s. 13). Undersökningsmetoden är relativt billig, kräver lite tid och 
ger pålitliga upplysningar (Andersen 1998, s. 164). 
 
Då enkäterna enbart delats ut till dem som är bostadsrättshavare vet vi att de har rätt bakgrund 
för att kunna svara på enkätfrågorna, i och med att de har köpt bostadsrätter. Respondenterna 
har god tid på sig att besvara enkätfrågorna (Andersen 1998, s. 164). Svaren från enkäterna 
går relativt snabbt att sammanställa. 
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Data från undersökningen kan presenteras på ett överskådligt vis i tabeller och diagram, vilket 
möjliggör för författaren att få med utförlig information på jämförelsevis litet utrymme 
(Ejvegård 2003, s. 36). Lättöverskådliga presentationer av stora mängder data tillåter läsaren 
att göra egna tolkningar, vilka måhända inte alltid överensstämmer med författarens (Ejvegård 
2003, s. 36). 
 
Här följer några nackdelar med enkätundersökningar. Det är svårt att sätta ihop en enkät med 
bra frågor. Respondenten kanske inte förstår en viss fråga eller flera frågor. Respondenterna 
kanske inte minns hur de agerade då de köpte sin bostadsrätt. Alla respondenter kommer inte 
att svara på enkäten (Andersen 1998, s. 164), vilket medför ett externt bortfall (Andersen 
1998, s. 169). Det kan bli svarsbortfall på enstaka frågor, så kallat internt bortfall (Andersen 
1998, s. 169). Man kan bara få svar på det man frågar om. Det tar tid att dela ut och samla in 
enkäterna. Det är svårt att ta reda på svarens pålitlighet (Andersen 1994, s. 86). 
 
2.6 Intervjuer 
 
2.6.1 Kvalitativ metod  
 
Genomförandet av en kvalitativ metod kan till exempel vara att man utför en grundlig intervju 
med en liten grupp människor och på så sätt resulterar svaren i uttömmande redogörelser 
(Johannessen & Tufte 2003, s. 21). En utmärkande egenskap för den kvalitativa metoden är 
att det ska finnas en närhet till det studerade, för att kunskap ska uppkomma. Det är av stor 
vikt att det finns en förståelse och tillit mellan de båda parterna när studien genomförs (Holme 
& Solvang 1991, ss. 100, 108). 
 
I vår studie gjordes valet att göra ett antal kompletterande intervjuer för att få en mer 
detaljerad information om det studerade området, men även för att ta reda på vad andra 
intressenter än de som köper en bostadsrätt anser om bostadsrättsföreningars 
årsredovisningar. 
 
Det uppstod en personlig kontakt med de intervjuade, vilket anses vara viktigt för att få mer 
betydelse i svaren och tillgång till större insikt. 
 
I och med att både respondenten och forskaren är aktiva under intervjun, kan respondenten se 
till att informationen som lämnas styrs på ett sådant sätt att man belyser även de förhållanden 
som man i förväg inte reflekterat över (Johannessen & Tufte 2003, s. 71). 
 
Aktörerna som ingick i intervjuerna fick på så sätt möjlighet att själva lägga fokus på den 
information de anser speglar verkligheten på bästa sätt och fick tillfälle till en öppen 
diskussion. 
 
En fördel med den kvalitativa metoden är att den ger en djupare förståelse och man får en mer 
detaljerad redogörelse av det studerade (Johannessen & Tufte 2003, ss. 74, 76). 
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2.6.2 Urval av respondenter 
 
Med hjälp av intervjuerna har ökad förståelse fåtts inom området. I och med att frågorna 
kunde anpassas efter de olika personerna som deltog, kunde de ge en fördjupad beskrivning 
och förklara runt frågorna vad de tycker och tänker. När det gäller intervjuerna användes 
personer i Borås. De aktörer som har medverkat i intervjuerna och som empiri har samlats in 
ifrån är följande. 
 
Från två mäklare har empiri samlats in med hjälp av ett antal frågor, som till exempel om de 
har någon skyldighet att lämna information till den potentielle köparen inför 
bostadsrättsköpet. Frågor har också ställts om vad mäklarna har för åsikter om hur väl 
årsredovisningen kan nyttjas som ett beslutsunderlag. En annan aktör som också deltagit och 
ställt upp på en intervju är en ekonomihandläggare på HSB. Detta är en person som har hand 
om bostadsrättsföreningens ekonomiska del. Ekonomihandläggaren är insatt i hur 
bostadsrättsföreningarna fungerar och har stora kunskaper i hur man skriver och läser en 
årsredovisning. Denna respondent valdes för att få reda på dennes syn på årsredovisningens 
innehåll och dess relevans för att utgöra ett bra beslutsunderlag för användarna. 
 
2.6.3 Intervju 
 
En kvalitativ intervju är en längre intervju eller ett samtal mellan en intervjuare och en 
informant (Johannessen & Tufte 2003, s. 68). Förutom den enkätundersökning som 
genomförts, där resultatet avspeglar bostadsrättsköparnas aspekter, genomfördes också två 
intervjuer. På så sätt har vi fått fram ytterligare information som har analyserats och som vi 
har dragit slutsatser av. 
 
Ett antal frågor formulerades till aktörerna. Svaren som erhölls följdes sedan upp. Genom att 
göra en kvalitativ intervju, i form av djupintervju, har en insikt skapats i hur aktörernas arbete 
går till och en möjlighet att tolka de företeelser som inträffar (Johannessen & Tufte 2003, 
s. 96). Resultatet av dessa intervjuer är att empiri har samlats in, samtidigt som det var ett 
utmärkt tillfälle för att samla in material till uppsatsen. Till exempel de tre 
bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar för 2007. Med hjälp av intervjuerna har en ökad 
förståelse för området erhållits. Denna metod tillåter oss även att anpassa frågorna efter de 
olika personer som ingår i undersökningen (Wallén 1993, s. 70). 
 
En delvis strukturerad intervju användes vilket innebär att några frågor, med ursprung från 
uppsatsens frågeställningar, formulerades på förhand för att få en grund att utgå från vid de 
olika intervjutillfällena. Syftet var att uppnå det som Johannessen & Tufte kallar jämvikt i 
intervjuerna mellan flexibilitet och standardisering (Johannessen & Tufte 2003, s. 98). 
 
Även om en del frågor utformats på förhand, var intresset stort från vår sida att få information 
som belyser området ur olika infallsvinklar, även de som det inte funnits vetskap om tidigare. 
Detta åstadkoms genom att aktörerna fick möjlighet att yttra sig mer självständigt och de 
kunde därför tala om sådant de ansåg var viktiga aspekter och som vi inte hade beaktat. 
Avsikten var att skapa en öppen dialog mellan oss och aktörerna. De utvalda personerna gav 
en fördjupad beskrivning och förklaring runt frågorna, om vad de tyckte och tänkte. 
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Valet blev att ställa öppna frågor, som innebär att man inbjuder den intervjuade att formulera 
svaren själv. Denne gav oss då vad som kan kallas kvalitativa data (Johannessen & Tufte 
2003, s. 70). 
 
Under intervjuerna gjordes anteckningar från samtalen. Dessa sammanställdes i två 
summerande texter som avspeglar de olika personernas uppfattningar. Tolkningar av texterna 
görs i analyskapitlet. Intervjufrågorna finns i Bilaga 3 – Intervjufrågor till mäklare och i 
Bilaga 4 – Intervjufrågor till ekonomihandläggare. 
 
2.6.4 Fördelar och nackdelar med intervjuer 
 
Här följer några fördelar med intervjuer. De ger större svarsvillighet (Andersen 1998, s. 164). 
En intervju är mer öppen och flexibel än till exempel en enkätundersökning. Intervjuaren kan 
ställa följdfrågor. Intervjuaren har möjlighet att förklara om något är oklart. Tillit mellan de 
båda parterna kan uppstå om den som blir intervjuad känner att åsikterna tas på allvar (Holme 
& Solvang 1991, s. 115) 
 
Här följer några nackdelar med intervjuer. Intervjun kan vara svår att få till stånd, då tider och 
planering ska klaffa för de inblandade. Nedteckning och tolkning av det som sagts tar tid. 
Intervjuaren kan komma att styra den person som intervjuas (Andersen 1998, s. 172). 
Personen som intervjuas kan anpassa svaren till den aktuella situationen (Kylén 1994, s. 44). 
Intervjuer är krävande i och med att intervjuaren måste vara insatt i och kunna följa upp de 
problemområden som man får information om under intervjun, för att erhålla fakta som är 
relevant (Holme & Solvang 1991, s. 115). 
 
2.7 Analys av data 
 
2.7.1 Enkäter 
 
Analys handlar om att bearbeta data för att skapa överskådlighet i den mängd av data som 
man besitter och all analys är förenkling (Andersen 1998, s. 179). Tolkning betyder 
utläggning (Andersen 1998, s. 180). Tolkning är att sätta in företeelser i ett sammanhang, i en 
helhet som gör att vi förstår vilken mening eller betydelse som kan tillägnas de som 
undersöks (Johannessen & Tufte 2003, s. 72). Rådata som fås från enkäter måste analyseras 
och tolkas (Bell 2006, s. 205). I vår analys är enkätfrågorna i fokus. Dessa har kompletterats 
med olika uppgifter som har framkommit vid de två intervjutillfällena. 
 
Enkätsvaren har sammanställts i diagram med hjälp av Microsoft Office Excel. Genom att få 
en bild av vad diagrammen visar samt genom granska de kommentarer som respondenterna 
har gett så har en analys gjorts genom att viktiga detaljer och aspekter lyfts fram och 
presenterats. Dessa uppgifter har sedan tolkats utifrån vår teoretiska bakgrund och med hjälp 
av vår egen erfarenhet. 
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2.7.2 Intervjuer 
 
För att skapa en analys av de intervjuer som genomförts, utfördes en systematisk analys som 
innebär att vi utgick från våra frågeställningar. Det första steget i processen var att klarlägga 
de intervjusvar som ansågs vara viktigast utifrån frågeställningarna, genom att läsa igenom de 
båda intervjuerna och göra anteckningar på de ställen dessa aspekter behandlas, samt de delar 
som innehåller väsentliga förklaringar (Holme & Solvang 1991, s. 119). Dessa 
sammanställdes sedan till en text för att klargöra vad de olika respondenterna hade för tankar 
och åsikter om detta. En sammankoppling gjordes mellan den information som analyserats 
och den teoretiska referensramen, detta för att åstadkomma en ändamålsenlig analys. För att 
få en mer övergripande analys och för att få med alla respondenters åsikter, har analysen av 
intervjuerna vävts samman med den analys som gjorts av enkäterna. 
 
2.8 Begränsningar med valda metoder 
 
Att använda sig utav en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod har många fördelar. 
Om en metod uppvisar svaga egenskaper inom ett område, kan detta kompletteras av den 
andra metodens starka sidor inom samma område. De båda metoderna har ett gemensamt 
syfte, nämligen att öka insikten för hur samhället fungerar och hur dess invånare influeras av 
varandra. Däremot finns det situationer där den ena metoden är mer lämplig att använda sig 
utav framför den andra (Holme & Solvang 1991, s. 85). 
 
2.8.1 Validitet 
 
Validitet handlar om den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att 
mäta. Validitet kan betecknas som frånvaro av systematiska mätfel, medan reliabilitet innebär 
frånvaro av slumpmässiga sådana (Nationalencyklopedin 2008). Några delaspekter som finns 
är att de variabler och parametrar som ingår i modellen ska vara av väsentlig betydelse, samt 
att samhörigheten mellan dem ska skildras på ett riktigt sätt (Wallén 1993, s. 55). Genom att 
man mäter de företeelser som man har för avsikt att mäta, kan man uppnå en hög validitet 
(Andersen 1994, s. 92). 
 
För att säkra en hög validitet i vår studie, har vi utifrån våra frågeställningar sammanställt ett 
antal relevanta frågor som ska ge svar på de uppfattningar och åsikter som respondenterna 
har. Naturligtvis kan det hända att vi har missat någon aspekt som hade varit intressant att ta 
upp. Avsikten är att enkäterna ska vara tillräckligt genomarbetade för att mäta det som är 
avsett. 
 
När man gör studier av människor handlar det ofta om deras kunskaper eller upplevelser som 
ska studeras och därmed är de inte lika tydliga som när man till exempel ska mäta vikter 
(Patel & Davidson 1994, s. 85). Intervjuerna har gjorts som ett komplement till 
enkätundersökningen. För oss var det viktigt att vara pålästa inom det område som frågorna 
ställdes inom. Annars fanns möjligheten att viktiga aspekter missades. 
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2.8.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är inom beteendevetenskaperna ett mått på ett tests precision. Reliabiliteten 
beskriver alltså hur väl testet mäter det som det mäter (Nationalencyklopedin 2008). 
Tillvägagångssättet för detta kan vara att man vid olika tillfällen genomför samma 
undersökning. Får man likvärdigt resultat, är studiens reliabilitet hög (Johannessen & Tufte 
2003, ss. 28-29). Man får genom undersökningens reliabilitet en uppfattning om hur exakt den 
mätning man utför är och att inte tillfälligheter har inverkan på resultatet. Det speglar med 
andra ord hur pålitlig den är (Andersen 1998, s. 85). 
 
Om man vill säkerställa en hög reliabilitet kan man låta två personer medverka och anteckna 
svaren under en intervju. På så sätt kan man sedan jämföra de båda svaren för att se om de 
stämmer överens, vilket kallas för interbedömarreliabilitet. Ett annat alternativ är att spela in 
intervjuerna så att man i efterhand sen kan kontrollera att man gjort riktiga bedömningar av 
det som sagt av aktörerna (Patel & Davidson 1994, s. 87). 
 
Enkätundersökningen har gjorts till ett begränsat urval av människor, och beroende på vilka 
som svarar får man olika svar. Om undersökningen skulle gjorts på ett annat urval, skulle 
resultatet av frågorna kanske inte se likadant ut. Därmed skulle man kunna misstänka att 
reliabiliteten inte är så hög. Dessutom har enkäten testats på några bostadsrättshavare innan 
den delades ut till respondenterna. På så sätt fick vi reda på om dess utformning var lämplig. 
 
Intervjuerna är som sagt komplement till enkätundersökningen, och vi har bara intervjuat ett 
litet antal personer. Alltså kan slumpmässiga fel förekomma. För att däremot uppnå en högre 
reliabilitet i vår studie valde vi att båda delta under intervjuerna och föra anteckningar, för att 
få möjlighet att säkerställa att ingen viktig information missades. Efter intervjuerna kunde vi 
därmed jämföra de olika versionerna för att se till att inga fel eller oklarheter fanns angående 
svaren. 
 
2.8.3 Statistisk generalisering och överförbarhet 
 
Forskning kan ge kunskap utöver det speciella område som studeras. Vid kvantitativa ansatser 
sker det ofta genom statistisk generalisering. Från det resultat som ett urval ger drar man 
slutsatser som gäller för en större grupp (Johannessen & Tufte 2003, s. 125). Det är då med 
viss säkerhet man kan yttra sig om de omständigheter som råder i populationen. Ett krav är 
däremot att graden av sannolikhet för att en enhet som ingår i populationen kommer med i 
urvalet måste vara känt (Holme & Solvang 1991, s. 305). Vi tror att underlaget och resultatet 
av vår enkätundersökning kan vara för begränsat för att kunna generaliseras till en större 
population. 
 
När det gäller kvalitativa ansatser talar man istället om överförbarhet. Detta innebär att 
tolkningar, förklaringar, mekanismer och begrepp som utvecklas inom ett forskningsprojekt 
kan vara till nytta utanför projektet (Johannessen & Tufte 2003, s. 125). Vi anser att uppgifter 
som framkommit vid intervjutillfällena främst tillför något till vår egen undersökning, 
eventuellt kan andra ha nytta av dem. 
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2.9 Reflektion kring användandet av egna erfarenhet er 
 
Att välja ett undersökningsområde där man har egna erfarenheter har både sina fördelar och 
nackdelar. En av oss som skriver uppsatsen har erfarenhet av både bostadsrättsköp och 
styrelsearbete i en bostadsrättsförening. Detta gör att vi har inblick i en del saker som inte 
direkt går att läsa sig till i böcker. Detta är en fördel, då vi har haft nytta av detta på olika sätt 
under studiens gång. En nackdel kan dock vara att man tror att man vet allt och inte går till 
litteraturen för att söka fakta i den utsträckning som man kanske borde. 
 
En annan fördel med att ha erfarenhet av området är att man kan byta perspektiv utan större 
problem. Dels kan man identifiera sig med bostadsrättsköparna och dels med dem som 
producerar redovisningsinformation. Det kan dock vara svårt att hitta en balans mellan de 
perspektiv som man har och det gäller att kunna förhålla sig objektivt till det man studerar. 
 
En annan nackdel med att ha inblick i forskningsområdet är att man kanske missar att ta upp 
och beskriva vissa fakta, då dessa ter sig självklara för en. Det gäller att komma ihåg att andra 
inte har samma kunskap om området. 
 
Att ha kännedom om och erfarenhet av det område man studerar är också till nytta då man 
under flera år har byggt upp sin kunskap. Under den korta process som en uppsats ofta utgör 
kan det vara svårt att sätta sig in i ett område på samma sätt. Med detta vill vi inte ha sagt att 
vi kan eller vet allt om det område vi studerar, utan vi har fortfarande mycket kvar att lära. 
Och att skriva denna uppsats har tagit oss en bit på den vägen. 
 
 
 
Detta kapitel har behandlat metoderna för undersökningen. Redogörelser har gjorts för 
vetenskapssyn och forskningsansats, där vi har utvecklat en syn på varandet som utgår från 
idealismen, i och med att respondenterna bedömer varandet utifrån sina idéer. Den 
kunskapsuppfattning vi har består av en kombination av empirism och rationalism. Uppsatsen 
tar ett hermeneutiskt förhållningssätt i anspråk. Metoderna som valts är en enkätunderökning 
samt två kompletterande intervjuer. Dessa metoder har diskuterats. I nästa kapitel följer en 
teoretisk referensram som tar upp fakta kring bostadsrättsföreningar, årsredovisningar, 
redovisningsprinciper med mera. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta avsnitt behandlas en kort redogörelse av litteratur inom området och tidigare 
forskning. Avsnittet redogör även för teori om bostadsrättsföreningar och årsredovisningar, 
varför redovisning finns samt olika redovisningsprinciper. 

 
3.1 Litteratur och tidigare forskning 
 
I svensk litteratur finns det en hel del böcker skrivna om bostadsrättsföreningar, till exempel 
av författarna Björn Lundén, Anders Victorin och Ingrid Uggla. En del av dessa böcker 
behandlar bostadsrättsföreningars ekonomi (Björn Lundén Information AB 2008a). 
 
Det finns också uppsatser som behandlar bostadsrättsföreningar, årsredovisningar och HSB ur 
olika aspekter. En magisteruppsats från 2006 handlar om årsredovisningen utifrån 
perspektivet användarnas efterfrågan (Florén & Karlsson 2006). Denna studie är inte inriktad 
mot bostadsrättsföreningar utan mot aktiebolaget AB SKF. En kandidatuppsats från 2006 
handlar om årsredovisningens värderelevans och här har man gjort en undersökning om 
årsredovisningens betydelse vid investeringsbeslut (Gröndal & Hegedüs 2006). 
 
Mycket står också att läsa i olika lagar som rör bostadsrättsföreningar som till exempel 
Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar. När det gäller redovisning så 
tillkommer också Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. 
 
Föreningssparbanken Fastighetsbyrå har gjort en stor boendevalsundersökning där syftet är att 
ta reda på hur individer tycker och tänker när de står i begrepp att byta boende 
(Föreningssparbanken Fastighetsbyrå 2004, s. 3). Här har området angetts som det viktigaste 
kriteriet när man ska välja ny bostad. Månadskostnaden hamnar lite längre ner 
(Föreningssparbanken Fastighetsbyrå 2004, s. 8). 
 
3.2 Bostadsrättsförening 
 
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens ägda 
hus upplåta lägenheter med bostadsrätt (Lundén & Svensson 2006, s. 16). En 
bostadsrättsförening har som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i samband 
med boendet (Lundén & Svensson 2006, s. 240). Föreningen har alltså inte som syfte att göra 
stora vinster för att föreningen ska visa ett bra resultat (Lundén & Svensson 2006, s. 240). 
 
De som är medlemmar i en bostadsrättsförening är normalt också bostadsrättshavare (Uggla 
2003, s. 15). Medlemmarna utövar sitt inflytande över föreningens verksamhet genom att de 
kan närvara och rösta vid föreningsstämman (Victorin 2003, s. 19). 
 
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen har att se till att det 
dagliga arbetet i en bostadsrättsförening sköts. Styrelsen är ett verkställande organ. Revisorer 
som väljs av föreningsstämman kontrollerar att styrelsen sköter sitt arbete (Uggla 2003, s. 15). 
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Bostadsrättslagen reglerar förhållandena mellan bostadsrättsföreningen och medlemmen. 
Denna lag är till stora delar tvingande till sin natur (Uggla 2003, s. 16). Bostadsrättsföreningar 
har också stadgar (Bostadsrättslagen SFS 1991:614). 
 
Bostadsrättsförening förkortas ofta till brf. 
 
3.3 Bostadsrätt 
 
Den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen kallas bostadsrätt, och det 
är en upplåten nyttjanderätt på obegränsad tid. En bostadsrätt är medlemmens andel i 
föreningens förmögenhet plus rätten att utnyttja lägenheten (Lundén & Svensson 2006, s. 15). 
Den som äger en bostadsrätt äger alltså inte själva lägenheten utan bara rätten att bo i en 
bestämd lägenhet i huset, och man får sälja och köpa bostadsrätter (Nationalencyklopedin 
2008b). En bostadsrätt räknas som lös egendom och endast den som är medlem i föreningen 
får ha en bostadsrätt (Lundén & Svensson 2006, s. 15). Bostadsrättsupplåtelserna utgör en 
förhållandevis stor andel av upplåtelseformerna och av det totala lägenhetsbeståndet utgör 
över femton procent bostadsrätter (Uggla 2003, s. 18). 
 
Som bostadsrättshavare har man vårdplikt, det vill säga man måste på egen bekostnad hålla 
lägenheten i gott skick om inte något annat bestäms i stadgarna (Lundén & Svensson 2006, 
s. 112). Man måste själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant som finns inuti 
lägenheten (Lundén & Svensson 2006, s. 113). Bostadsrättsföreningen ansvarar också för 
visst underhåll, men exakt vart gränsen går måste ibland avgöras från fall till fall (Lundén & 
Svensson 2006, s. 112). 
 
3.4 HSB 
 
HSB stod ursprungligen för Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening. I dag är 
Hyresgästföreningen och HSB helt olika organisationer, och HSB är ett registrerat namn, inte 
en förkortning. Men grundtanken, att bospara, bygga och förvalta bostäder åt medlemmarna, 
lever än i dag (Hemma i HSB 2008). Att bospara innebär ett målinriktat sparande med sikte 
på förvärv av småhus eller bostadsrättslägenhet (Nationalencyklopedin 2008). 
 
Hyresgästföreningen i Stockholm avsåg att bygga och sköta bostäder som betraktades som 
prisvärda för sina medlemmar. Detta ledde till att man 1923 bildade HSB. Bostäderna innebar 
låga kostnader, samtidigt som de skulle medföra kvalitet, trivsel och omsorg för de boende. 
HSB:s utveckling under åren har lett till att de idag har ungefär 540 000 medlemmar som är 
fördelade på de 4 000 olika HSB-bostadsrättsföreningar som finns i Sverige (HSB 2008). 
HSB är organiserat i tre led (Uggla 2003, s. 19). 
 
Bostadsrättshavarna är det första av dem. Dessa är medlemmar i sin egen 
bostadsrättsförening. I det andra ledet återfinns de regionala HSB-föreningarna, som är 33 
stycken till antalet. De som är medlemmar här är bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare, 
samt även de medlemmar som bosparar. I det tredje ledet ingår HSB Riksförbund, vilket är 
den organisation i vilken HSB:s regionala föreningar är medlemmar i (HSB 2008-06-05). 
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3.5 Årsredovisningar 
 
De flesta juridiska personer är berörda av den bokföringsskyldighet som finns och gäller för 
såväl aktiebolag som handelsbolag och ekonomiska föreningar (Dahlin, Lundén & 
Smitterberg 2004, s. 10). Denna skyldighet innebär att föreningen är förpliktad att avsluta 
bokföringen varje räkenskapsår med en årsredovisning enligt Bokföringslagen (SFS 
1999:1078). 
 
Alla bostadsrättsföreningar måste varje år göra en årsredovisning och detta gäller oavsett 
föreningens storlek och oavsett om föreningen är aktiv eller vilande (Lundén 2006, s. 184). 
Årsredovisningen innehåller ett antal obligatoriska delar som ska finnas med. Dessa är 
balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. I årsredovisningen för ett 
större företag skall det även ingå en finansieringsanalys enligt Årsredovisningslagen (SFS 
1995:1554). 
 
Genom att läsa en bostadsrättsförenings årsredovisning får man en överblick över föreningens 
resultat under det gångna räkenskapsåret och över den ekonomiska ställningen vid 
räkenskapsårets slut (Lundén 2006, s. 185). Årsredovisningen är offentlig. Den som vill se 
den kan vända sig till föreningen som måste lämna ut en kopia eller låta personen titta på 
originalet. Den som vill se årsredovisningen behöver inte motivera varför (Lundén 2006, 
s. 189). 
 
Syftet med årsredovisningen är att den ska fungera som informationsunderlag för föreningens 
olika intressenter och den är därmed ett underlag för beslutsfattandet (Dahlin, Lundén & 
Smitterberg 2004, s. 172). 
 
3.5.1 Förvaltningsberättelse 
 
Förvaltningsberättelsen är en redogörelse i ord för vad som har hänt under räkenskapsåret och 
tiden närmast därefter (Lundén 2006, s. 191). Den redogör för föreningens utveckling, dess 
ställning och resultat och ska ge en rättvisande bild enligt Årsredovisningslagen (SFS 
1995:1554). Förvaltningsberättelsen tar även upp de förslag som finns angående förfogandet 
av föreningens vinst eller förlust (Årsredovisningslagen SFS 1995:1554). En 
förvaltningsberättelse ska upprättas av alla de som är berörda av Årsredovisningslagen och 
kompletterar årsredovisningens övriga information. 
 
Intressenterna får i förvaltningsberättelsen tillgång till information om händelser som anses 
vara väsentliga för föreningen och orsaker till utvecklingen. Dessutom ska 
förvaltningsberättelsen även innehålla miljöinformation (Dahlin, Lundén & Smitterberg 2004, 
ss. 233, 235). 
 
I och med att det i vårt fall handlar om en ekonomisk förening, så företräds de av en styrelse, 
vars samtliga styrelseledamöter ska skriva under årsredovisningen (Årsredovisningslagen SFS 
1995:1554). Årsredovisningen ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form och 
den ska avfattas på svenska (Årsredovisningslagen SFS 1995:1554). 
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I förvaltningsberättelsen ska upplysningar lämnas om sådant som inte finns med i 
balansräkningen och resultaträkningen, men som ändå är viktigt för att kunna bedöma 
bostadsrättsföreningens ekonomi. Hit hör exempelvis en beskrivning av fastighetens skick 
och kommande renoveringar (Lundén 2006, s. 192). Här ska också händelser som är viktiga 
för föreningen och som har inträffat under räkenskapsåret och även efter räkenskapsårets slut 
tas upp (Lundén 2006, s. 192). 
 
3.5.2 Resultaträkning 
 
Resultaträkningen är en sammanställning av intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Den 
visar hur årets resultat har räknats fram (Lundén 2006, s. 191). Resultatet kan vara en vinst, en 
förlust eller ett nollresultat (Lundén 2006, s. 197). 
 
De intäkter som finns i en bostadsrättsförening besår av de årsavgifter, hyror och andra 
intäkter som betalas varje år (HSB Riksförbund, s. 3). Årsavgifterna kan delas upp i 
årsavgifter för bostäder och årsavgifter för lokaler (Lundén 2006, s. 198). 
 
Föreningens kostnader utgörs däremot till stora delar av utgifter för drift, fastighetsskatt och 
avskrivningar och underhåll. Om man drar av föreningens kostnader från dess intäkter får 
man summan på årets vinst eller förlust. Det är av stor betydelse att bostadsrättsföreningens 
vinst inte blir för stor, utan att man försöker att reglera intäkterna efter de kostnader som 
föreningen har. Detta innebär att den avgift som de boende betalar varje år ska anpassas så att 
den täcker de kostnader som förväntas uppstå i framtiden (HSB Riksförbund, ss. 2-3). 
 
I en bostadsrättsförening redovisar man alltid resultaträkningen kostnadsslagsindelad. 
Dessutom bör resultaträkningen, särskilt i en mindre förening, inte vara alltför detaljerad 
(Lundén 2006, s. 198). 
 
3.5.3 Balansräkning 
 
Balansräkningen åskådliggör den finansiella ställningen vid en specifik tidpunkt i föreningen 
(Blomquist & Leonardz 1998, s. 13). Balansräkningens utformning sker i kontoform och 
placeras i två stycken grupper, som benämns debet och kredit. Slutsumman man får i debet 
ska sedan stämma överrens med summan i kredit, vilket benämns balansomslutning (Dahlin, 
Lundén & Smitterberg 2004, s. 185). 
 
Dessa två avdelningar ska visa alla tillgångar, avskrivningar, skulder och det egna kapitalet 
som föreningen har på balansdagen (Årsredovisningslagen SFS 1995:1554). Balansdagen är 
räkenskapsårets sista dag (Lundén 2006, s. 191). 
 
Den skillnad som uppstår mellan föreningens tillgångar och skulder utgör det egna kapitalet 
föreningen förfogar över. På tillgångssidan kan man se de olika tillgångar som finns i 
föreningen, såsom byggnader och mark, medan man på skuldsidan kan urskilja hur 
tillgångarna har finansierats (HSB Riksförbund, s. 3). 
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I en bostadsrättsförenings balansräkning är tillgångarna placerade i omvänd 
likviditetsordning. Det innebär att de mest trögrörliga tillgångarna, som till exempel 
inventarier, är placerade högst upp. De lättast realiserbara tillgångarna, som till exempel kassa 
och bank, är placerade sist (Lundén 2006, s. 194). 
 
Soliditet är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan det egna kapitalet och 
det totala kapitalet. Man kan också se det som hur stor andel av företagets tillgångar som inte 
motsvaras av skulder. Soliditet beskrivs som företagets betalningsförmåga på lång sikt (Björn 
Lundén Information AB 2008b). 
 
3.5.4 Tilläggsupplysningar 
 
Tilläggsupplysningar ska förtydliga och komplettera den information som balans- och 
resultaträkning ger. Det vanligaste är att tilläggsupplysningarna tas in i noter. Noterna 
placeras normalt efter balans- och resultaträkningen och de ska vara numrerade (Lundén 
2006, s. 209). 
 
I årsredovisningen ska bostadsrättsföreningen lämna upplysningar om principerna för 
värdering av tillgångar, avsättningar och skulder (Lundén 2006, s. 211). I en 
bostadsrättsförening handlar det framför allt om hur fastigheten är värderad i 
årsredovisningen, vilket kan skifta mycket mellan olika bostadsrättsföreningar (Lundén 2006, 
s. 211). 
 
3.5.5 Noter 
 
Noterna ska innehålla upplysningar (Årsredovisningslagen SFS 1995:1554). Dessa 
upplysningar har som syfte att klargöra informationen som finns i resultat- och 
balansräkningen. Om föreningen väljer att avvika från redovisningsprinciperna, råd eller 
rekommendationer, vilket får göras i vissa specifika fall då det är nödvändigt för att 
upprätthålla en rättvisande bild, måste detta anges i tilläggsupplysningar. Dessa upplysningar 
ska läsaren ha möjlighet att ta del av i noterna och ska tala om orsakerna till avvikelsen 
(Dahlin, Lundén & Smitterberg 2004, ss. 177, 201). 
 
3.5.6 Revisionsberättelse 
 
Revisorer har i uppdrag att granska bostadsrättsföreningen. Detta kallas revision. Kontrollen 
avser främst ekonomisk kontroll och förvaltningskontroll (Lundén 2006, s. 57). Ekonomisk 
kontroll avser siffergranskning och förvaltningskontroll avser att styrelsen sköter sitt uppdrag 
(Lundén 2006, s. 57). Förvaltningskontrollen innebär att revisorn granskar den tekniska 
förvaltningen och kontrollerar att styrelsen ser till att fastigheten sköts på ett tillfredsställande 
sätt (Lundén 2006, s. 57). Revisionen utmynnar i en revisionsberättelse, som är en rapport 
över vad som kommit fram vid revisionen (Lundén 2006, s. 57). 
 
3.5.7 Underskrifter 
 
Årsredovisningen ska undertecknas av styrelsen och om dokumentet inte är undertecknat på 
ett korrekt sätt är det ingen årsredovisning i lagens mening. För att undvika att någon byter ut 
blad i årsredovisningen kan ledamöterna signera varje blad (Lundén 2006, s. 201). 
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3.6 Varför finns redovisning? 
 
Att extern redovisning används av föreningar beror på att den tillhandahåller information till 
olika intressenter om verksamhetens ekonomi. Hur redovisningen utformas varierar mycket i 
och med att olika intressenter har olika behov av informationen. Dessutom kostar 
redovisningen förhållandevis mycket pengar att upprätta, vilket innebär att föreningarna väljer 
att lägga ner olika mycket resurser på den (Smith 2006, s. 17). Den generella principen med 
redovisningen är att den ska kunna användas av ett stort antal intressenter och ska spegla en 
rättvisande bild av resultatet och den finansiella ställningen (Lönnqvist 2006, s. 165). 
 
När det gäller ägares behov av informationen, det vill säga de som äger en bostadsrätt, 
använder de sig av informationen för att bedöma hur ledningen har skött föreningen. De kan 
dessutom använda informationen som underlag för att bedöma om de fortfarande vill kvarstå 
som ägare, eller om de inte är nöjda med utvecklingen och istället väljer att sälja. Dessa 
intressenter har ett behov av en framtidsprognos för att få en förståelse för hur föreningen kan 
komma att utvecklas och kan använda sig utav uppgifter om föreningens ställning och resultat 
som finns i form av redovisningsdata (Smith 2006, ss. 18-20). 
 
Redovisningen kan även utgöra en beslutsroll, vilket innebär att den används som ett 
beslutsunderlag vid köp av bland annat bostadsrätter. Vissa krav finns på utförandet av 
redovisningen angående dess kvalitet och innebär att den bland annat ska vara relevant och 
tillförlitlig. Hur den tar form beror på användarens behov av informationen (Smith 2006, 
ss. 23-24). Redovisningens kvalitetskrav diskuteras mer ingående i följande avsnitt där olika 
redovisningsprinciper tas upp. 
 
3.7 Redovisningsprinciper 
 
Genom redovisningsteorierna har man möjlighet att belysa de aspekter man tycker är viktiga 
om man ser det ur bostadsrättsköparnas synvinkel. De teorier som vi har beaktat och som 
ligger till grund för uppsatsen följer här näst. 
 
Redovisningsteorin beskrivs som en sammanhängande vetenskaplig lärobyggnad avsedd att 
ge en bild av verkligheten (Artsberg 2005, s. 17). Redovisningsprinciperna grundar sig både 
på postulat och teoretiska begrepp och ligger samtidigt till grund för processen där regler tas 
fram (Riahi-Belkaoui 2004, ss. 210-211). 
 
Hur årsredovisningen ska formuleras anges bland annat i Årsredovisningslagen, där tre 
huvudprinciper skildras, närmare bestämt rättvisande bild, god redovisningssed samt 
överskådlighet (Dahlin, Lundén & Smitterberg 2004, s. 176). 
 
3.7.1 Rättvisande bild och god redovisningssed 
 
Begreppet rättvisande bild kan förklaras enligt Årsredovisningslagen som att balansräkningen, 
resultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av 
företagets ställning och resultat (Årsredovisningslagen SFS 1995:1554). Detta innebär att 
redovisningen baseras på sann fakta i så stor grad som möjligt, och gör att användaren står i 
fokus och är den som inte ska bli vilseledd av informationen (Artsberg 2005, ss. 156-157). 
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Då bostadsrättsföreningar följer Lagen om ekonomiska föreningar finns ett krav om att 
revisorerna ska, i den omfattning som följer av god redovisningssed, granska företagets 
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
(Lagen om ekonomiska föreningar SFS 1987:667). 
 
3.7.2 Relevans  
 
Utifrån de behov som finns hos användarna av informationen, finns en del kvalitetskrav 
föreskrivna som ligger till grund för formen på redovisningen. De primära egenskaper som 
omfattar informationen är att den ska vara relevant och bland annat innefatta att man ska ha 
möjlighet att använda informationen som underlag för beslut (Smith 2006, ss. 24-25). För att 
informationen ska anses vara relevant ska den ha inverkan på det beslut som användaren gör. 
Då antar man att användaren analyserar historiska, nuvarande eller framtida händelser 
(Artsberg 2005, s. 169). 
 
3.7.3 Begriplighet 
 
Begripligheten ses som ett minimikrav på informationens relevans. Detta innebär att den 
information en investerare får del utav, ska vara av sådan karaktär att man kan få en förståelse 
av dess innehåll (Smith 2006, s. 26). För att informationen ska vara begriplig krävs det dock 
att läsaren är kunnig och denne är också skyldig att själv ta fram den kunskap som behövs 
(Artsberg 2005, s. 169). 
 
3.7.4 Överskådlighet 
 
För att läsaren av en årsredovisning ska kunna ta till sig informationen, krävs det att den är 
upprättad på ett överskådligt sätt. Läsaren ska inte behöva vara expert inom området för att 
kunna tolka innehållet i årsredovisningen. Dessutom ska man ha möjlighet att läsa 
årsredovisningens olika delar tillsammans (Dahlin, Lundén & Smitterberg 2004, s. 176). I 
större bostadsrättsföreningar kan det vara mera överskådligt att avrunda beloppen till tusental 
kronor eller miljoner kronor (Lundén 2006, s. 186). 
 
3.7.5 Objektivitetsprincipen  
 
Hur användbar den finansiella informationen man får genom årsredovisningen är beror på hur 
pålitlig mätningen har varit. Det kan till exempel innebära att den inte ska kunna påverkas av 
olika personer eller att den ska grundas på bevis. Ett objektivistiskt mått kan förändras, i och 
med att det har sin utgångspunkt i bevisen (Riahi-Belkaoui 2004, s. 223). Den nivå 
objektiviteten ligger på har att göra med måttets avstånd till det gällande medelvärdet. Om 
objektiviteten ökar, kan effekten av detta bli att reliabiliteten därmed också blir bättre, det vill 
säga att tillförlitligheten på mätningen ökar. Anledningen till detta är att objektiviteten ingår 
som variabel i reliabiliteten (Artsberg 1992, s. 99). 
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3.7.6 Den fullständiga upplysningsprincipen 
 
Den finansiella informationen ska ges till användaren på ett sådant sätt att inget som är av 
betydelse får utelämnas eller undanhållas. Redovisningen ska avspegla de ekonomiska 
händelserna på ett så riktigt sätt som möjligt, för att ge intressenten den informationen som är 
nödvändig, utifrån bland annat deras behov och kunskapsnivå (Riahi-Belkaoui 2004, ss. 225-
226). 
 
3.7.7 Väsentlighetsprincipen 
 
Denna princip är ett hjälpmedel för redovisaren för att få kunskaper om vilken information 
som är av vikt att ta med i den finansiella rapporteringen och som är av relevant intresse för 
intressenten (Riahi-Belkaoui 2004, s. 227). Om det behövs för att uppnå en bättre 
överskådlighet, kan det vara av betydelse att slå samman de poster i redovisningen som inte 
anses som väsentliga (Dahlin, Lundén & Smitterberg 2004, s. 180). 
 
3.7.8 Jämförbarhet 
 
Betydelsen av principen innebär att händelser av samma slag ska redovisas på likadant sätt. 
På så sätt vet även investeraren vilka regler det är som avses i det specifika fallet (Smith 2006, 
ss. 30-31). Genom att man är konsekvent i användandet av redovisningsprinciper, kan man 
uppnå en jämförbarhet över tid, samt att man även kan göra en bedömning mellan olika 
företag (Artsberg 2005, s. 173). 
 
I årsredovisningen ska föregående års balansräkning och resultaträkning finnas med. Ofta 
skrivs de i särskilda kolumner bredvid det aktuella året så att det blir lätt att jämföra (Lundén 
2006, s. 192). 
 
3.7.9 Tillförlitlighet 
 
Den information som rapporteras ska vara tillförlitlig för användaren av informationen, vilket 
innebär att den inte ska innehålla fel eller snedvridningar. Är den inte tillförlitlig finns det risk 
för att användaren har svårt att ta till sig och lita på den. Informationen ska bland annat 
innefattas av validitet, vilket betyder att det som blir mätt är det man från början avser att 
mäta (Artsberg 2005, s. 170). Tillförlitligheten har även att göra med redovisningens 
möjlighet att återge hur den ekonomiska bilden verkligen ser ut i företaget. Det är viktigt att 
man återger de perspektiv som är rätt för att man ska finna informationen tillförlitlig (Smith 
2006, s. 26). 
 
 
 
Detta kapitel har behandlat en teoretisk referensram om bland annat bostadsrättsföreningar, 
bostadsrätter, HSB, årsredovisningars innehåll och olika redovisningsprinciper. Nu följer ett 
kapitel som handlar om empiri. Här redogörs för de resultat som har framkommit vid 
enkätundersökningen och intervjuerna. 
 
 



Empiri 

 - 26 - 

 

4 Empiri 
 

Här presenteras resultaten av enkätundersökningen och de två intervjuerna. Dessutom ges 
korta beskrivningar av de bostadsrättsföreningar och företag som undersökningen berör. 

 
4.1 Vad är empiri? 
 
Inom forskning används begreppet empiri. Detta ord kommer från det grekiska ordet empeira 
som betyder försök eller prov (Johannessen & Tufte 2003, s. 23). Det kan också översättas 
med erfarenhet (Patel & Davidson 2003, s. 18). Empiriskt baserad kunskap är alltså den 
kunskap som man får genom att skaffa sig erfarenheter genom observationer av omvärlden 
och verkligheten (Patel & Davidson 2003, s. 18). 
 
4.2 Enkätundersökning 
 
4.2.1 Tre bostadsrättsföreningar 
 
Enkätundersökningen för bostadsrättsköpare har genomförts i tre HSB-bostadsrättsföreningar 
i Borås. Föreningarnas namn är Brf Cassiopeja, Brf Kopparslagaren och Brf Kråkan. Följande 
information är hämtad ifrån bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar för året 2007. 
Årsredovisningarna har utkommit under 2008. 
 
Brf Cassiopeja har 302 lägenheter. Föreningen äger 33 lägenheter. Av detta följer att 
resterande 269 lägenheter är bostadsrätter. Föreningen har dessutom ett antal lokaler med 
hyresrätt, garage och parkeringsplatser. Under 2007 hade föreningen 42 lägenhetsöverlåtelser. 
Fastigheterna bebyggdes år 1953 (HSB Brf Cassiopeja i Borås 2008). 
 
Brf Kopparslagaren har 90 lägenheter. Det framgår inte av årsredovisningen om föreningen 
äger några lägenheter. Föreningen har också lokaler med bostadsrätt, lokaler med hyresrätt, 
garage och parkeringsplatser. Under 2007 hade föreningen 9 lägenhetsöverlåtelser. 
Fastigheterna bebyggdes år 1964 (HSB Brf Kopparslagaren i Borås 2008). 
 
Brf Kråkan har 95 lägenheter. Det framgår inte av årsredovisningen om föreningen har några 
hyreslägenheter. Föreningen har lokaler med hyresrätt, garage och parkeringsplatser. År 2007 
hade föreningen 11 lägenhetsöverlåtelser. Fastigheterna bebyggdes år 1983 (HSB Brf Kråkan 
i Borås 2008). 
 
Värt att notera är att bostadsrättsföreningarna kan ha bildats vid olika tidpunkter. Det är inte 
säkert att detta skedde samma år som fastigheterna bebyggdes. Därmed köpte 
bostadsrättsköparna sina bostadsrätter vid skilda tidpunkter. Det saknas uppgifter i 
årsredovisningarna om när i tiden de tre bostadsrättsföreningarna bildades. 
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4.2.2 Svarsfrekvens 
 
Av cirka 435 utdelade enkäter inkom 71 stycken. Detta ger en total svarsfrekvens på cirka 
16 procent. Svarsfrekvensen i de tre olika bostadsrättsföreningarna varierar, vilket framgår av 
tabellen nedan. 
 
Bostadsrättsförening Antal utdelade  

enkäter 
Antal besvarade 
enkäter 

Svarsfrekvens 

Brf Cassiopeja 265 46 17,4 % 
Brf Kopparslagaren 90 5 5,6 % 
Brf Kråkan 80 20 25,0 % 
Summa 435 71 16,3 % 
 
Figur 4:1. Svarsfrekvens i bostadsrättsföreningarna. 
 
På de olika frågorna blir svarsfrekvensen lägre, eftersom alla frågor inte kunde besvaras av 
dem som inte hade tagit del av årsredovisningen före sina köp. 
 
Fråga Antal svar Svarsfrekvens 
Fråga 1 71 16,3 % 
Fråga 2 71 16,3 % 
Fråga 3 71 16,3 % 
Fråga 4 71 16,3 % 
Fråga 5 38 8,7 % 
Fråga 6 27 6,2 % 
Fråga 7 27 6,2 % 
Fråga 8  27 6,2 % 
Fråga 9 27 6,2 % 
Fråga 10 71 16,3 % 
Fråga 11 71 16,3 % 
Fråga 12 71 16,3 % 
Fråga 13 71 16,3 % 
Fråga 14 71 16,3 % 
Övriga kommentarer 12 2,8 % 
 
Figur 4:2. Frågornas svarsfrekvens. 
 
Enkäten bestod av 14 frågor. Frågorna var indelade i tre delar. Enkätsvaren har därför också 
delats upp i tre olika delar. Den första delen, fråga 1 till fråga 3, utgörs av allmänna frågor. 
Den andra delen, fråga 4 till fråga 11, berör frågor om årsredovisningen i samband med 
respondenternas bostadsrättsköp. Den tredje delen, fråga 12 till fråga 14, handlar om hur 
respondenterna ser på årsredovisningar idag. 
 
Svaren och kommentarerna i enkäterna har behandlats anonymt. Respondenterna har kunnat 
lämna kommentarer till frågorna 5, 6, 9, 11 och 14. Dessutom gavs möjlighet att framföra 
egna övriga kommentarer. I detta kapitel har ett urval av kommentarerna tagits med. Alla 
kommentarer finns i Bilaga 5 – Bostadsrättsköparnas kommentarer. Kommentarerna 
presenteras där i bokstavsordning. 
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Resultaten som nu följer i form av diagram och kommentarer har slagits ihop för de tre 
bostadsrättsföreningarna. Procentsatserna i diagrammen är avrundade till en decimal. I 
diagrammen för fråga 3, 6, 8 och 10 blir det därför ett avrundningsfel på 0,1 procent. 
 
4.2.3 Frågorna 1-3 
 
Frågorna 1, 2 och 3 ställdes till alla respondenter. 
 

Fråga 1
Fördelning mellan kvinnor och män.
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Figur 4:3. Fördelning mellan kvinnor och män. 
 
Fråga 1. Här uppmanades respondenterna att fylla i om det var en kvinna eller en man som 
svarade på enkäten. Av dem som svarade är en övervägande del kvinnor. På en enkät hade 
respondenterna fyllt i både kvinna och man, därför står det båda i diagrammet. 
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Fråga 2
Ålder idag? 
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Figur 4:4. Åldersfördelning. 
 
Fråga 2. Här efterfrågades respondenternas åldrar. Alla efterfrågade åldersintervall finns 
representerade. Som diagrammet visar så är nästan hälften av respondenterna mellan 46-75 år. 
 

Fråga 3
Vilket år köpte du din bostadsrätt?
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Figur 4:5. Årtionden som respondenterna köpte sina bostadsrätter. 
 
Fråga 3. Respondenterna köpte sina bostadsrätter vid olika tillfällen. I enkätsvaren har 
specifika årtal uppgetts, men för överskådlighetens skull har detta sammanställts till 
årtionden. Majoriteten köpte sina bostadsrätter mellan år 2000 till 2008. En stor andel köpte 
också sina bostadsrätter på nittiotalet. Man kan se en tendens att många som nyligen har köpt 
sina bostadsrätter också är de som har svarat på enkäten. 
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4.2.4 Frågorna 4-11 
 

Fråga 4
När du köpte din bostadsrätt, fick du tillgång till 

bostadsrättsföreningens årsredovisning före köpet?
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Figur 4:6. Antal respondenter som fick tillgång till bostadsrättsföreningens årsredovisning före sitt 
bostadsrättsköp. 
 
Fråga 4. Denna fråga ställdes till alla respondenter. Här presenteras hur många som fick 
tillgång till bostadsrättsföreningens årsredovisning före sitt bostadsrättsköp. 
 
Som diagrammet visar fick en majoritet tillgång till årsredovisningen före sitt köp. Cirka 20 
procent har uppgett att de inte vet om de fick någon tillgång till årsredovisningen. 
 
De respondenter som svarade nej eller vet ej på denna fråga har uppmanats att gå vidare och 
svara på fråga 10. Några av dessa har svarat på fråga 5 till fråga 9 i alla fall. Dessa svar har 
tagits bort från diagrammen, eftersom siffrorna i annat fall inte går ihop. Motiveringen till 
detta är att om man inte har tagit del av årsredovisningen inför sitt köp, så kan man heller inte 
ha synpunkter på den i det här sammanhanget. Därför är dessa svar borttagna. 
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Fråga 5
När du köpte din bostadsrätt, läste du igenom 

bostadsrättsföreningens årsredovisning före köpet?
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Figur 4:7. Antal respondenter som läste igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning före bostadsrättsköpet. 
 
Fråga 5. Denna fråga ställdes bara till de respondenter som fick tillgång till årsredovisningen. 
27 av 38 respondenter uppger att de läste igenom årsredovisningen före köpet. Här 
uppmanades respondenterna att komma med kommentarer. 24 av 27 respondenter har 
kommenterat varför de läste igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning före köpet. 
 
Kommentarer till fråga 5, varför årsredovisningen lästes. Majoriteten av kommentarerna 
handlar om att respondenterna ville få information om bostadsrättsföreningens ekonomi. 
Många var också intresserade av att se om föreningen verkade stabil. Andra har uppgett att de 
läste årsredovisningen på grund av ett allmänt intresse. En person har uppgett att den ville läsa 
om framtida underhåll. 
 
Kommentarer till fråga 5, varför årsredovisningen inte lästes. 4 av 7 respondenter har 
kommenterat varför de inte läste igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning före köpet. 
En person skrev att den bostadsrättsförening han eller hon bor i är väldigt stor och etablerad. 
En annan fick information från en bekant som bor i föreningen. Någon uppgav att den inte 
förstår sådant som står i en årsredovisning. En annan skrev att årsredovisningen är tråkig att 
läsa, det är bara en massa siffror. 
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Fråga 6
När du köpte din bostadsrätt, vad var det i 

bostadsrättsföreningens årsredovisning som du tyckte var av 

intresse? 
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Figur 4:8. Vad respondenterna ansåg var av intresse i årsredovisningen. 
 
Förkortningar i figuren: 
FB = Förvaltningsberättelse. BR = Balansräkning. 
FU = Framtida underhåll.  TU = Tilläggsupplysningar. 
RR = Resultaträkning.  RB = Revisionsberättelse. 
ÅR = Årets resultat. 
 
Fråga 6. Denna fråga ställdes bara till de respondenter som fick tillgång till årsredovisningen 
före köpet. Här tillfrågades de om vad de ansåg var av intresse i årsredovisningen. Alla de 27 
personer som uppgett att de har läst igenom årsredovisningen före sitt bostadsrättsköp har 
svarat på denna fråga. 
 
De tre viktigaste delarna i årsredovisningen är enligt respondenterna årets resultat, framtida 
underhåll och balansräkning. Därefter följer resultaträkning, förvaltningsberättelse och 
tilläggsupplysningar. 
 
Respondenterna uppmanades att ange om de ansåg att någon särskild post i årsredovisningen 
var viktig. Detta är det ingen som har gjort. Två kommentarer har dock gjorts. En person har 
skrivit eventuella hyreshöjningar och en annan person har skrivit inget egentligen. 
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Fråga 7
När du köpte din bostadsrätt, hur uppfattade du den information som stod i 

bostadsrättsföreningens årsredovisning? Informationen var:
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Figur 4:9. Respondenternas uppfattning om informationen i årsredovisningen. 
 
Fråga 7. Denna fråga ställdes bara till de respondenter som fick tillgång till årsredovisningen. 
Här tillfrågades de om hur de uppfattade informationen i årsredovisningen. Majoriteten av de 
27 respondenterna tyckte att informationen var ganska lätt att förstå. Ingen har uppgett att 
informationen var omöjlig att förstå. 
 

Fråga 8
När du köpte din bostadsrätt, hur betydelsefull skulle du bedöma 

att bostadsrättsföreningens årsredovisning var för att du skulle 

kunna ta ett beslut om att köpa bostadsrätten? 
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Figur 4:10. Respondenternas syn på hur viktig årsredovisningen var för att de skulle kunna ta ett beslut om att 
köpa bostadsrätterna. 
 
Fråga 8. Denna fråga ställdes bara till de respondenter som fick tillgång till årsredovisningen. 
Här tillfrågades de om hur betydelsefull de tyckte att årsredovisningen var för att de skulle 
kunna ta ett beslut om att köpa bostadsrätten. De flesta uppger att de tyckte att den var viktig 
eller ganska viktig. Ett fåtal tyckte att den var oviktig. 
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Fråga 9
När du köpte din bostadsrätt, fanns det någon information som 

du saknade i bostadsrättsföreningens årsredovisning inför 

köpet? 
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Figur 4:11. Antal respondenter som saknade information i bostadsrättsföreningens årsredovisning. 
 
Fråga 9. Denna fråga ställdes bara till de respondenter som fick tillgång till årsredovisningen. 
Här tillfrågades de om det fanns någon information som de saknade i denna inför köpet. De 
flesta uppger att de inte saknade någon särskild information i årsredovisningen. En stor andel 
var också osäkra. En respondent har lämnat en kommentarer till denna fråga. Denne skriver 
att tidigare resultat var av intresse. 
 

Fråga 10
När du köpte din bostadsrätt, hur betydelsefullt tyckte du det var att 

kunna bedöma bostadsrättsföreningens ekonomi? 
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Figur 4:12. Hur betydelsefullt respondenterna tyckte det var att kunna bedöma bostadsrättsföreningens 
ekonomi. 
 
Fråga 10. Denna fråga ställdes till alla respondenter, oavsett om de hade läst igenom 
årsredovisningen eller ej. Här ställdes frågan om hur viktigt respondenterna tyckte det var att 
kunna bedöma bostadsrättsföreningens ekonomi. De flesta respondenter uppger att det är 
viktigt att kunna bedöma denna. Cirka fjorton procent uppger däremot att det är oviktigt. 
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Fråga 11
När du köpte din bostadsrätt, fanns det någon annan information 

som du tog del av inför köpet?
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Figur 4:13. Antal respondenter som tagit del av någon annan information än årsredovisningen inför köpet. 
 
Fråga 11. Denna fråga ställdes också till alla respondenter och här tillfrågades de om de hade 
tagit del av någon annan information än årsredovisningen inför köpet. De flesta har tagit del 
av annan information än årsredovisningen. Några är också osäkra. 
 
Kommentarer till fråga 11, annan information som respondenterna tog del av inför 
köpet. 41 kommentarer har getts till denna fråga. Information som de tog del av var bland 
annat lägenhetsannons, information från mäklaren, samtal med vicevärden, Internet, samtal 
med säljaren, personliga kontakter med personal inom HSB, telefonsamtal med föreningens 
ordförande, visning och samtal med personer som redan bodde i föreningen. 
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4.2.5 Frågorna 12-14 
 
Frågorna 12, 13 och 14 ställdes till alla respondenter, oavsett om de hade tagit del av 
årsredovisningen före sina bostadsrättsköp eller inte. 
 

Fråga 12
Om du skulle köpa en ny bostadsrätt idag, skulle du då läsa 

igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning före köpet?
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Figur 4:14. Antal respondenter som skulle läsa igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning inför ett nytt 
bostadsrättsköp. 
 
Fråga 12. Här tillfrågades respondenterna om de skulle läsa igenom bostadsrättsföreningens 
årsredovisning om de ställdes inför ett nytt bostadsrättsköp idag. En klar majoritet uppger att 
de skulle göra detta. Några är osäkra och några skulle inte göra det. 
 

Fråga 13
Om du skulle köpa en ny bostadsrätt idag, hur viktig skulle du 

bedöma att informationen i bostadsrättsföreningens 

årsredovisning är för ditt beslut om att köpa bostadsrätten?
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Figur 4:15. Respondenternas syn på hur viktig informationen i bostadsrättsföreningens årsredovisning är för att 
de ska kunna ta ett beslut om att köpa bostadsrätten. 
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Fråga 13. Här ställdes frågan om hur viktig respondenterna anser att informationen i 
årsredovisningen skulle vara för deras beslut om att köpa en bostadsrätt idag. De flesta anser 
att informationen i bostadsrättsföreningens årsredovisning är viktig inför ett beslut om att 
köpa en ny bostadsrätt. Endast ett fåtal uppger att den skulle vara oviktig. 
 

Fråga 14
Har du några synpunkter på hur din bostadsrättsförenings 

årsredovisning ser ut idag?
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Figur 4:16. Antal respondenter som har synpunkter på sin bostadsrättsförenings årsredovisning idag. 
 
Fråga 14. Här tillfrågades respondenterna om de hade några synpunkter på hur deras 
bostadsrättsförenings årsredovisning ser ut idag. De flesta hade inga synpunkter på detta. 
 
Kommentarer till fråga 14, synpunkter på bostadsrättsföreningens årsredovisning. 
10 respondenter har gett kommentarer. En person skriver att den ser bra ut. En annan person 
skriver att den verkar vara ganska fullständig och för de som inte är vana att läsa 
årsredovisningar kan det nog vara svårt att förstå även om det bifogas en förklarande bilaga. 
Någon tycker att underhåll och investeringar borde redovisas mer detaljerat. En annan 
kommentar är att det är viktigt att alla kan förstå den, inte bara ekonomer, och förklara gärna i 
text mer än vad som kanske är brukligt. 
 
4.2.6 Övriga kommentarer 
 
12 respondenter av 71 har skrivit övriga kommentarer på enkäten. Vi har förbehållit oss rätten 
att ta bort två kommentarer. Det gäller en kommentar som inte alls har med undersökningens 
område att göra samt en kommentar där vi inte kunde se vad respondenten hade skrivit. 
Kommentarerna handlar främst om årsredovisningen. En person skriver att årsredovisningen 
är ju en del av många olika inför köp av bostadsrätt. En annan kommenterar att läsa och förstå 
en årsredovisning är inte så många som kan. En annan skriver att det är alltid bra att gå på 
årsmötet för att få en tydligare bild av allt som finns med i årsredovisningen och finns det 
några problem kan man ju alltid ställa frågor. Någon tycker att investeringens storlek är viktig 
vid köp idag när den är 10 gånger, eller mer, större än för 10 år sedan, och när tillgången på 
bostäder var en annan än idag. En annan åsikt handlar om att årsredovisningen inte var 
avgörande utan läge och pris samt den övriga miljön var viktigare för beslutet. 
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4.3 Intervjuer 
 
För att få reda på vad andra personer än de som äger en bostadsrätt anser om årsredovisningen 
som beslutsunderlag har ett antal intervjuer gjorts. I och med intervjuerna har vi fått 
kunskaper som gör att ämnet kan ses utifrån en annan synvinkel och inte bara beakta det 
bostadsrättsägarna anser. Under intervjuerna fördes en öppen dialog med de personer som 
intervjuades. 
 
4.3.1 Intervju med mäklare på Fastighetsbyrån 
 
Denna intervju genomfördes på Fastighetsbyrån i Borås den 28 april 2008, där vi fick 
möjlighet att göra en intervju med hjälp av fastighetsmäklaren Åsa Emilson. Som ett 
komplement deltog också Christina Havrell, även hon fastighetsmäklare. 
 
Fastighetsbyrån i Borås är en mäklarfirma som ingår i ett franchisekoncept. De är ett 
dotterbolag till Swedbank och tillsammans med ett antal andra kontor bildar de en del av 
Swedbank–koncernen, som har fler än 200 kontor i Sverige och som har lite mer än 1 000 
anställda (Fastighetsbyrån 2008). Åsa och Christina berättar att kontoret i Borås ägs av 
Magnus Björkner och Catharina Andersson, under namnet Kopparmyntet i Borås AB. 
 
Totalt är de 14 personer som arbetar på kontoret. Två är chefer och tolv är anställda. Företaget 
använder sig utav ett koncept i sitt arbete som består utav tre ledord. Ledorden är 
engagemang, affärsmässighet och trovärdighet. Detta försöker de arbeta efter och de strävar 
efter att uppfylla detta i varje enskilt fall. 
 
Både Åsa och Christina har erhållit kunskaper inom branschen genom utbildning på 
fastighetsmäklarutbildningen på Högskolan i Borås. Efter det har de båda arbetat som 
fastighetsmäklare. Åsa har arbetat inom yrket i fyra år medan Christina är inne på sitt tredje år 
i branschen. 
 
För att en presumtiv köpare ska kunna få tillgång till information om den bostadsrätt man är 
intresserad av, har mäklarna på Fastighetsbyrån som regel att alltid ha med sig en aktuell 
årsredovisning. Det ska alltid finnas en möjlighet för en köpare att ta del av den finansiella 
information som finns i en årsredovisning. När ett kontrakt för en bostadsrätt upprättas, ingår 
ett avsnitt som behandlar att köparen har tagit del av och använt årsredovisningen som ett 
beslutsunderlag. Dessutom lägger Fastighetsbyrån i de flesta fall ut årsredovisningen på 
Internet, så att de som är intresserade av bostadsrätten kan gå igenom informationen i lugn 
och ro. 
 
Att som köpare få tillgång till en årsredovisning anser både Åsa och Christina att övervägande 
del är intresserade av. Det handlar inte om så många som 70-80 procent, men intresset finns 
hos många. Däremot skiljer det mycket mellan hur köparna använder sig utav den information 
de får tillgång till. En del är väldigt noggranna i sina analyser och vet mycket om föreningen, 
medan vissa mer eller mindre enbart vet att de vill ha en årsredovisning, men att de inte alltid 
vet varför. Kunskapen som köparna har, vad gäller att få en förståelse för informationen de får 
ut genom årsredovisningen, varierar även den mycket. Enligt Åsa har majoriteten av 
bostadsrättsköparna som läser årsredovisningen en dålig förståelse för informationen. 
Självklart finns det också de som är väldigt bra insatta. 
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Mäklarna får ofta frågor angående just årsredovisningen och föreningens ekonomi från 
personer som behöver hjälp med att tolka informationen. Vanligt förekommande frågor som 
ställs till mäklare har ofta att göra med ifall stambyten är gjorda i föreningen. Är de inte det 
kan många tycka att det är opraktiskt att bo där, samt att det kan komma att kosta mycket i 
och med den avgiftshöjning som blir nödvändig vid ett framtida byte. Detta har lett till att 
flera potentiella köpare har tackat nej till ett köp. 
 
Åsa förklarar att det är otroligt mycket att hålla reda på för en bostadsrättsköpare. Att man är 
med i en budgivning kan vara en stor process, som kan innebära stora summor pengar och 
samtidigt mycket spänning för köparen. I och med att ekonomin har stor betydelse kan en 
mäklare vara till stor hjälp och göra förtydliganden om så skulle behövas. Många vill ha 
mäklarens bild av föreningens ekonomi och därför gäller det att man är försiktig i sina 
uttalanden och att man försöker vara så neutral som möjligt och att aldrig försköna en 
bostadsrättsförenings ekonomi. Däremot kan man förklara resultatet och varför det ser ut som 
det gör. Man kan belysa olika orsaker som finns, till exempel varför en förening har ett dåligt 
resultat. Det kanske handlar om någon speciell orsak som påverkar resultatet just då och inte 
ger en rättvis bild av föreningen och som den enskilda köparen inte har kunskapen att se. 
 
Åsa brukar titta på tillgångar och skulder och förklara vad det innebär. Finns inga pengar i 
föreningen för kommande underhåll, så vet man att en avgiftshöjning kommer att ske. 
Dessutom för hon även samtal med ordföranden i de olika föreningarna för att få information 
om vad som händer den närmsta framtiden och om det är någon avgiftshöjning på gång. Hon 
anser att köparen ska vara medveten om höjningar som kommer att ske och informationen 
delges därmed till kunderna. Ordföranden kan även svara på mäklarens frågor som gäller 
varför resultatet ser ut som det gör. Att en förening har ett negativt resultat kan ordföranden 
ge en förklaring till. Det kan till exempel handla om att man precis har köpt en tomträtt, vilket 
påverkar resultatet för perioden. 
 
En del information om årsredovisningarnas innehåll finns på Fastighetsbyråns hemsida, där de 
har exempel på hur man läser en bostadsrättsförenings årsredovisning. De tar upp vad en 
resultat- och balansräkning innehåller och hur de påverkar föreningen. 
 
Den årsredovisning som Fastighetsbyrån delar ut är alltid fullständig och det handlar aldrig 
om att de ger ut sammanfattningar av årsredovisningar till sina kunder. Anledningen till detta 
är att de inte kan bedöma vad som är viktig information för köparen. Det som en köpare anser 
är viktig information, behöver inte alltid vara det för andra. 
 
En annan orsak till detta är att mäklarna själva är mycket försiktiga med att göra olika 
värderingar åt kunderna och de vill inte ta på sig det ansvaret. Däremot kan de hänvisa till den 
information som finns på Internet, eller ibland även hänvisa till den aktuella föreningens 
ordförande som kan ge svar på frågor. Mäklarna har även möjlighet att hjälpa köparen med 
vissa frågor och att titta i årsredovisningen för att göra förtydliganden. 
 
Tycker då en mäklare att årsredovisningen innehåller rätt information för att vara ett bra 
beslutsunderlag? Åsa anser att det skiljer mycket mellan de olika bostadsrättsföreningarna när 
det gäller hur innehållsmässiga de olika rapporterna är. 
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Vissa är bättre, medan andra är av lite sämre kvalitet. Speciella områden som mäklare 
däremot anser är relevanta att årsredovisningen innehåller är information om vad som gjorts i 
föreningen historiskt sett de senaste åren. Det kan till exempel handla om stambyten eller 
stora renoveringar som gjorts, detta för att köparen ska få en uppfattning om vad som kan 
komma att hända inom det området den närmsta framtiden. Det bör dessutom även finnas 
information i form av siffror för flera år bakåt i tiden, för att man ska få en möjlighet att följa 
hur föreningen utvecklats. Det kan också vara av stor vikt att det finns upplysningar om vad 
som kortsiktigt planeras inom föreningen, bland annat kommande underhåll som kan komma 
att påverka avgifterna. 
 
När det gäller bland annat hur överskådlig, tillförlitlig och begriplig olika 
bostadsrättsföreningars årsredovisningar är, anser Åsa att det varierar mellan de olika 
föreningarna. Vissa årsredovisningar innehåller all nödvändig information, medan några 
innehåller väldigt lite information och ibland bara har med en resultaträkning. Mindre 
föreningar har inte alltid med alla delar i årsredovisningen i och med att de lägger mindre tid 
på den. Nybildade föreningar som ännu inte har bedrivit något verksamhetsår och därmed inte 
upprättat någon årsredovisning, kan istället delge köparna en ekonomisk plan. 
 
Den information som Fastighetsbyrån är i behov av, till exempel lägenhetsinformation och 
årsredovisningar, får de betala för att få tillgång till. Det finns ingen hemsida eller liknade 
som de kan ladda ner årsredovisningar ifrån, utan de får köpa in sig hos bland annat 
Riksbyggen eller liknande organisationer för att få tillgång till informationen. 
 
För att en köpare ska ha så mycket kunskap som möjligt om föreningen och bostadsrätten 
inför köpet finns information att tillgå utöver den som finns i årsredovisningen. En annan typ 
av information som bostadsrättsköparen får tillgång till är ett informationshäfte som Åsa och 
de andra mäklarna på Fastighetsbyrån delar ut inför köpet. Detta häfte innehåller information 
om vad som händer efter visningen och tar upp hur tidsplanen för köpet ser ut och hur 
budgivningen går till. Här får köparen nyttig information om vad de ska tänka på och hur man 
gör för att följa budgivningen. 
 
Häftet innehåller även bostadsfakta, det vill säga information om den specifika byggnaden, 
beskrivning av interiören i form av boarea och rumsbeskrivningar. Dessutom omfattar 
bostadsfaktan även information om föreningen, dess ekonomi och ägaren. Fastighetsbyrån 
sätter också ihop en boendekalkyl för bostadsrätten som de delger i informationshäftet som 
ger ett finansieringsförslag och en sammanställning över de kostnader som uppstår under en 
månad. Till sist kan även köparen ta del av köparinformationen som delger vilka regler som 
måste följas och vilka skyldigheter man har som köpare. 
 
Som mäklare lägger Åsa märke till andra faktorer än årsredovisningen som anses vara viktiga 
för bostadsrättsköparen. Det första som Åsa tar upp är att området som bostadsrätten tillhör 
spelar väldigt stor roll. Det finns vissa områden som är mycket eftertraktade, medan andra är 
mindre populära. Köpare förhör sig även om vad det är för personer som bor i området. Ibland 
handlar det om så kallade seniorboenden, vilket gör att potentiella köpare begränsas till dem 
som har rätt ålder. När Åsa till sist sammanfattade och gjorde förtydliganden om vad som är 
bra att en förening har med i sin årsredovisning, nämner hon information om hur ekonomin 
sett ut några år tillbaka, samt att man även bör ha med de väsentliga händelser som skett i 
föreningen. 
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4.3.2 Intervju med ekonomihandläggare på HSB 
 
Intervjun genomfördes i form av ett samtal den 6 maj 2008, med Siw Gustavsson som idag 
arbetar som ekonom på HSB Göta Service AB i Borås. 
 
HSB Göta har som syfte att tillhandahålla fullständiga boendelösningar till sin lokala marknad 
(HSB Göta 2005). HSB Göta förfogar även över dotterbolagen HSB Gambrinus AB som äger 
och sköter 1 500 hyreslägenheter inom förvaltningsområdet, samt HSB Göta Service AB som 
erbjuder tekniska och administrativa förvaltningstjänster och boservice (HSB Göta 2007). 
 
Siw förklarar att HSB Göta är en ekonomisk förening som utgör medlemsverksamheten. HSB 
Göta Service AB är däremot de som säljer olika tjänster, som till exempel fastighetsskötsel 
och lokalvård. 
 
För att bli ekonom på HSB har Siw utfört många olika arbetsuppgifter under de 30 år hon har 
arbetat. Yrkeskarriären på HSB började med arbetsuppgifter såsom bokföring. Hon har också 
suttit i växeln, skött fakturering, gjort avstämning mellan konton, skött hyrorna samt 
arbetsuppgifter rörande krav och inkasso. Därefter valde Siw att studera företagsekonomi 
under ett år på Komvux, vilket ledde till att hon kvalificerade sig för arbetet som handläggare 
som hon nu har arbetat som sedan 1999. 
 
I sina arbetsuppgifter gör Siw allt det åt bostadsrättsföreningarna som har koppling till 
ekonomi, förutom det som har att göra med de avgifter som betalas varje månad. Hon har 
heller inte hand om överlåtelser av bostadsrätter. Hon ansvarar för 25 bostadsrättsföreningar, 
tre samfälligheter och en stiftelse. På kontoret i Borås är de idag 13 anställda och då är det 
både den administrativa och den tekniska förvaltningen som är inräknade. 
 
De allra flesta bostadsrättsföreningar inom organisationen anlitar enligt Siw HSB till att 
upprätta sin årsredovisning. Det finns däremot undantag bland föreningarna, som istället 
vänder sig till något bokföringsföretag. 
 
När det gäller innehållet i en bostadsrättsförenings årsredovisning berättar Siw att det är 
handläggarens uppgift att ta fram de ekonomiska delarna, samtidigt som denne även 
framställer en viss del av de fakta som finns om föreningen i förvaltningsberättelsen. Det kan 
vara information om antalet lägenheter som finns i bostadsrättsföreningen. När det kommer 
till verksamhetsberättelsen är det däremot styrelsen som har till uppgift att skriva denna, där 
de berättar vad som har hänt i föreningen under det gångna verksamhetsåret. När detta görs 
utgår man från redan befintliga mallar, som de sedan uppdaterar med föreningens aktuella 
information. 
 
I bostadsrättsföreningens förvaltningsberättelse kan köpare få tillgång till viktig information 
om föreningen. Hur aktiva styrelserna är i detta arbete tycker hon är väldigt olika, beroende på 
vilken förening det rör sig om. Vissa föreningar skriver flera sidor, medan andra är mer 
begränsade i sina utläggningar. I Borås finns det flera små bostadsrättsföreningar, vilket också 
får till följd att det inte händer så mycket under ett år och det finns därmed heller inte så 
mycket att redogöra för. 
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När Siw får frågan om hur medveten hon tycker att styrelserna är om förvaltningsberättelsens 
relevans för intressenterna, blir svaret att hon är osäker på om de har bostadsrättsköparna i 
fokus vid utformningen av den. Hon tror istället att de mer tänker på att den ska finnas med i 
årsredovisningen. Däremot anser hon att den tankegången börjar komma mer och mer. Det är 
säljande för en förening att ha en bra förvaltningsberättelse, som talar om vad som man gjort 
och kommer att göra. Däremot kan prisbilden komma att påverka framställningen av denna i 
och med att det innebär en stor kostnad för vissa föreningar. Siw är däremot helt övertygad 
om att förvaltningsberättelserna kan bli av bättre kvalitet. 
 
Intresset från bostadsrättsköpare när det gäller att få tillgång till en årsredovisning före köpet 
ökar allt mer. I och med att årsredovisningen är en offentlig handling har mäklarna tillgång till 
den och det vanligaste är att det mesta inför köpet sker just genom mäklaren. Enligt Siw är det 
ovanligt att köparna ringer till henne om de har några frågor angående föreningens 
årsredovisning, men det finns enstaka fall då det händer att de frågar om föreningen. Som 
handläggare är hon inte så insatt i vad som händer i de enskilda föreningarna, utan kan bara 
upplysa om det som står i årsredovisningen och hänvisar istället köparen till styrelsen om 
frågor kring bland annat framtida underhåll. Förståelsen för årsredovisningen bland dem som 
har frågor tycker hon är ganska stor och att de verkar vara insatta i föreningen och dess 
ekonomi. 
 
Att använda årsredovisningen som ett beslutsunderlag när man ska köpa en bostadsrätt anser 
Siw är mycket betydelsefullt. Man har då tillfälle att skaffa sig en inblick i föreningens olika 
tillgångar och skulder och tillfälle att jämföra dessa. En annan viktig aspekt är att man också 
kan se hur resultatet och föreningens avgiftsbild ser ut och hur de har utvecklats under de 
senaste fyra till fem åren som finns redovisade. 
 
För många kan en årsredovisning uppfattas som svårförståelig och inte ge någon betydelsefull 
information på grund av att man inte vet hur man ska tolka informationen. Som handläggare 
och en person som är van vid årsredovisningar tycker Siw däremot att den är lätt att förstå och 
att den inte är svår i sig. Hon tycker att balansräkningen är uppbyggd på ett överskådligt sätt 
med tillgångar på den ena sidan och skulder på den andra och det är inte bara en massa siffror 
som står hur som helst. Att en person tycker den är enkel att förstå tror hon mycket har att 
göra med ens bakgrund och om man är van vid siffror eller inte. Siw hoppas däremot att de 
som har svårt att förstå tar kontakt med någon som kan hjälpa till. 
 
Bostadsrättsföreningen har ingen skyldighet att lämna ut föreningens årsredovisning till dem 
som är intresserade av att köpa en bostadsrätt, men då det är en offentlig handling kan de inte 
neka att tillhandahålla den till dem som vill ha den. Är det däremot ingen som frågar efter den 
så tar de inget eget initiativ till att dela ut den. 
 
En anledning till att allt fler blir intresserade av informationen tror Siw beror på att det idag 
handlar om större summor pengar vid köp av en bostadsrätt. Förr när priserna på bostadsrätter 
var betydligt lägre än vad de är idag, var det inte många som efterfrågade en årsredovisning. 
 
Orsaken till detta är att man då inte tyckte att det spelade lika stor roll vad som hände med 
föreningen och de pengar man betalat. I dag är situationen däremot annorlunda och man vill 
veta vad det är man satsar sina pengar på och man vill därmed ha så mycket information som 
möjligt om föreningen. 
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Anser då en ekonomihandläggare att det är rätt information som finns i årsredovisningen? Siw 
tycker att den information man behöver finns med. Man kan se hur året har gått, vilka 
tillgångar och skulder föreningen har och en förvaltningsberättelse från styrelsen, som 
ordentligt ifylld säger det som behövs. 
 
Någon annan typ av information förutom årsredovisningen delas inte ut innan köpet. 
Handläggaren vet egentligen inget om köpet förrän köparen kommer till kontoret för att 
skriva en överlåtelse av bostadsrätten. 
 
Det är istället mäklarens uppgift att tillhandahålla med nödvändig information innan köpet. 
Däremot får man viss information när man väl har köpt lägenheten, i form av en mapp med 
olika broschyrer som informerar om HSB, gällande stadgar och vilka regler som gäller 
angående underhåll av bostadsrätten. Dessutom får köparen även en broschyr som beskriver 
hur bokslutet är uppbyggt. Man får en förklaring till vad som ingår i en resultat- och 
balansräkning, vad de olika posterna består av och vad man ska tänka på när man ska göra en 
bedömning av till exempel föreningens likviditet. Detta kan vara till stor hjälp för många som 
inte är så insatta. Däremot utgör det inget beslutsunderlag för köparen i och med att det delas 
ut efter att köpet redan är genomfört. 
 
Vissa av de bostadsrättsföreningars årsredovisningar som vi har läst har innehållit en 
kassaflödesanalys. Vi ställde oss därmed frågan om det finns krav för vissa föreningar att ha 
med detta? Siw klargjorde detta för oss då hon berättade att det tidigare funnits ett krav på 
kassaflödesanalyser för några av de större föreningarna, men att detta är borttaget sedan något 
år tillbaka. Dessa föreningar var även tvungna att göra en delårsrapport, men också detta har 
tagits bort. I Borås är de flesta bostadsrättsföreningarna av mindre karaktär, vilket innebär att 
kassaflödesanalyser inte har varit så vanliga. 
 
Den faktor som anses vara av störst betydelse för köparen inför bostadsrättsköpet tror Siw är 
storleken på den avgift som betalas varje månad. Däremot påpekar hon att man inte får 
glömma att en låg månadsavgift kan komma att bli hög om några år och även kan innebära att 
det är mycket som behöver göras i bostadsrätten eller i fastigheten i stort. Detta hoppas hon är 
något man kollar upp innan köpet. Man bör även kontrollerna att föreningen har en stabil 
ekonomi. Ett underskott ett år kan bero på vissa faktorer, till exempel att en renovering har 
genomförts och det behöver inte alls innebära att det går dåligt för föreningen för det. 
Däremot får inte underskottet vara återkommande år efter år. 
 
 
 
I detta kapitel har resultaten av enkätundersökningen och de två intervjuerna presenterats. 
Enkätundersökningens svar presenterades i form av diagram och 71 respondenter svarade på 
enkäten. Intervjuerna med mäklarna och ekonomihandläggarna presenterades i form av två 
texter. Nu följer ett kapitel som behandlar analys och tolkning av dessa resultat. 
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5 Analys och tolkning 
 

I detta avsnitt analyseras och tolkas resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna. 
Resonemang förs kring undersökningens bortfallsanalys och en redogörelse görs för 
respondenternas övriga kommentarer. 

 
5.1 Enkätundersökning 
 
5.1.1 Bortfallsanalys 
 
Det blir alltid ett bortfall av respondenter och detta är en felkälla som det är viktigt att vara 
uppmärksam på (Johannessen & Tufte 2003, s. 136). Antalet svar som inkom i 
enkätundersökningen presenterades i kapitel fyra. Svarsfrekvensen var cirka 16 procent. 
Bortfallet blir då 84 procent. Detta gör att man inte kan veta om resultatet som gjorts i urvalet 
även gäller för populationen (Johannessen & Tufte 2003, s. 137). På vissa frågor är 
svarsfrekvensen lägre än 16 procent eftersom de som inte tog del av årsredovisningen inte 
svarade på dessa frågor. 
 
Svarsfrekvensen i Brf Cassiopeja och Brf Kopparslagaren kan anses acceptabel. Varför 
svarsfrekvensen var så låg i Brf Kopparslagaren kan man endast spekulera kring. En 
möjlighet kan kanske vara att många boende i föreningen har ett annat modersmål än svenska, 
och att enkätens innehåll därmed kan ha varit svårt för dem att förstå. En annan möjlighet kan 
vara att det bor många pensionärer i föreningen, samt andra personer som av olika 
anledningar kan ha svårt för att svara eller väljer att inte svara. Årsredovisningen ska vara på 
svenska, det är dock inget som hindrar att den dessutom skrivs på något annat språk (Lundén 
2006, s. 188). Hur vanligt det är att detta görs har vi dock inte någon kännedom om. 
 
5.1.2 Frågorna 1-3 
 
Här analyseras svaren till frågorna 1, 2 och 3 i enkäten. De är allmänna frågor som har ställs 
till alla i enkätundersökningen. 
 
Fråga 1. Fördelning mellan kvinnor och män. 
 
Den första frågan som handlar om respondenternas fördelning mellan kvinnor och män gav 
ett resultat som visar att det är flest kvinnor som har svarat. I brevet som skickades med 
enkäten informerades respondenterna om att utifall flera personer gemensamt ägde 
bostadsrätten, så räckte det med att en person svarade. 
 
I flera fall är det säkert så att lägenheten ägs gemensamt av till exempel en kvinna och en 
man. Kanske har man då valt att låta kvinnan svara. Eller tvärtom. Enkätens innehåll kan 
också ha diskuteras mellan flera bostadsrättshavare. 
 
Fråga 2. Ålder idag. 
 
Åldrarna på de respondenter som har svarat är ganska jämt fördelade i de olika 
åldersintervallen. Ingen åldersgrupp kan sägas vara starkt överrepresenterad. 
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Fråga 3. Vilket år köpte du din bostadsrätt? 
 
I svaren till denna fråga ser man att en klar majoritet av de tillfrågade köpte sin bostadsrätt 
under åren 2000 till 2008. Många köpte också sin bostadsrätt under nittiotalet. Detta är 
intressanta uppgifter om man betänker respondenternas förmåga att minnas hur de agerade 
och tänkte vid tidpunkten för sina bostadsrättsköp. Troligtvis är det svårare att minnas ju 
längre tid som gått sen köpet inträffade. Benägenheten att besvara enkäten kan också vara 
större om det var nyligen som man genomförde sitt köp. 
 
5.1.3 Frågorna 4-11 
 
Nu följer analys av frågorna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11. Dessa frågor handlar om hur 
bostadsrättsköparna tänkte och agerade vid sina bostadsrättsköp. Några frågor är särskilt 
sammankopplade till de redovisningsprinciper som beskrevs i kapitel tre. 
 
Fråga 4. När du köpte din bostadsrätt, fick du tillgång till bostadsrättsföreningens 
årsredovisning före köpet? 
 
Här ser man att en majoritet, 38 av 71 respondenter, fick tillgång till bostadsrättsföreningens 
årsredovisning före köpet. Därigenom har de haft en möjlighet att granska 
bostadsrättsföreningens ekonomi utifrån årsredovisningen före sina bostadsrättsköp. Cirka 20 
procent är osäkra på om de fick tillgång till årsredovisningen. Detta ser vi som helt rimligt, 
med tanke på att bostadsrättsköparna kanske fick tillgång till en mängd papper i samband med 
köpet och att det inte alltid är så lätt att minnas exakt vad det var man fick. 
 
Svaren till fråga 4 delar upp respondenterna i två grupper. De som svarade ja på fråga 4 
ombads att också besvara frågorna 5, 6, 7, 8 och 9. De som svarade nej eller vet ej ombads att 
hoppa över dessa frågor och gå vidare till fråga 10. 
 
Enligt de personer som har deltagit i intervjuerna är det viktigt att bostadsrättsköparna får 
tillgång till föreningarnas årsredovisningar. De är även av den uppfattningen det finns en 
efterfrågan hos de potentiella köparna att ta del av årsredovisningen innan köpet. Siw på HSB 
ser även en trend i att dessa ökar allt mer och hon motiverar det med att stora summor pengar 
vid köpet gör att man vill veta vad man investerar dem i. 
 
Detta är en tolkning som vi kan ställa oss bakom. När det är så pass mycket som står på spel, 
vill man vara säker på att man gör ett riktigt val. I och med att både de som arbetar inom yrket 
och därmed är väl insatta och de som står i begrepp att köpa en lägenhet anser att det är 
viktigt att få tillgång till årsredovisningen, tolkar vi det som att den utgör ett mycket 
betydande beslutsunderlag. Vi anser att det i många fall är föreningens ekonomi och därmed 
årsredovisningen som är avgörande för om det blir köp eller inte. 
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Fråga 5. När du köpte din bostadsrätt, läste du igenom bostadsrättsföreningens 
årsredovisning före köpet? 
 
27 av de 38 respondenter som fick tillgång till årsredovisningen före bostadsrättsköpet har 
svarat att de läste igenom den. Detta är en ganska stor andel. Respondenterna uppmanades 
också att kommentera varför eller varför inte de läste igenom årsredovisningen. Några 
respondenter har missat eller valt att inte kommentera detta. 
 
Varför har respondenterna läst årsredovisningen? Några av de främsta orsakerna handlar om 
allmänt intresse, att få reda på mer om ekonomin i föreningen, föreningens ekonomiska 
ställning, om ekonomin var stabil, soliditet samt risk för framtida höjning av avgiften. 
 
Här får man en uppfattning av att en del respondenter är väl insatta i bostadsrättsföreningens 
årsredovisning och att de har stora kunskaper om hur man använder den på ett bra sätt för att 
tolka informationen i den. 
 
Mäklarens och ekonomihandläggarens åsikter skiljer sig åt mellan hur väl insatta i 
årsredovisningen olika köpare uppfattas vara. Enligt ekonomihandläggaren är de flesta väl 
insatta i föreningens ekonomi och deras förståelse för det som står i årsredovisningen är stor. 
Mäklaren hade däremot en annan inställning till det hela och anser istället att köparna har en 
ganska dålig förståelse av informationen, även om det också finns de som har en mycket god 
förståelse. 
 
Användningen av informationen i årsredovisningen skiljer sig mycket åt mellan olika 
användare. Det finns vissa som är mycket intresserade och insatta i hur man tolkar 
informationen, medan andra är mer främmande inom området och tar hjälp utav bland annat 
mäklaren för att få svar på sina frågor och få en kännedom om föreningens ekonomi. 
 
En analys vi kan göra utifrån detta är att de flesta verkar väl medvetna om att 
årsredovisningen innehåller relevant information som är viktig för att ge en bild av 
föreningen. Även om inte alla kanske vet hur man ska tolka informationen, inser de flesta 
ändå värdet med den och tar hjälp av personer som är insatta. Att ha möjligheten att granska 
hur ekonomin sett ut över tiden och vad som har gjorts i föreningen de senaste åren är enligt 
vår tolkning de delar som kommit att ha störst betydelse för köparen. Man måste få den 
möjligheten att sätta sig in i föreningens situation för att man ska kunna fatta ett korrekt 
beslut. Att många vill ha koll på ekonomin i föreningen tyder vi som att många är medvetna 
om hur den kan komma att påverka den egna ekonomin i form av bland annat kommande 
avgiftshöjningar. 
 
Risk för avgiftshöjningar är just något som de mäklare vi intervjuat uppger är av stort intresse 
för bostadsrättsköparna. De berättade att de ofta är i kontakt med styrelseordföranden i 
föreningar för att få reda på mer detaljer om det ekonomiska läget än det som står i 
årsredovisningen. 
 
Varför har respondenterna inte läst årsredovisningen? Här har motiveringarna varit följande. 
Bland annat att bostadsrättsföreningen varit stor och etablerad, att man fick information från 
en bekant som bor i föreningen, att man inte förstår sådant och att årsredovisningen är tråkig 
att läsa och att det bara är en massa siffror. 
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Dessa kommentarer är intressanta och sätter nog ord på vad många tycker och tänker. Att 
granska en bostadsrättsförenings ekonomi har inte alltid högsta prioritet och det är inte alltid 
helt lätt att göra detta heller. 
 
Fråga 6. När du köpte din bostadsrätt, vad var det i bostadsrättsföreningens 
årsredovisning som du tyckte var av intresse? 
 
I kapitel tre beskrevs olika delar i en årsredovisning. I fråga 6 tillfrågades respondenterna om 
vad det var i bostadsrättsföreningens årsredovisning som de tyckte var av intresse. De fick 
gärna ange om det var någon speciell post eller uppgift som de tyckte var viktig. Av de 38 
personer som fick tillgång till årsredovisningen före sitt bostadsrättsköp är det 27 personer 
som har svarat på denna fråga. 
 
Vi valde att bryta ut årets resultat och framtida underhåll ur årsredovisningen, och ha dem 
som svarsalternativ, då vi tänkte oss att det är uppgifter som bostadsrättsköparna säkert 
granskar lite extra. Flera respondenter har kryssat i just dessa poster. De viktigaste 
uppgifterna i årsredovisningen var enligt respondenterna årets resultat, framtida underhåll och 
balansräkningen. Sedan följer resultaträkning, förvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar. 
 
Varför kan det vara på detta sätt? Årets resultat är en post som är relativt enkel att förstå och 
som man lätt kan sätta in i ett sammanhang. Här får man kanske snabbt reda på hur det går 
ekonomiskt för bostadsrättsföreningen. Framtida underhåll, som kan finnas angivet i 
förvaltningsberättelsen, innehåller också uppgifter som man lätt kan ta till sig. Som till 
exempel om det är en stor renovering på gång eller inte. Mäklarna som vi har intervjuat 
uppger att de ofta får frågor från potentiella köpare om utifall stambyten är gjorda i 
föreningen eller ej. 
 
Balansräkningen visar upp föreningens tillgångar, egna kapital och skulder. Den ger en klar 
bild över hur föreningen har det ekonomiskt, kanske är det därför som många respondenter 
har kryssat för att den var av intresse. 
 
Av respondenternas svar tolkar vi det som att de tycker att den ekonomiska informationen i 
årsredovisningen är något viktigare än det som står att läsa i förvaltningsberättelsen. 
 
Siw på HSB talade om för oss att hon är osäker på om styrelserna alla gånger är införstådda 
med hur viktig förvaltningsberättelsen kan vara för användarna. Däremot har hon den 
uppfattningen att det tankesättet blir allt vanligare. Föreningarna kan dra nytta av en 
förvaltningsberättelse som är bra och säljande ur användarnas perspektiv. 
 
Det kan vara bra för bostadsrättsföreningarnas styrelser att inse att årsredovisningen används 
som ett beslutsunderlag och att dess innehåll är relevant. Då kanske informationen kan 
komma att utvecklas mer och att innehålla fler uppgifter som lever upp till användarnas 
önskemål. 
 



Analys och tolkning 

 - 48 - 

 
Fråga 7. När du köpte din bostadsrätt, hur uppfattade du den information som stod i 
bostadsrättsföreningens årsredovisning? 
 
Denna fråga hör ihop med begriplighet, som beskrevs i kapitel tre. Majoriteten av de 
respondenter som fick tillgång till årsredovisningen före sitt köp anser att informationen i 
denna var ganska lätt att förstå. Ingen uppger att informationen är omöjlig att förstå. 
 
Vår tolkning av enkätsvaren, kopplat till begreppet begriplighet, är att informationen i 
årsredovisningen är rätt så begriplig. Detta skulle dock kunna förbättras ytterligare. Annars 
skulle väl alla ha angett att informationen var lätt att förstå? En årsredovisning ställer också 
vissa krav på sin läsare. Till exempel att man kanske får läsa i noterna för att förstå vad olika 
poster innebär. 
 
Den ekonomihandläggare som vi intervjuade tyckte själv att informationen i en 
årsredovisning är begriplig. Men hon framförde också att mycket beror på vilken bakgrund 
läsaren har och vilken erfarenhet denne har av ekonomi med tillhörande begrepp och termer. 
 
För den potentiella bostadsrättsköparen anser vi att det är av vikt att informationen som 
erhålls i årsredovisningen är av sådan karaktär att den kan användas som beslutsunderlag, det 
vill säga att de får information som är betydelsefull och nödvändig. 
 
Fråga 8. När du köpte din bostadsrätt, hur betydelsefull skulle du bedöma att 
bostadsrättsföreningens årsredovisning var för att du skulle kunna ta ett beslut om att 
köpa bostadsrätten? 
 
Denna fråga hör ihop med relevans, som beskrevs i kapitel tre. 25 av de 27 respondenter som 
läste igenom årsredovisningen inför sitt köp anger att den var ganska viktig upp till mycket 
viktig som ett beslutsunderlag. Endast två angav att informationen var oviktig. Kopplat till 
begreppet relevans, så tolkar vi detta som att årsredovisningens innehåll är relevant för 
intressenter i form av bostadsrättsköpare. 
 
Eftersom ett bostadsköp enligt oss är en viktig och oftast en stor investering är det av viktigt 
att intressenterna får information som de kan lita på och som de vet är riktig. 
 
Fråga 9. När du köpte din bostadsrätt, fanns det någon information som du saknade i 
bostadsrättsföreningens årsredovisning inför köpet? T ex ekonomiska nyckeltal, att 
kunna jämföra siffror flera år bakåt i tiden osv. 
 
Denna fråga hör ihop med den fullständiga upplysningsprincipen, som beskrevs i kapitel tre. 
Här tillfrågades respondenterna om det fanns någon information som de saknade i 
årsredovisningen, och i så fall vad. Endast 2 av 27 har uppgett att de saknade någon 
information. Om man kopplar detta till den fullständiga upplysningsprincipen, så får vi den 
uppfattningen att årsredovisningarna i stort sett innehåller de uppgifter som intressenterna 
efterfrågar. 
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En kommentar har getts till denna fråga och här har man angett att tidigare resultat skulle vara 
av intresse. Detta är en rimlig synpunkt. Även de mäklare som vi intervjuade uppgav att 
siffror som visar vad som har hänt bakåt i tiden är intressanta uppgifter för bostadsrättsköpare 
att ta del av. 
 
De personer som intervjuades var överens om att dagens årsredovisningar innehåller rätt 
information för användarna. Viktigast är information om storleken på månadsavgiften, viktiga 
händelser som skett och hur ekonomin sett ut under de gångna åren. 
 
Att de har denna inställning tolkar vi som att det idag finns kunskap hos dem som upprättar 
årsredovisningen om vad som är av betydelse för köparen att få tillgång till. Användarna vill 
ha information som anses vara tillförlitlig, vilket många av föreningarna verkar ha tagit fasta 
på. De vill att användarna ska få information som de känner att de kan lita på och därmed 
också får en tillit för föreningen och dess ekonomi. 
 
För att bostadsrättsföreningens intressenter ska kunna fatta riktiga beslut, är det enligt oss 
viktigt att de får en så komplett beskrivning av föreningen som möjligt och som dessutom är 
korrekt. 
 
Fråga 10. När du köpte din bostadsrätt, hur betydelsefullt tyckte du det var att kunna 
bedöma bostadsrättsföreningens ekonomi? T ex om månadsavgiften (”hyran”) inom 
kort skulle komma att höjas. 
 
Frågan gällde hur viktigt respondenterna tyckte det var att kunna bedöma 
bostadsrättsföreningens ekonomi inför köpet. Denna fråga ställdes till alla respondenter, vare 
sig de hade tagit del av årsredovisningen inför köpet eller ej. Tio personer tyckte att det var 
oviktigt, fyra har inte svarat. 57 respondenter uppger att det var allt ifrån ganska viktigt till 
mycket viktigt. Ändå är det bara 38 som har tagit del av årsredovisningen. 
 
Vad kan då detta bero på? I några fall kan det ha varit så att man köpte bostadsrätten då 
föreningen var nybildad, och då fanns ingen årsredovisning att tillgå. Andra kan ha frågat 
personer i föreningen eller styrelsen om föreningens ekonomi och därmed inte tagit del av 
årsredovisningen. 
 
Fråga 11. När du köpte din bostadsrätt, fanns det någon annan information som du tog 
del av inför köpet? T ex lägenhetsannons, utdelade papper från mäklaren, samtal med 
vicevärden. 
 
41 av 71 respondenter har uppgett att de tog del av annan information än årsredovisningen 
inför köpet. Enligt de 41 kommentarerna har många tagit del av lägenhetsannons, utdelade 
papper från mäklaren eller samtal med vicevärden. Dessa var de alternativ som föreslogs på 
enkäten för att respondenterna skulle förstå vilka slags svar som efterfrågades. En hel del 
andra svar har också angetts, vilket gör att respondenterna troligtvis har tänkt ganska fritt 
kring sina svar ändå. 
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Vi tolkar svaren som att en årsredovisning inte kan ge svar på alla de frågor som 
respondenterna har. Andra former av beslutsunderlag behövs också. Att få prata med personer 
som har anknytning till bostadsrättsföreningen, till exempel vicevärden, kan vara minst lika 
betydelsefullt som att läsa årsredovisningen. I intervjun med ekonomihandläggaren framkom 
det att bostadsrättsköparna får mycket information från HSB när de väl har köpt sina 
bostadsrätter. Kanske skulle en del av detta material kunna vara relevant redan när köparen 
befinner sig i stadiet före det att köpet är genomfört. 
 
5.1.4 Frågorna 12-14 
 
Här analyseras svaren till frågorna 12, 13 och 14 i enkäten. Dessa frågor handlar om hur 
bostadsrättsköparna tänker och agerar idag om de skulle köpa nya bostadsrätter. 
 
Fråga 12. Om du skulle köpa en ny bostadsrätt idag, skulle du då läsa igenom 
bostadsrättsföreningens årsredovisning före köpet? 
 
64 av de 71 respondenterna uppger att de skulle läsa igenom bostadsrättsföreningens 
årsredovisning inför ett nytt bostadsrättsköp. Hur kan detta tolkas? Resultatet ser positivt ut, 
förutsatt att man också agerar på det sättet. Man får en uppfattning om att respondenterna 
anser att årsredovisningen utgör ett viktigt beslutsunderlag. Enkätens innehåll i sig kan 
påverka att respondenterna känner sig mer eller mindre tvungna att svara ja. Detta har vi 
ingen kännedom om. 
 
Fråga 13. Om du skulle köpa en ny bostadsrätt idag, hur viktig skulle du bedöma att 
informationen i bostadsrättsföreningens årsredovisning är för ditt beslut om att köpa 
bostadsrätten? 
 
Sammanlagt 67 av 71 respondenter svarar att informationen i årsredovisningen är allt ifrån 
ganska viktig till mycket viktig. Cirka 30 procent uppger att den är mycket viktig. 
 
Den ekonomihandläggare som vi intervjuade uppgav att en trolig anledning till att allt fler är 
intresserade av informationen i årsredovisningarna kan bero på att det idag handlar om större 
pengasummor vid köp av en bostadsrätt. Förr när priserna på bostadsrätter var betydligt lägre 
än vad de är idag, var det kanske inte lika många som efterfrågade en årsredovisning. 
 
Vi tolkar detta som att respondenterna idag har ett stort förtroende för informationen som 
finns i årsredovisningarna och använder den för att kunna ta ett beslut om att köpa en 
bostadsrätt. 
 
Fråga 14. Har du några synpunkter på hur din bostadsrättsförenings årsredovisning ser 
ut idag? 
 
Denna fråga handlade om årsredovisningens innehåll. Ungefär 73 procent av respondenterna 
uppger att de inte har några synpunkter på hur deras bostadsrättsförenings årsredovisning ser 
ut idag. Detta tolkar vi som att de flesta är nöjda med årsredovisningarnas utformning och 
innehåll. 
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Kommentarer till denna fråga handlar om att det önskas mer upplysningar om framtidsplaner 
och vad ekonomin tillåter. En respondent vill gärna veta hur pengarna fördelas och hur stabil 
föreningen är. En annan person tycker att underhåll och investeringar borde redovisas mer 
detaljerat. Någon annan tycker att det är viktigt att alla kan förstå årsredovisningen, inte bara 
ekonomer, och att man borde förklara mer i text än vad som kanske är brukligt. Utifrån detta 
tror vi att vissa bostadsrättsföreningars årsredovisningar kan förbättras avsevärt. Mer om detta 
följer i kapitel sju. 
 
5.1.5 Övriga kommentarer 
 
Här gavs respondenterna möjlighet att komma med övriga kommentarer. Det man kan 
konstatera är att kommentarerna är av skiftande karaktär och att det inte är så många som har 
tagit detta tillfälle i akt för att uttrycka sina åsikter. Detta är dock förståeligt. Det kan vara mer 
lönsamt att gå direkt till sin bostadsrättsförenings styrelse. 
 
Några kommentarer vill vi framhäva här. En person har angett att årsredovisningen är en del 
av många olika inför köp av bostadsrätt. Detta tror vi stämmer för många bostadsrättsköpare. 
En annan person skrev att det alltid är bra att gå på årsmötet för att få en tydligare bild av allt 
som finns med i årsredovisningen och finns det några problem kan man ju alltid ställa frågor. 
Detta är ett bra förslag tycker vi. Att gå på stämmorna som arrangeras och hålla sig 
uppdaterad om bostadsrättsföreningens ekonomi borde alla medlemmar som har möjlighet 
göra. Står man inför att köpa en bostadsrätt och inte är medlem i en bostadsrättsförening så 
kan man ju inte gå på stämman, då får man mer förlita sig på årsredovisningen. 
 
 
 
Detta kapitel har innehållit analys och tolkning av enkätundersökningen och de två 
intervjuerna. Nu följer våra slutsatser där vi försöker besvara de fyra olika delfrågorna och 
huvudproblemet. 
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6 Slutsatser 
 

I detta kapitel följer de slutsatser som vi har kommit fram till utifrån de tidigare angivna 
frågeställningarna. 

 
I det första kapitlet formulerades ett huvudproblem och fyra delproblem. Vi ska här försöka 
att besvara dessa frågeställningar utifrån den enkätundersökning och de intervjuer som gjorts. 
 
6.1 Svar på delproblem 
 
Delproblem 1:  
Tar bostadsrättsköpare del av bostadsrättsföreningars årsredovisningar inför 
bostadsrättsköp? 
 
Svaret på denna fråga återfinns i fråga 4 och fråga 5. 38 av 71 personer eller cirka 54 procent 
av de tillfrågade uppgav att de fick tillgång till årsredovisningen före sina bostadsrättsköp. Av 
de 38 respondenter som fick tillgång till årsredovisningen var det 27 som också läste igenom 
den. Utifrån detta drar vi slutsatsen att det är relativt vanligt att man införskaffar 
årsredovisningen inför sitt bostadsrättsköp, men kanske tar man inte alltid del av 
informationen som står där. 
 
Delproblem 2:  
Om bostadsrättsköpare tar del av bostadsrättsföreningars årsredovisningar inför 
bostadsrättsköp, var de betydelsefulla som ett beslutsunderlag? 
 
Denna fråga besvarades i fråga 8. Av dem som har fått tillgång till årsredovisningen, och läst 
den, uppger de flesta att årsredovisningen är allt ifrån ganska viktig till mycket viktig. Vi drar 
slutsatsen att de som tar del av årsredovisningen anser att informationen som står där är 
betydelsefull och relevant. 
 
Delproblem 3:  
Om bostadsrättsköparna tyckte att årsredovisningen var relevant, vad i 
årsredovisningen tyckte de var av intresse? 
 
Svaret på denna fråga återfinns i fråga 6. Av dem som har fått tillgång till årsredovisningen, 
och läst den, uppger de flesta att årets resultat, framtida underhåll och balansräkningen var de 
viktigaste uppgifterna i årsredovisningen. Sedan följer resultaträkning, förvaltningsberättelse 
och tilläggsupplysningar. 
 
Delproblem 4:  
Hur ställer sig bostadsrättsköpare till bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar som 
beslutsunderlag om de skulle genomföra nya bostadsrättsköp idag? 
 
Denna fråga besvaras i fråga 12 och 13. 64 av 71 personer eller cirka 90 procent uppger att de 
skulle läsa igenom årsredovisningen inför ett nytt bostadsrättsköp. 67 av 71 personer anser att 
årsredovisningen är viktig på något sätt för deras beslut om att köpa bostadsrätten. Fyra 
personer anser att årsredovisningen är oviktig. 
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6.2 Svar på huvudproblemet 
 
Syftet med uppsatsen var att ta reda på om bostadsrättsköpare tog del av 
bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar i samband med att de köpte sina bostadsrätter, 
samt att undersöka vilken information i årsredovisningarna de tyckte var intressant. Detta är 
kopplat till huvudproblemet. 
 
Huvudproblem: Vad anser bostadsrättsköpare om bostadsrättsföreningars 
årsredovisningar som beslutsunderlag vid köp av bostadsrätter? 
 
Efter att ha genomfört en enkätundersökning och två kompletterande intervjuer kan det 
konstateras att det finns ett ganska stort intresse bland bostadsrättsköparna att få tillgång till 
och ta del av årsredovisningen. Denna anses som relevant och den ses som en användbar 
informationskälla och utgör i flera fall ett betydelsefullt beslutsunderlag inför köpet. För en 
intresserad köpare finns det genom årsredovisningen möjlighet att ta del av information som 
rör bostadsrättsföreningen och därför är det viktigt att årsredovisningen präglas av en 
överskådlighet. Det ska vara lätt att ta till sig och tolka informationen. Ett tydligt mönster till 
varför köparna ville ta del av årsredovisningen är dels att de ville få en möjlighet att granska 
hur föreningens ekonomi såg ut, samtidigt som de ville kontrollera att föreningen inte 
belastades av ekonomiska problem. Vissa hade även för avsikt att ta reda på om det fanns 
underlag för en höjning av avgiften i framtiden. 
 
Det är intressant att se att det var så många som 27 av 38, som fick tillgång till 
årsredovisningen före köpet, som faktiskt tog del av dess information. För att en 
bostadsrättsköpare som tar del av årsredovisningen ska få en förståelse för innehållet är det 
även viktigt att den är tillförlitlig och begriplig. Om man ser till vad respondenterna anser så 
uppfattas informationen av majoriteten vara lätt eller ganska lätt att förstå. Visserligen får 
både mäklare och handläggare frågor om årsredovisningens innehåll från intresserade köpare. 
 
Årsredovisningen som beslutsunderlag vid köpet av en bostadsrätt är enligt respondenternas 
syn av betydelse för att få en överskådlig bild av föreningen. Det är enbart elva procent av 
dem som svarat som anser att den är oviktig, vilket gör att vi kan konstatera att 
årsredovisningen har betydelse vid beslutsfattandet om ett köp. Detta påstående blir ännu 
tydligare när man ser hur viktigt respondenterna tycker det är att kunna bedöma föreningens 
ekonomi och att en övervägande majoritet skulle välja att ta del av årsredovisningen vid ett 
framtida köp av en bostadsrätt, där den skulle utgöra en viktig del vid beslutsfattandet. 
 
 
 
Detta kapitel har behandlat slutsatser med svar på undersökningens fyra delproblem och det 
övergripande huvudproblemet. Nu följer det sista och avslutande kapitlet som tar upp en 
diskussion kring undersökningen samt förslag till fortsatt forskning. 
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7 Avslutning 
 

I detta kapitel förs en avslutande diskussion kring undersökningen och resultaten. Dessutom 
ges förslag till fortsatt forskning. 

 
7.1 Avslutande diskussion 
 
Vi avslutar här med en diskussion kring undersökningen. Här kan man göra en värdering av 
sitt eget arbete utifrån hur det fungerade (Patel & Davidson 2003, s. 134). I vår studie har vi 
tittat på frågeställningar som till en början verkade enkla att besvara, men på vägen har vi 
ibland stött på svårigheter av oanat slag. Ofta har det visat sig att man får problem på områden 
som man från början trodde var problemfria. Till exempel att bestämma vilka enkätfrågor vi 
skulle ha. Detta var väldigt svårt, särskilt då vi hade tidspressen på oss och var tvungna att 
dela ut dem så fort som möjligt. Så här i efterhand skulle vi kanske haft färre frågor på 
enkäten, då vi märkte att vi fick mycket data som skulle tolkas och analyseras. Och en sådan 
sak som att skriva ut, distribuera och samla in enkäter visade sig vara något svårare än vi hade 
trott. Som tur var fick vi god hjälp med detta, annars hade undersökningen varit svår att 
genomföra. 
 
Vad kan då sägas om resultaten? När man gör en enkätundersökning, så hoppas man att så 
många som möjligt ska svara. Detta är kanske inte så realistiskt, så vi satte upp ett eget mål på 
tio procent. Vi nådde upp till cirka 16 procent, och det får väl ses som acceptabelt ur vår egen 
personliga synvinkel. Det var trots allt frivilligt för bostadsrättsköparna att medverka, och det 
går inte att tvinga någon att svara. Om påminnelser hade delats ut hade troligtvis fler 
enkätsvar inkommit, men det är svårt att veta helt säkert. 
 
Det förvånade oss lite att 46 procent av respondenterna inte fick tillgång till 
årsredovisningarna före sina köp alternativt inte visste hur det låg till med den saken. Vi hade 
nog trott att en större andel skulle ha fått tillgång till årsredovisningen. Detta kan säkert bero 
på hur köpet skedde. Om det var privat försäljning eller via mäklare. Detta var något som vi 
inte hade med i undersökningen, men så här i efterhand kan vi se att det hade varit intressant 
att ta med. 
 
Många respondenter verkade tycka att det var viktigt att kunna bedöma 
bostadsrättsföreningarnas ekonomi enligt fråga 10, även om de kanske inte tog del av 
årsredovisningarna inför köpet. Endast 15 procent tyckte att det var oviktigt. Det var i alla fall 
glädjande att se att så många som 90 procent enligt fråga 12 faktiskt skulle läsa 
årsredovisningen om de skulle genomföra nya bostadsrättsköp idag. Det gör att vi kan tro att 
en årsredovisning ändå har en viktig funktion som ett beslutsunderlag. Men bara för att man 
läser igenom en årsredovisning är det därmed inte sagt att man tar till sig informationen och 
kan använda den väl. 
 
En årsredovisning är till för att ge sina intressenter information. Enligt redovisnings-
principerna är det många egenskaper som ska uppfyllas. Redovisningsinformationen ska 
bland annat vara begriplig, relevant, överskådlig och väsentlig. Årsredovisningen ska kunna 
fungera som ett beslutsunderlag. Men är den ett bra beslutsunderlag?  
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Personer som står i begrepp att köpa bostadsrätter är viktiga intressenter till 
bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Respondenterna i vår undersökning gav en del 
synpunkter som kan vara intressanta för dem som producerar denna typ av 
redovisningsinformation. 
 
Årsredovisningarna skulle kunna göras mer lättbegripliga, då inte alla är införstådda med 
ekonomiska termer, begrepp och liknande. Det skulle kunna finnas fler upplysningar om 
framtidsplanerna i bostadsrättsföreningarnas förvaltningsberättelser, så att bostadsrätts-
köparna kan göra bättre framtidsprognoser. Resultat från längre tid tillbaka kan också vara av 
intresse, för då kan köparen också se hur föreningen har utvecklats. 
 
Sedan är det en avvägning som måste göras vad gäller hur detaljerad årsredovisningen ska 
vara. Några vill ha fler detaljer och några vill ha färre. För överskådlighetens skull får det 
kanske inte bli för mycket detaljer. Vill man se detaljer och få mer information, så skulle fler 
förklaringar kunna ges i noterna. 
 
Av intervjun med ekonomihandläggaren Siw framkom att styrelserna kanske inte lägger ner 
det arbete på förvaltningsberättelserna som krävs. Det kan vara bra för styrelserna att ha 
årsredovisningens läsare mer i fokus när de skriver förvaltningsberättelserna, och att de tänker 
på vilka de skriver informationen för. Som Siw också sa, så har förvaltningsberättelserna 
kommit att få större betydelse. Med relevant information här kan föreningen sälja in sig till 
köparna. 
 
Man får betänka att Borås, där undersökningen har genomförts, är en mellanstor stad. 
Prisläget på bostadsrätter i Borås är troligtvis inte likadant som i Sveriges större städer. 
Årsredovisningen som beslutsunderlag har förmodligen ännu större betydelse om man köper 
en bostadsrätt för miljontals kronor än om man köper den för några tiotusentals kronor. 
 
Resultatet av vår undersökning visar att årsredovisningar används som beslutsunderlag av 
många när de köper bostadsrätt. Det är dock en bit kvar tills alla ser den som en naturlig 
informationskälla att ta del av. Vi fann att köparna även tog del av annan information inför 
sina bostadsrättsköp, som till exempel samtal med vicevärden. Vi tror att årsredovisningen är 
viktig på så sätt att den kan ge relevant ekonomisk information. Men det finns såklart 
information om andra saker i bostadsrättsföreningen som saknas i en årsredovisning, och vi 
tror att det är bra att ta del av sådan information också. En årsredovisning följer en viss 
uppställning med balansräkning, resultaträkning och så vidare. Men den kan inte ge svar på 
alla frågor som köparna kan ha om hur föreningen drivs och sköts. För detta krävs 
kompletterande information till exempel från vicevärden, styrelsen eller personer som bor i 
föreningen. 
 
Avslutningsvis så vill vi säga att vi med vår uppsats bara har skrapat lite på ytan inom detta 
område. Det finns mycket mer att undersöka, och vi tycker själva att det har varit ett intressant 
område att studera. Vi skulle gärna se att andra fortsätter att bedriva forskning som har 
anknytning till detta ämne på något sätt. Det finns många infallsvinklar att välja. Här följer 
några förslag till fortsatt forskning. 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
1. Bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Det skulle vara intressant att se vidare forskning 

kring hur man kan göra bostadsrättsföreningars årsredovisningar så bra som möjligt för 
dess intressenter. Detta skulle till exempel kunna göras genom intervjuer med 
bostadsrättsköpare. Borde det kanske finnas fler obligatoriska uppgifter i årsredovisningen 
för att tillgodose deras krav och önskemål? Borde det kanske finnas fler förklaringar kring 
ekonomiska termer och liknande? Borde det finnas fler illustrationer och diagram i 
årsredovisningarna för att göra informationen mer överskådlig? 

 
2. Bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Ett annat undersökningsområde kan gälla 

framtagandet av en lista på till exempel tio viktiga uppgifter som man bör granska i en 
bostadsrättsförenings årsredovisning. Vilka poster och siffror bör man uppmärksamma? 
Vart finns riskerna? 

 
3. Köp av en bostadsrätt. Hur viktig är den ekonomiska aspekten när man köper en 

bostadsrätt? Finns det faktorer som bedöms som viktigare? I så fall vad? Pris? Läge? 
 
4. Intressenter till bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Hur ser andra intressenter än 

bostadsrättsköpare på bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar? Till exempel långivare? 
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Bilaga 1 – Enkätfrågor till bostadsrättsköpare 
 
Enkät till bostadsrättsköpare 
 
1. Jag som svarar på enkäten är:    � Kvinna    � Man 
 
2. Ålder idag:    � 15-30 år    � 31-45 år    � 46-60 år    � 61-75 år    � 76 år eller äldre 
 
3. Vilket år köpte du din bostadsrätt? ________________ 
 
Frågor om årsredovisningen – i samband med ditt bostadsrättsköp 
 
4. När du köpte din bostadsrätt, fick du tillgång till bostadsrättsföreningens årsredovisning 

före köpet? 
 

� Ja.                    � Nej.                    � Vet ej. 
 

Om du svarat ”nej” eller ”vet ej” på denna fråga �  gå vidare till fråga 10. 
 
5. När du köpte din bostadsrätt, läste du igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning före 

köpet? 
 
� Ja.                    � Nej.                    � Vet ej. 
Om ja, varför? ____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Om nej, varför inte? _______________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

  

Om du svarat ”nej” eller ”vet ej” på denna fråga �  gå vidare till fråga 10. 

 
6. När du köpte din bostadsrätt, vad var det i bostadsrättsföreningens årsredovisning som du 

tyckte var av intresse? Du får gärna fylla i flera svarsalternativ. Ange gärna om det var 
någon speciell post eller uppgift som du tyckte var viktig. 
 
� Förvaltningsberättelsen. � Framtida underhåll. � Resultaträkning. 
� Årets resultat. � Balansräkning. � Tilläggsupplysningar. 
� Noter. � Revisionsberättelse. � Vet ej. 
� Annat: _______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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7. När du köpte din bostadsrätt, hur uppfattade du den information som stod i bostadsrätts-
föreningens årsredovisning? Informationen var: 
 
� Lätt att förstå.     � Ganska lätt att förstå.     � Svår att förstå.     � Omöjlig att förstå. 
 

8. När du köpte din bostadsrätt, hur betydelsefull skulle du bedöma att bostadsrätts-
föreningens årsredovisning var för att du skulle kunna ta ett beslut om att köpa 
bostadsrätten? Årsredovisningen var: 
 
� Mycket viktig.        � Viktig.        � Ganska viktig.        � Oviktig. 

 
9. När du köpte din bostadsrätt, fanns det någon information som du saknade i bostads-

rättsföreningens årsredovisning inför köpet? T ex ekonomiska nyckeltal, att kunna 
jämföra siffror flera år bakåt i tiden osv. 
 
� Ja.                    � Nej.                    � Vet ej. 
Om ja, vad? _____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 
10. När du köpte din bostadsrätt, hur betydelsefullt tyckte du det var att kunna bedöma 

bostadsrättsföreningens ekonomi? T ex om månadsavgiften (”hyran”) inom kort skulle 
komma att höjas. 
 
� Mycket viktigt.        � Viktigt.        � Ganska viktigt.        � Oviktigt. 

 
11. När du köpte din bostadsrätt, fanns det någon annan information som du tog del av inför 

köpet? T ex lägenhetsannons, utdelade papper från mäklaren, samtal med vicevärden. 
 
� Ja.                    � Nej.                    � Vet ej. 
Om ja, vad? ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 
Frågor om hur du ser på årsredovisningar idag 
 
12. Om du skulle köpa en ny bostadsrätt idag, skulle du då läsa igenom bostadsrätts-

föreningens årsredovisning före köpet? 
 
� Ja.                    � Nej.                    � Vet ej. 

 
13. Om du skulle köpa en ny bostadsrätt idag, hur viktig skulle du bedöma att informationen i 

bostadsrättsföreningens årsredovisning är för ditt beslut om att köpa bostadsrätten? 
 
� Mycket viktig.        � Viktig.        � Ganska viktig.        � Oviktig. 
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14. Har du några synpunkter på hur din bostadsrättsförenings årsredovisning ser ut idag? 
 

� Ja.                    � Nej.                    � Vet ej. 
Om ja, vad? ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 
Övriga kommentarer 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 

Tack för din medverkan! Glöm inte att lämna in enkäten senast fredagen den 2 maj 2008. 
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Bilaga 2 – Medföljande brev till bostadsrättsköpare  
 
Enkätundersökning till bostadsrättsköpare    April 2008 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går på Högskolan i Borås. Vi skriver en kandidatuppsats om 
bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Vi hoppas att du har tid att lägga några minuter på 
att svara på ett antal frågor som handlar om ditt bostadsrättsköp och din bostadsrättsförenings 
årsredovisning. 
 
Denna enkätundersökning vänder sig till bostadsrättsköpare i HSB-bostadsrättsföreningar. 
Syftet är att ta reda på hur viktiga bostadsrättsföreningars årsredovisningar är när man ska 
bestämma sig för att köpa en bostadsrätt. Detta kan vara av intresse för till exempel mäklare, 
bostadsrättsköpare, långivare och bostadsrättsföreningars styrelser. 
 
Resultatet av undersökningen kommer att publiceras i vår uppsats. En sammanfattning av 
resultatet kommer också att delas ut till din bostadsrättsförenings styrelse. Enkäten består av 
fjorton frågor och svaren behandlas anonymt. Om det är flera personer i hushållet som äger 
bostadsrätten gemensamt, så räcker det om en person svarar på enkäten. 
 
Enkäten lämnas in i medskickat kuvert till… 
 
Vi vill ha ditt svar senast fredagen den 2 maj 2008. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Josefine Backlund   Linda Hallberg 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till mäklare 
 
Intervju med mäklare 2008-04-28. 
 
Inledning: 
 
• Mäklarna fick ge en kort presentation av företaget som de arbetar på. 
• Mäklarna fick ge en kort presentation av sig själva. 
 
Några av de frågor som ställdes: 
 
• Vad har en mäklare för roll/ansvar när det gäller att upplysa bostadsrättsköpare om 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar? Är mäklaren idag skyldig att tillhandahålla en 
årsredovisning före köp? 

• Är bostadsrättsköpare i allmänhet intresserade av att få tillgång till bostadsrättsföreningars 
årsredovisningar? 

• Tycker du som mäklare att ”rätt information” finns med i årsredovisningen? Är det 
eventuellt något som saknas? 

• Hur upplever du att bostadsrättsköparna ”förstår” den information som finns i en 
årsredovisning? 

• Finns det någon annan information som bostadsrättsköparen får del av inför köpet? Till 
exempel lägenhetsannons, utdelade papper från mäklaren, samtal med vicevärden och så 
vidare. 

• Tror du att det finns faktorer som bedöms vara viktigare för bostadsrättsköparen än 
årsredovisningen? (Det kan vara saker som har med lägenheten att göra. Till exempel 
lägenhetens storlek, dess läge, närhet till kommunikationer.) 

• Finns det någon guide på er webbplats om hur man tolkar innehållet i en årsredovisning? 
• Överskådlighet, objektivitet, väsentlighet, jämförbarhet, tillförlitlighet, relevans, 

begriplighet, är viktiga begrepp inom redovisningen – uppfyller en årsredovisning detta? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor till ekonomihandläggare 
 
Intervju med ekonomihandläggare 2008-05-06. 
 
Inledning: 
 
• Ekonomihandläggaren fick ge en kort presentation av företaget som den arbetar på. 
• Ekonomihandläggaren fick ge en kort presentation av sig själv. 
 
Några av de frågor som ställdes: 
 
• När det gäller bostadsrättsföreningars årsredovisningar, vilket innehåll bidrar 

bostadsrättsföreningens styrelse med och vad gör handläggaren? 
• Är det många HSB-bostadsrättsföreningar som gör sina årsredovisningar själva, eller 

anlitar de flesta HSB? 
• Förvaltningsberättelsen innehåller viktig information. Hur aktiva är styrelserna i att skriva 

sina förvaltningsberättelser? Tror du att de är (tillräckligt) medvetna om dess relevans för 
intressenterna, bostadsrättsköparna? (Kan de bli bättre?) 

• Är bostadsrättsköpare intresserade av att få tillgång till bostadsrättsföreningars 
årsredovisningar? 

• Hur upplever du att bostadsrättsköparna ”förstår” den information som finns i en 
årsredovisning? (Får du ofta hjälpa till att förklara?) 

• Hur betydelsefull skulle du bedöma att bostadsrättsföreningens årsredovisning är för att 
utgöra ett beslutsunderlag för att köpa en bostadsrätt? 

• Hur uppfattar du den information som står i bostadsrättsföreningens årsredovisning? Tror 
du att den är lätt eller svår att förstå, för en bostadsrättsköpare? 

• Är bostadsrättsföreningen idag skyldig att tillhandahålla en årsredovisning före ett 
bostadsrättsköp? 

• Tycker du som handläggare att ”rätt information” finns med i årsredovisningen? 
• Finns det någon annan information som bostadsrättsköparen får del av inför köpet? Till 

exempel lägenhetsannons, utdelade papper från mäklaren, samtal med vicevärden och så 
vidare. 

• Vissa bostadsrättsföreningar har med kassaflödesanalyser i sina årsredovisningar. Finns 
krav på detta för vissa föreningar, eller är det frivilligt? Vilka regler gäller? 

• Har du som handläggare någon uppfattning om vad som är den viktigaste faktorn eller 
beslutsunderlaget inför ett bostadsrättsköp? 
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Bilaga 5 – Bostadsrättsköparnas kommentarer 
 
Kommentarer till fråga 5. 
 
Respondenternas motiveringar till varför årsredovisningen lästes. 
 
1. Allmänt intresse om föreningens ekonomiska stabilitet (soliditet etc). 
2. Allmänt intresse. 
3. Delvis, se hur stabilt det verkade. 
4. För att bilda mig en uppfattning om föreningens ekonomi. 
5. För att få information om föreningens ekonomi. 
6. För att få reda på det ekonomiska läget i bostadsrättsföreningen. 
7. För att få så mycket information som möjligt om föreningen. 
8. För att se föreningens ekonomiska ställning. 
9. Föreningens ekonomiska ställning, av stort intresse. 
10. Granska föreningens ekonomi och dess utveckling. 
11. Har bott inom området i över 50 år och har koll på ekonomin i föreningen. 
12. Hur stabil bostadsrättsföreningsekonomin är. 
13. Intresserad av bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning med mera. 
14. Jag ville ha koll så att föreningens ekonomi såg stabil ut. 
15. Jag ville se hur pass stadig ekonomi föreningen hade. 
16. Kontrollera finanser, soliditet. 
17. Läste så att föreningen inte hade några ekonomiska problem. 
18. Men läget förändrades. Räntorna steg innan lånen var låsta. 
19. Om föreningens årsresultat visade ett positivt resultat. 
20. Se att det var en solid förening. 
21. Skuldsituationen, framtida underhåll. 
22. Upplysningar om ekonomin. Risk för framtida avgiftshöjningar. 
23. Var nyfiken och mäklaren pratade mycket om den. 
24. Ville veta bostadsrättsföreningens ekonomiska status � ev höjning av hyra? 
 
Kommentarer till fråga 5. 
 
Respondenternas motiveringar till varför årsredovisningen inte lästes. 
 
1. Därför att den bostadsrättsförening jag bor i är väldigt stor och etablerad. 
2. Fick info från en bekant som bor i föreningen. 
3. Jag förstår inte sådant. 
4. Tråkig att läsa, bara massa siffror! 
 
Kommentarer till fråga 6. 
 
Respondenternas övriga synpunkter på vad de tyckte var vikigt i årsredovisningen. 
 
1. Eventuella hyreshöjningar. 
2. Inget egentligen. 
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Kommentarer till fråga 9. 
 
Respondenternas synpunkter på vad som saknades i årsredovisningen. 
 
1. Tidigare resultat av intresse. 
 
Kommentarer till fråga 11. 
 
Annan information som respondenterna tog del av inför bostadsrättsköpet. 
 
1. Annons i Borås Tidning. 
2. Annons på nätet. 
3. Annons, handlingar och info från mäklare, vicevärd och ordförande. 
4. Annons, info från mäklaren, telefonsamtal med föreningens ordförande. 
5. Annons, info från mäklaren. 
6. Annons, papper från mäklaren. 
7. Annons, papper från mäklaren. 
8. Annons. 
9. Annonsen. 
10. Bekanta bodde i föreningen. 
11. En hel pärm från HSB. 
12. Endast samtal med säljare samt att vi tittade på lägenheten vid två tillfällen. 
13. Info före men framför allt under ombyggnaden – men den kunde varit tydligare. 
14. Information från mäklaren. 
15. Information från mäklaren. 
16. Informationen från mäklaren. 
17. Internet. 
18. Jag köpte under sommaren under vicevärdens semester. Var missnöjd med att varken 

kunna få kontakt med vicevärden eller bostadsrättsföreningens ordförande före köpet. 
19. Kontakt med vicevärd om lyhördhet med mera. 
20. Kort presentation av lägenheten plus lite information om föreningen. 1-2 A4-papper. 
21. Lägenhetsannons + visning. 
22. Lägenhetsannons endast. 
23. Lägenhetsannons plus papper från mäklaren. 
24. Lägenhetsannons, muntlig och visuell bedömning. 
25. Lägenhetsannons. 
26. Lägenhetsannons. 
27. Material från mäklaren. Information från vicevärd via telefonsamtal. 
28. Papper från mäklaren. 
29. Personliga kontakter med personal inom HSB. 
30. Pärm med info om lägenheten och HSB. 
31. Samtal med vicevärd och personer som redan bodde i föreningen. 
32. Samtal med vicevärd. 
33. Samtal med vicevärden. 
34. Samtal med vicevärden. 
35. Samtal med vicevärden. 
36. Samtal vicevärd. 
37. Tittade på annonser i tidning samt hemsidor för att jämföra priser. 
38. Två visningar, annons samt utdelade papper från mäklare. 
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39. Utdelade papper från mäklaren. 
40. Utdelade papper från mäklaren. 
41. Vi var på en visning av en likadan lägenhet, sedan köpte vi våran privat. 
 
Kommentarer till fråga 14. 
 
Respondenternas synpunkter på bostadsrättsföreningens årsredovisning idag. 
 
1. Blivit bättre de senaste 3-4 åren. Den saknar alltmer den arroganta självtillräckligheten. 

Den skrivs för att förstås. 
2. Den ser bra ut. 
3. Den verkar vara en ganska fullständig. För de som inte är vana att läsa årsredovisningar 

kan det nog vara svårt att förstå även om det bifogas en förklarande bilaga. 
4. Det är inte lätt att förstå helt. Om det finns stort överskott kan det ju vara så att stora 

utgifter på underhåll kan komma. Svårt att verkligen förstå vad som rör sig bakom 
siffrorna. 

5. Kommentar i slutet hur det ej ligger (ekonomiskt) till. Lättbegripligt även för den som inte 
är insatt. 

6. Mer upplysningar om framtidsplaner och vad ekonomin tillåter. 
7. Tyvärr alltför förenklad, men det beror på EU-lagstiftningen. 
8. Underhåll och investeringar borde redovisas mer detaljerat. 
9. Viktigt att alla kan förstå den – inte bara ekonomer. Förklara gärna i text mer än vad som 

kanske är brukligt. 
10. Vill gärna veta hur pengarna fördelas. Hur stabil föreningen är. 
 
Övriga kommentarer 
 
1. Att läsa och förstå en årsredovisning är inte så många som kan. 
2. Beträffande fråga 10. Var angelägen om att ordna en bostad snabbt och då sökte jag lite 

information om bostadsrättsföreningens ekonomi. Dessutom var lägenheten billig och jag 
tyckte inte att månadsavgiften skulle vara något problem. 

3. Det är alltid bra att gå på årsmötet för att få en tydligare bild av allt som finns med i 
årsredovisningen. Finns det några problem kan man ju alltid ställa frågor. 

4. Efter att ha bott här sedan augusti är vi mycket nöjda med hur fastigheten skötts samt 
omgivningen likaså. Avgifter för bostaden per månad ser vi som rimlig och har fått 
besked om att inga nya höjningar är att vänta. Vi är nöjda med köpet och stortrivs. 

5. Fråga 10. Det var viktigt för banken att kunna bedöma årsredovisningen för att se om de 
ville låna ut pengar eller inte. 

6. Investeringens storlek är viktig vid köp idag när den är 10 gånger – eller mer – större än 
för 10 år sedan, och när tillgången på bostäder var en annan än idag. 

7. Trivs väldigt bra med min bostadsrätt. 
8. Vid köpet av lägenheten tyckte vi att det var ok med den knapphändiga information vi 

fick, se punkt 11, eftersom HSB känns tryggt. Hade vi sökt lägenhet i mindre förening 
hade årsredovisning definitivt varit önskvärt innan köpet. 

9. Årsredovisningen var inte avgörande. Läge och pris samt den övriga miljön var viktigare 
för beslutet. Entréerna är viktiga för husens status. Årlig rengöring utvändigt och 
ommålning invändigt skulle höja värdet. En blomsterurna skulle bli ytterligare plus. 

10. Årsredovisningen är ju en del – av många olika inför köp av bostadsrätt. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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