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Sammanfattning 

Kritik som uppstått mot årsredovisningar i bostadsrättsföreningar härstammar från att 

regelverken är likadana för bostadsrättsföreningar som för vinstdrivande organisationer vilket 

ger en svårtydig, och ibland, missvisande bild av ekonomin. 

	 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur årsredovisningen i bostadsrättsföreningar är 

utformad idag och på ett deskriptivt sätt förklara varför. Vidare undersöker vi hur 

intressenterna anser att årsredovisningen bör vara utformad. 

	 

Vår data har analyserats med hjälp av legitimitetsteori. Med hjälp av ansvarsmodellen 

förklarar vi även vilket ansvarstagande de olika intressenterna har. Därefter analyserar vi hur 

de olika intressenterna anser att årsredovisningen bör vara utformad. 

	 

Vår slutsats är att intressenterna inte är nöjda med hur årsredovisningen ser ut idag. 

Utformningen kan till stor del förklaras av påtvingad normgivning samt imiterande processer 

för att uppnå legitimitet. Intressenterna anser att ett eget regelverk bör utformas med hänsyn 

till bostadsrättsföreningars säregna art. 
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1. Inledning 
	 

Att köpa bostad är för de allra flesta privatpersoner det, eller de, största ekonomiska beslut 

man tar i livet. När det gäller bostadsrätter köper man in sig i en förening och blir ägare av en 

del av föreningen vars primära tillgångar består av fastigheten och marken. För att finansiera 

kostnader i fastigheten som ska täcka allt från reparationer och underhåll till räntekostnader 

och amorteringar tar föreningen ut en avgift av samtliga bostadsrättsinnehavare, den så 

kallade månadsavgiften. Månadsavgiften, driftskostnad och eventuella räntekostnader blir en 

bostadsrättsägares boendekostnad. 

	 

En viktig aspekt för en köpare är risken för en förhöjd månadsavgift. Dels då det gör en redan 

hög privatekonomiskt kostnad större, men också då den kan påverka marknadsvärdet på 

bostadsrätten negativt. Med tanke på hur stor del av den disponibla inkomsten 

boendekostnaden utgör, bör beslut om bostadsköp göras med ytterst stor omsorg och 

noggrannhet (Lunden, 2011). Ett verktyg man kan använda sig för att göra denna 

riskbedömning, är årsredovisningen. 

1.1 Problembakgrund 
Under bara de senaste åren har redovisning och upprättningen av årsredovisning varit ett hett 

ämne inom media och många förändringar har skett. De kanske största förändringarna var 

införandet av de nya K-regelverken som kom 2013 (och började gälla från och med 2014) 

som reglerade hur företag och föreningar ska upprätta sina årsredovisningar. Avsikten med 

K-regelverken var att det inom respektive kategori ska finnas regelverk som innehåller regler 

som är relevanta (BFN, 2016). Detta införande kom efter ett nio år långt projekt och 

innehåller totalt fyra olika regelverk som alltså beskriver hur redovisning ska upprättas för 

företag och föreningar av olika storlekar (BFN, 2016). Dessa regelverk är i sig inte lagligt 

tvingande men då årsredovisningslagens andra kapitel säger att årsredovisningen bland annat 

ska upprättas i enlighet med god redovisningssed och att “Om avvikelse görs från vad som 

följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om 

detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not” (SFS 1995:1554) kan man argumentera 

för att de ändå är tvingande med lagen i ryggen. 
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Det visade sig dock snabbt att tillämpningen av K-regelverken1 för bostadsrättsföreningar var 

problematisk. Exempelvis finns det inget av de fyra regelverken som blir det uppenbara valet 

för bostadsrättsföreningar, utan både K2 och K3 fungerar. Det kan i och med detta uppstå 

skillnader i redovisningen mellan likvärdiga bostadsrättsföreningar enbart genom val av 

tillämpligt regelverk. Detta medför en risk att jämförbarheten försämras. Med K-regelverkens 

införande, beslutade också Bokföringsnämnden att förtydliga att progressiva avskrivningar 

inte var tillämpliga för bostadsrättsföreningar, utan linjära avskrivningar skulle nu tillämpas 

istället (BFN, 2014). 

	 

Detta ledde omedelbart till spekulationer om att många bostadsrättsföreningar skulle bli 

tvingade att höja månadsavgiften för sina medlemmar för att inte visa upp ett negativt 

resultat. Ett exempel var från Svenska Dagbladet där författaren menar på att 

månadsavgifterna kan komma att höjas med hela 30 % för många nyproducerade 

bostadsrättshus (Hellekant, 2014). Vid samma tid skrevs det även i Dagens Nyheter att 

“Avgifterna i bostadsrätter kan chockhöjas” till följd av de nya avskrivningsreglerna 

(Wolodarski, 2014). 

	 

Med anledning av förbudet mot progressiva avskrivningar tillsatte Föreningen Auktoriserade 

Revisorer (FAR) en utredning där man kom fram till att bostadsrättsföreningar kan redovisa 

ett negativt resultat under en längre period utan att behöva höja månadsavgiften för 

medlemmarna (FAR, 2014). De menar att det viktiga för bostadsrättsföreningar är att avgiften 

är tillräckligt hög för att föreningen ska kunna betala sina löpande utgifter under året, men 

även för att kunna betala framtida utgifter, framförallt underhåll av fastigheten. Fokus skiftar 

härmed från resultatdelen av årsredovisningen till kassaflödet. 

	 

Bostadsrätterna, Riksbyggen, HSB, SBC och FAR skrev 2015 ett öppet brev till 

Justitiedepartementet om att de nuvarande regelverken inte lämpade sig särskilt väl för 

bostadsrättsföreningar. Att föreningar med god ekonomisk ställning idag kan redovisa stora 

                                                
1 För mindre aktiebolag och föreningar finns ett val att tillämpa K2 eller K3. K2 och K3 skiljer sig åt på många 
områden; till exempel är K2 ett regelbaserat regelverk, medan K3 är ett principbaserat regelverk. Denna 
grundläggande skillnad innebär att redovisningen kan bli mycket olika beroende på vilket regelverk som 
tillämpas. Till exempel tillåter K2 endast kostnadslagsindelad resultaträkning och uppskrivning av 
anläggningstillgångar i K2 är endast tillåtet för byggnad och mark och då endast upp till taxeringsvärdet, samt 
att reglerna för säkringsredovisning är mycket mer knapphändigt utformade i K2 jämfört med K3 (PwC, 2015). 
 



 5 

bokföringsmässiga underskott, är ett problem då det direkt betyder att årsredovisningens 

resultatdel kan visa sig vara helt missvisande. Detta påverkar både medlemmar i föreningen 

och potentiella köpare då det gör det svårare att få sig en rättvis bild av föreningens ekonomi. 

Kritiken grundas i att det är samma regelverk för en bostadsrättsförening som det är för 

vinstdrivande bolag (Blomqvist et al, 2015). 

	 

I brevet gav bostadsorganisationerna förslag på nödvändiga förändringar. Förslaget utgår från 

att göra bostadsrättsföreningars årsredovisningar tydligare och lättare att jämföra med andra 

bostadsrättföreningars. Förslaget omfattar flera olika områden, men tre huvudsakliga punkter 

beskrivs: 

	 

● “Årsredovisningen ska på ett tydligt och enhetligt sätt presentera ett antal 

obligatoriska nyckeltal och annan information som gör det enklare att förstå 

föreningens ekonomi och även göra jämförelser mellan föreningar. Exempel på sådan 

information är avgift per kvadratmeter, lån per kvadratmeter, räntekänslighet och 

framtida underhållsbehov.	

● Resultaträkningen ska ge ett mått på hur stora avgifter som medlemmarna behöver 

betala. Detta innebär att redovisningen måste vara utformad så att en förening med 

sund ekonomi inte ska behöva redovisa underskott över tiden.	

● Både avskrivningar och fondavsättningar ersätts med ett obligatoriskt ‘sparande’. 

Detta sparande redovisas som kostnad i resultaträkningen och storleken beror på 

planerade framtida ersättningsinvesteringar. Ett sådant sparande har likheter både 

med avskrivningar och med fondavsättningar. En fördel är att synsättet är 

framåtriktat. Det blir också lätt att förstå varför sparandet är på en viss nivå. En 

annan fördel är att två parallella system ersätts med ett och att hela effekten 

redovisas i resultaträkningen.” (Blomqvist et al, 2015)	

1.2 Redovisning och dess syfte 
Den externa kommunikationen mellan organisationer och dess intressenter sker företrädesvis 

genom organisationens årsredovisning (Smith, 2006). Varje organisation är skyldig att, efter 

varje avslutat räkenskapsår, upprätta en årsredovisning innehållande: balansräkning, 

resultaträkning, noter samt en förvaltningsberättelse (SFS 1995:1554). Årsredovisningen kan 

ses som en sammanfattad version av det gångna årets händelser. 

	 



 6 

Enligt The American Accounting Association är redovisning processen att identifiera, mäta 

och kommunicera finansiell information och på det sättet tillåta användare av denna 

information att göra ett välgrundat beslut (Accountingverse, 2016). 

	 

Syftet med redovisningen är att ge information om organisationens ekonomi till intressenter 

främst utanför organisationen. Därför ska utformningen av informationen framförallt 

influeras av att ge en så rättvisande bild som möjligt av organisationens ekonomi, ställning 

och resultat för att möjliggöra en bedömning av organisationens framtida utveckling (Smith, 

2006). Hur denna information används och tolkas skiljer sig mellan olika intressenter. 

Tidigare studier (Gustafsson, 2006; Azim & Ara 2015; Mautz, 1994) hävdar att det inte bara 

är den ekonomiska informationen intressenter behöver, då alla inte påverkas ekonomiskt av 

organisationen. Därför behöver olika grupper kvantitativ och kvalitativ information om 

statusen på företaget, och dess olika aktiviteter. Även syftet med informationen kan skilja sig 

mellan grupperna vilket leder till att kraven och kvantiteten av information skiljer sig mellan 

dessa grupper. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Med hänsyn till den ovannämnda kritiken på regelverken för årsredovisningar hos 

bostadsrättsföreningar de senaste åren, vill vi studera utformandet av dessa. Då regelverken 

idag inte verkar optimala är denna uppsats syfte att ta reda på hur årsredovisningar hos 

bostadsrättsföreningar ser ut idag och varför de har kommit att se ut på det sättet. Vidare 

kommer det att beskrivas hur årsredovisningen hos bostadsrättsföreningar bör vara utformad 

enligt dess intressenter. Detta leder oss till våra frågeställningar: 

● Hur är årsredovisningen för bostadsrättsföreningar utformad idag och varför är den 

utformad på detta sätt?	

● Hur anser intressenter till bostadsrättsföreningar att årsredovisningen bör vara 

utformad?	

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen har avgränsats till att endast undersöka specifika intressenters åsikter om hur 

årsredovisningen i en bostadsrättsförening bör vara utformad. Intressenterna som undersökts 

är revisorer, redovisningskonsulter, styrelsemedlemmar, köpare samt lånerådgivare. 
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2. Teori & Litteraturgenomgång 
	 

I detta avsnitt kommer relevanta teorier presenteras som senare kommer ligga till grund för 

analysen. Då intressenter kommer vara ett återkommande och centralt begrepp i denna 

uppsats kommer vi börja med en redogörelse för vad en intressent är, vilka de kan tänkas vara 

och vilken specifik funktion de uppfyller. 

2.1 Intressenter 
    

“...any group or individual who can affect or is affected by the 

achievement of the firms objectives” - Freeman, 1984 

	 

Kortfattat kan alltså en organisations intressent definieras som någon som kan påverka, eller 

blir påverkad av, beslut hos organisationen. Vidare har flera olika kategoriseringar gjorts av 

intressenter och den mest övergripande uppdelningen är att skilja på interna och externa 

intressenter. Interna intressenter är de inom organisationen som har till uppdrag att planera, 

organisera och sköta verksamheten (Weygandt et al, 2012). Detta inkluderar ägare, 

ledningsgrupp och anställda inom organisationen. Det är denna grupp som leder företaget 

framåt, tar beslut som påverkar företaget och sammanställer samt kommunicerar ut 

information till dess externa intressenter (Cips, 2014). 

	 

Externa intressenter är en större och mer heterogen grupp. De externa intressenterna kan 

också delas in i två grupper. Den ena gruppen är den som påverkas av företag och tar beslut 

beroende på vad företag gör och den information som de kommunicerar ut (Azim & Ara, 

2015). Vi väljer att kalla den grupp de påverkade. Denna grupp kallas ibland även för 

ansluten intressent (Cips, 2014). De kan exempelvis vara investerare och konsumenter av 

företagets produkt eller tjänst, men även kreditinstitut och leverantörer.  Sedan finns det 

också de som har makten att ta beslut som påverkar företaget. Vi väljer att kalla den gruppen 

för de påverkande. De kan till exempel vara myndigheter som upprättar lagar, regleringar och 

skatter eller revisorer som granskar och kontrollerar att dessa följs på ett korrekt sätt 

(Weygandt et al, 2012). Det kan också vara välgörenhetsorganisationer eller till och med 

samhället som genom normer och ideal kan påverka företagets beslutsfattande (Cips, 2014). 
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När det kommer till intressenter av just ett företags (eller en förenings) redovisning, 

kategoriserar Azim och Ara (2015) in dessa i tre grupper; regulatorer, upprättare och 

användare. Regulatorer är gruppen som ovan benämndes som de påverkande externa 

intressenterna och deras syfte gällande redovisningen är att se till så att den är upprättad 

utefter de regler och lagar som finns. Upprättarna hittas inom de interna intressenterna och de 

är oftast företagets ekonomiavdelning som dels sköter den dagliga bokföringen, men även de 

som vid årets slut upprättar ett bokslut och årsredovisningen. I kategorin kan även 

företagsledningen komma att ingå då de ofta har ett visst inflytande över 

redovisningsprocessen (till exempel val av redovisningsmetod) (Azim & Ara, 2015). 

Användare är de som tar del av informationen från företagets finansiella rapporter och 

faktorerar in dessa i sitt beslutsfattande (Azim & Ara, 2015). De vanligaste inom denna 

kategori är i vanlig benämning investerare, både existerande och potentiella, samt 

kreditinstitut (Azim & Ara, 2015). 

2.2 Ansvarsmodellen 
Azim och Ara skriver även om pålitlighet och möjligheten att använda ett företags 

redovisning (2015). För att redovisningen ska uppfylla alla olika intressenters behov måste 

alla intressenter vara delaktiga i processen. Alla har ett ansvar och för att redovisningen ska 

uppfylla alla intressenters syften måste varje intressent sköta sitt ansvar. Bara för att det 

endast är den upprättande kategorin som faktiskt skapar redovisningen, är det inte bara de 

som kan påverka vad den innehåller och hur den presenteras. Det är alltså inte bara upp till en 

intressentgrupp att göra redovisningen så rättvis och jämförbar som möjligt, utan alla 

intressenter är ansvariga till viss del. 

  

Som vi tidigare nämnt finns det till exempel myndigheter som har utformat regelverk som 

upprättaren måste följa. Vidare menar Azim och Ara (2015) att de andra intressenterna också 

kan påverka redovisningen. Dock kan alla intressenter inte påverka den på samma sätt. I figur 

1 som Azim och Ara (2015) presenterar grundar sig de olika intressenters ansvar i fyra olika 

huvudpunkter, se nedan. 
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Figur 1. De fyra punkterna Azim och Ara (2015) menar måste uppfyllas för att optimal redovisning ska kunna 
uppnås. 
	 

Framförallt för de påverkande intressenterna, men även för den upprättande parten, är det 

viktigt med professionell expertis både när det handlar om att upprätta och följa regelverk och 

rekommendationer som behandlar företag rättvist och opartiskt. Att alla företag ska utgå från 

lika villkor och att dessa villkor inte gynnar eller missgynnar någon är av betydelse. Reglerna 

ska vara upprättade på ett sådant sätt att redovisningen ger en rättvisande och jämförbar bild 

av verksamheten. Därefter är det också viktigt att granskande organ (till exempel revisorer) 

har den kompetens som krävs för att kontrollera att alla entiteter följer reglerna. Har de inte 

god kunskap om reglerna och hur de ska tillämpas, är det omöjligt att kontrollera så att de 

följs på rätt sätt och att redovisningen upprättas korrekt. 

	 

Punkt nummer två behandlar ansvaret att följa de givna regler som finns men även ansvaret 

att förbättra något som man anser vara ofulländat. Här tas investerarens ansvar upp. Azim och 

Ara (2015) menar att för att redovisning verkligen ska kunna användas fullt ut måste 

investerare och andra externa intressenter göra regulatorer medvetna om det är något i den 

presenterade ekonomiska informationen som saknas. Detta kommer leda till att regulatorer 

upprättar regler som i sin tur påverkar upprättaren och därmed redovisningen. 

	 

De två sista punkterna går ihop vid vissa aspekter, till exempel hos den upprättande parten. 

Denna måste vara uppriktig och ärlig när den skapar redovisningen. Annars kan det leda till 

att externa intressenter tar felaktiga beslut eftersom att informationen misslett dem. Om 

informationen som presenterats utåt har varit fel med flit, alltså designad just för att externa 
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intressenter ska ta felaktiga beslut som missgynnar dem, och gynnar företaget, är det etiskt 

fel. Den etiska biten behandlar dock inte bara upprättare utan även andra interna intressenter. 

Ofta kan man som anställd, men inte delaktig vid upprättningen av redovisningen, vid ett 

företag ha tillräcklig inblick för att veta om fel information presenteras utåt och det är då 

dennes moraliska plikt att anmäla detta. 

	 

Tillsammans utgör de fyra punkterna baserna till ett optimalt system för redovisning. De 

bygger alltså dels på formella regler och lagar men dessutom är det upp till både interna och 

externa intressenter på individnivå att ta ansvar och påverka i den mån man kan. 

2.3 Legitimitetsteori 
Suchman definierar uttrycket legitimitet på följande sätt i sin studie (1995, s. 574): 

	 

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are 

desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, 

beliefs, and definitions.” 

	 

För att en organisation ska uppnå legitimitet måste åskådare, alltså organisationens 

intressenter, uppfatta att dess handlingar stämmer överens med allmänt accepterade normer 

och värderingar som existerar i samhället. Man kan alltså jämföra ordet legitimitet med att ha 

gott rykte. För företag och föreningar är det essentiellt att uppnå legitimitet. Dessa har ingen 

självklar rätt att agera i samhället utan de kan endast vara verksamma så länge de godkänns 

av samhället (Deegan, 2002). Det är också viktigt att företag uppnår legitimitet i alla led. Det 

gäller att uppnå legitimitet inom samtliga områden ett företag består av, t.ex aktiviteter, 

verksamhetsstyrning, produkter och kommunikation. 

  

För att kunna uppnå legitimitet måste företaget först förstå vad dess intressenter eftersöker. 

Olika intressenter har naturligtvis olika krav och påverkas olika av företaget. Det är heller 

inte möjligt att tillgodose alla intressenter alltid men var företaget ska lägga vikten är man 

inte enig om.   

  

Hasnas (1998) menar att företaget bör utgå ifrån ett etiskt perspektiv oavsett om företagets 

handlingar leder till förbättrad ekonomi för företaget. Det styrande organet ska alltid verka 

för att verksamheten ska gynna samtliga intressenter. Vidare menar han att företaget ska ses 
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som ett redskap för att koordinera samtliga intressenters intressen och inte som en mekanism 

för att öka ägarnas avkastning. När dessa intressen krockar ska inte det styrande organet sätta 

aktieägarna främst utan verka för att uppnå en optimal balans mellan allas intressen. 

  

Nygaard (2002) å andra sidan menar att ett företag bör dela upp intressenterna i primära och 

sekundära. En uppdelning av detta slag ger företaget en fördel eftersom de kan anpassa sina 

handlingar för att vara i linje med de krav som de intressenter som med mest påverkan på 

företaget har.  

Organisationer utnyttjar sig av olika tillvägagångssätt för att uppnå legitimitet. Dowling och 

Pfeffer (1975) identifierar i stora drag 3 strategier: 

 

1. Företaget väljer att anpassa sin verksamhet och metoder att agera mot omgivningen och de 

normer och ideal som där eftersträvas. Man skapar eller ökar därmed legitimitet genom att 

följa samhällets skiftande norm. Detta kan innebära att företag utvecklar verksamheten eller 

metoder för att få sina intressenters bifall helt frivilligt. Beroende på vilka intressenter 

företaget vill blidka kan detta gestalta sig genom t.ex. välgörenhet, hållbarhet eller intressent 

specifika önskemål. 

 

2. Företaget kan, istället för att möta nya normer på marknaden man är aktiv i, välja en 

omgivning som efterfrågar något man redan är. Det rör sig alltså om att lokalisera en 

marknad där intressenter är mottagliga till ens agerande. 

 

3. Företaget kan genom kommunikation efterlikna andra företags kommunikation som är 

starkt förknippade med legitimitet. På vilket sätt denna kommunikation mellan företag och 

intressenter utformas beror på i vilken grad företaget kan agera självständigt eller är i 

beroendeförhållande till samhället och eller dess intressenter. Tidigare studier har visat att 

företag kan bli formellt eller informellt påtvingade olika standarder om det är så att det finns 

starka organisationer företaget är beroende av. Sådana organisationer kan t.ex. vara 

branschorganisationer och/eller myndigheter. Resultatet av detta blir ofta att 

kommunikationen från företag inom respektive verksamhetsområde blir mer homogen. 

Genom att tillrättalägga sig i linje med dessa krav uppnår företaget en form av legitimitet 

(DiMaggio & Powell, 1991; Gustafsson, 2006). 
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Ett fjärde fenomen som också uppmärksammats är när ett företag härmar ett beteende av en 

organisation eller bransch utan att varken formella eller informella krav ställs. Detta fenomen 

är vanligt då företaget känner osäkerhet inför hur de ska agera. Att imitera andra 

organisationers beteende uppfattas ofta som en trygg lösning eftersom man åtminstone inte 

sticker ut från mängden. Denna process är genetiskt inbyggd i oss människor, ofta pratar vi 

om flockbeteende. Inte sällan finns det väldigt lite variation i organisationsstrukturer och 

detta kan i större grad tillskrivas imiterande processer snarare än rationellt handlande för att 

öka effektiviteten i organisationen (Gustafsson, 2006). 

 

Legitimitet enligt denna falang handlar sammanfattningsvis alltså inte om att alla individer 

överallt ska se företaget med god attityd utan det är företagets målgrupp som spelar roll 

(Suchman, 1995). 

2.4 Vad visar tidigare studier om vad intressenter vill ha? 
I vinstdrivande företag ställer kapitalägare krav på belöning på sin investering. Om 

intressenten inte upplever att denna får tillräcklig belöning på sin investering kommer denna 

med tiden avbryta sin investering (Gröjer & Stark, 1978, s. 78). När en investerare överväger 

att investera i ett företag är praxis att investeraren gör en värdering av företaget. För att kunna 

göra en värdering av företaget är investeraren beroende av företagets redovisning. Generellt 

sett använder en investerare i grund och botten ett eller fler av följande sätt för att värdera ett 

företag: kassaflödesanalys, multipelvärdering och substansvärdering (Bernström, 2014, s. 5-

6). 

	 

Revisions- och konsultföretaget EY (2014) identifierar följande områden intressenter, 

huvudsakligen aktieägare och representanter för företaget, vill ha information om i 

redovisningen: riskfaktorer, framåtblickande information, kritiska värderingsestimat, socialt 

ansvar och hållbarhet (CSR), marknadsvärde på finansiella instrument och hedging, 

segmentrapporter och finansiella rapporter från andra entiteter. Samtidigt menar förespråkare 

för intressentteorin att ett företag i längden inte bara kan ta hänsyn till aktieägare eller ett fåtal 

direkt påverkande intressenter (Freeman, 1984; Donaldson & Preston, 1995; Clarkson, 1995; 

Post et al., 2002). Företag måste även ta hänsyn till leverantörer, myndigheter, samhället, 

kreditorer och icke-statliga organisationer (Perrini & Tencati, 2006). Samhället och kreditorer 

kan främst tänkas vara intresserade av att företaget inte går i konkurs medans andra 

organisationer är intresserade av företagets miljöpåverkan. 
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Organisationens syfte spelar också roll. Ideella organisationer har till exempel inget vinstsyfte 

och heller inga aktieägare. Av denna anledning behöver ideella organisationer helt andra 

metoder, definitioner och principer vid upprättande av årsredovisningen (Gustafsson, 2006). 

Även Mautz (1994) menar att icke vinstdrivande organisationer skiljer sig i så stor 

utsträckning från vinstdrivande organisationer att kommersiella redovisningsnormer inte kan 

möta det behov som finns i icke vinstdrivande organisationer utan viss modifiering. Han 

framför att användare av årsredovisning för ideella organisationer framförallt förväntas vilja 

ha svar på: 

● Hur mycket pengar fick organisationen? 

● Hur har pengarna använts? 

● Hur mycket återstår? 

● Vilka planer finns för nästa år och hur mycket pengar behövs ytterligare samt hur 

förväntar man sig att få dem? 

2.5 Sammanfattning och analysmodell 
Då uppsatsens syfte är tvådelat kommer vi att försöka besvara vår första fråga “Hur är 

årsredovisningen för bostadsrättsföreningar utformad idag och varför är den utformad på 

detta sätt?” med hjälp av legitimitetsteorin som behandlar hur en entitet uppnår legitimitet 

eller gott förtroende från sina intressenter. Vidare kommer ansvarsmodellen bearbetas i 

samband med hur intressenterna anser att årsredovisningen bör se ut. För att förklara varför 

årsredovisningen ser ut som den gör idag kommer nedan analysmodell tillämpas, se figur 2. 
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Figur 2. Analysmodell. 

Modellen	visar	olika	faktorer	som	påverkar	när	det	kommer	till	att	uppnå	legitimitet	

hos	sina	åskådare.	I	analysdelen	kommer	modellen	tas	upp	igen	och	anpassas	efter	vår	

situation	gällande	bostadsrättsföreningars	årsredovisning.	
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3. Metod 
	 

 I följande avsnitt kommer vi att argumentera för val av datainsamlingsmetod och val av 

intervjuobjekt. Därefter diskuteras urvalsstrategi med för- och nackdelar och vi berättar hur vi 

resonerat. Avsnittet avslutas med en genomgång av tillförlitlighet och källkritik. 

3.1 Metodval vid datainsamling 

För att kunna besvara våra forskningsfrågor kommer vi utföra en kvalitativ studie i form av 

djupare intervjuer. Om en studie är tänkt att beskriva, förklara och tolka lämpar sig en 

kvalitativ metod bäst (Ahrne, 2011). Intervjuerna i sig kommer vara semi-strukturerade. 

Intervjuer kan variera från att vara helt strukturerade med standardiserade frågor till helt 

ostrukturerade där man tar det som det kommer. De flesta intervjuer ligger någonstans mellan 

dessa motpoler. Fördelen med semi-strukturerade intervjuer är möjligheten att få svar på 

vissa nyckelfrågor samtidigt som vi kan ställa följdfrågor om situationen kräver det. När det 

kommer till “Hur anser du att regelverken gällande bostadsrättsföreningars årsredovisning 

bör se ut?” kan den delen av intervjun karaktäriseras som ostrukturerad. Poängen med detta 

är att vi ska kunna få information om saker vi inte själva tänkt på i förväg (Saunders, 2007, s. 

374-376). 

3.2 Val av intervjuobjekt 

Målet med intervjuerna är att få en bild av intressenternas syn på redovisningen hos 

bostadsrättsföreningar. Därför valde vi att intervjua personer, med olik kunskap, erfarenhet 

och syfte med redovisningen, som kommer i kontakt med bostadsrättsföreningars 

årsredovisningar. Vidare kategoriserade vi våra intervjuobjekt i de tre intressentkategorierna 

Azim och Ara presenterade. 

  

Som regulatorer försökte vi att intervjua Bokföringsnämnden men på grund av små resurser 

hade de endast möjlighet att svara på frågor via mail. Bokföringsnämndens ansvar och syfte 

är att ge ut allmänna råd till bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningslagen. 

Utöver detta ska Bokföringsnämnden även verka för att förbättra standarden i organisationers 

bokföring och redovisning genom att anpassa regler efter användares behov (BFN, 2016). 

Vidare har vi även genomfört intervjuer med två auktoriserade revisorer. Revisorernas roll är 

att granska redovisningen och styrelsens arbete i organisation de företräder (FAR, 2016). 
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Som upprättare har vi valt att intervjua en fastighetsförvaltare från en redovisningsbyrå samt 

två styrelseledamöter från var sin bostadsrättsförening. Fastighetsförvaltare har uppdrag som 

sträcker sig från att ge svar på frågor till att ta hand om hela redovisningen för 

bostadsrättsföreningar inklusive upprättande av årsredovisningen. 

  

Som användare har vi intervjuat en privatrådgivare från en bank och två potentiella köpare. 

Intervjuerna med regulatorer och upprättare har även fungerat som stödintervjuer för 

användare då dessa har samlad erfarenhet av hur användare använder redovisningen. 

3.3 Urvalsstrategi 

Undersökningen baserades på ett strategiskt urval av respondenter. Denna teknik är lämplig 

när man på förhand känner till de teoretiska variabler som är av betydelse. Utifrån dessa 

variabler väljer man sedan lämpliga respondenter som besitter dessa variabler (Trost, 2010). 

De kriterier vi var intresserade av när det kom till att besvara vår första frågeställning “Hur är 

årsredovisningen för bostadsrättsföreningar utformad idag och varför är den utformad på 

detta sätt? var expertis och erfarenhet inom området. För att den andra frågeställningen “Hur 

anser intressenter till bostadsrättsföreningar att årsredovisningen bör vara utformad? var vi 

intresserade av åsikter från de olika specifika intressentgrupperna. 

3.4 Tillförlitlighet 

Samtliga respondenter är privatpersoner som verkar inom de olika intressentkategorierna vi 

valt ut för vår undersökning. Det är viktigt att poängtera att deras åsikter är deras privata och 

kan inte tillskrivas något annat företag eller organisation. Vi ämnar inte att dra några 

slutsatser om en hel populations uppfattning om våra frågeställningar utan endast få svar ur 

ett individperspektiv. 

Som en del i att säkerhetsställa tillförlitligheten i studien informerades samtliga respondenter 

på förhand om syftet med intervjun, varför just de är utvalda samt att intervjun sker helt 

anonymt. Anledningen till att de på förhand blivit informerade är för att vi tror att de hjälper 

oss och respondenten att lättare kunna ta till sig en fråga och ge svar på de vi efterfrågar. 

Vidare har vi minimerat risken för feltolkningar genom att ställa följdfrågor då vi inte varit 

övertygade om att vi förstått vad respondenten vill få fram, minimerat risken för feltolkningar 

(Kvale & Brinkmann, 2009) 

Anledningen till att intervjuerna genomförs anonymt är på grund av att det finns en risk att 

respondenter undanhåller information och/eller kommer med felaktig information. Detta kan 
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undvikas genom att respondenterna på förhand är medvetna om att intervjun sker anonymt 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

3.5 Källkritik 

I en kvalitativ studie finns det en risk för subjektiva bedömningar vilket vi är medvetna om. 

Vi har försökt att på bästa sätt utforma frågorna utifrån ett opartiskt perspektiv och ställt 

följdfrågor i det fall vi inte helt och hållet har ansett oss förstå vad respondenten verkligen 

vill få fram. Det ska tilläggas att urvalet ur varje kategori är väldigt litet och tanken är inte att 

urvalet ska representera en hel population. 

3.6 Genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuobjekt har kontaktats i förväg och fått kortfattad information gällande vad 

intervjun kommer handla om, hur lång den beräknas vara samt hur vi tänker använda deras 

svar. Därefter har intervjuerna genomförts antingen på plats, över videosamtal eller över 

telefon. Optimalt vore det om vi kunnat träffa varje intervjurespondent och utföra samtliga 

intervjuer på plats. Detta för att minimera risken att bli avbruten på grund av tekniska 

problem, men tyvärr hade inte alla respondenter den möjligheten. Vi ansåg ändå att det var 

viktigt att få med även dessa personer och genomförde därför de intervjuerna trots 

omständigheterna. Med revisor 2 kunde vi genomföra en videointervju för att försöka 

efterlikna en intervju på plats så mycket som möjligt. 

 

Vid samtliga intervjuer har båda författarna deltagit. Intervjuerna har spelats in och 

transkriberats. Detta för att kunna lägga full fokus på intervjuobjektet och inte distraheras av 

att försöka skriva ner svar, samtidigt som man kan vara helt säker på att intervjuobjektens 

svar inte blir ihågkomna felaktigt. Vid själva intervjutillfällena har vi suttit i en ostörd miljö 

och haft intervjufrågorna redo. Se tabell 1 för sammanfattad information om intervjuerna. 
 

Intervju Datum Intervjusätt Intervjulängd 
Förvaltare 1 2016-05-03 På plats 40 minuter 
Revisor 1 2016-05-07 Över videosamtal 25 minuter 
Revisor 2 2016-05-14 Över telefon 18 minuter 
Ledamot 1 2016-05-12 Över telefon 22 minuter 
Ledamot 2 2015-05-15 På plats 16 minuter 
Köpare 1 2016-05-18 På plats 10 minuter 
Köpare 2 2016-05-17 På plats 12 minuter 
Lånerådgivare 2015-05-15 På plats 19 minuter 
Tabell 1. Sammanfattning av intervjuer 
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Eftersom syftet med vår studie är tvådelat, dels ämnar vi att förklara varför årsredovisningen 

är utformad som den är samt hur den bör vara utformad enligt dess intressenter, har 

bearbetning av vår data skett på två olika sätt. För den deskriptiva delen har vi utgått ifrån de 

olika sätt ett företag använder sig av för att uppnå legitimitet. Efter transkribering av 

intervjuerna har de mest centrala och relevanta (till uppsatsens syfte) punkterna i 

respondenternas svar kategoriserats utifrån de teoretiska ramverk som legitimitetsteorin 

bygger på. Enligt Hedin, (1996); Martin (2011) är detta ett bra sätt för att göra materialet mer 

lättöverskådligt och jämförbart. Därefter har vi dragit slutsatser av vad som driver 

utformningen av årsredovisningen för bostadsrättsföreningar ur ett legitimitetsteoretiskt 

perspektiv.  
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4. Resultat 
I följande avsnitt kommer resultaten från våra intervjuer presenteras. Detta kommer göras i 

form av löpande text och citat men oavsett form så är samtliga påståenden och åsikter 

intervjuobjektens egna, om det inte är klart och tydligt står att vi själva gjort ett antagande. 

Intervjusvaren från intressenter inom samma grupp presenteras tillsammans under samma 

underrubrik för att undvika upprepningar. 

4.1 Intervju med fastighetsförvaltare hos en redovisningsbyrå 
Företaget förvaltare 1 är anställd hos erbjuder ekonomisk och tekniskt förvaltning inom 

fastigheter och är främst inriktade mot bostadsrättsföreningar. Förvaltare 1 arbetar i Uppsala 

men företaget har även ett kontor, och många kunder, i Stockholm. Idag ansvarar de för ca 

500 föreningar med drygt 21 000 lägenheter och 3 000 lokaler. 

	 

Förvaltare 1 har erfarenhet av förvaltning av bostadsrättsföreningar men även andra slags 

föreningar samt aktiebolag. Han berättar att årsredovisningen är väldigt lik mellan 

bostadsrättsföreningar och framförallt mindre aktiebolag. Detta beror på att båda ofta följer 

regelverket K2. Sedan menar han också att man nog har kopierat en del från aktiebolags 

årsredovisning. Dels med hur reglerna ser ut men också gällande sådant som K2 specifikt inte 

bestämmer över. Varför det är så kan bero på att upprättare av årsredovisning inom 

aktiebolag använder sin erfarenhet och gör årsredovisningar för bostadsrättsföreningar 

likadant. 

	 

“Ett exempel är underhållsfonden som ligger som bundet eget kapital, medans balanserade 

resultatet ligger som fritt och det har man ju snott från aktiebolag, att de kan dela ut det fria 

egna kapitalet men aldrig bundna.” 

	 

Bostadsrättsföreningar tillåts ha negativt eget kapital. Att en förening bokföringsmässigt gjort 

om fritt eget kapital till bundet eget kapital, i tanken om att detta “överskott” aldrig ska 

komma att delas ut, har då ingen praktisk betydelse eftersom de inte har samma bestämmelser 

kring underskott som aktiebolag. 

	 

För just vår förvaltare, och han tror det är en vanlig anledning, så kan kopieringen av 

aktiebolagens upprättning av årsredovisningen bero på att den upprättas i ett datasystem de 
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använder med förinställda mallar, och då regelverken inte kräver någon skillnad mellan 

aktiebolag och bostadsrättsföreningar så används samma mallar. 

	 

“Det blir lätt och smidigt för oss att upprätta årsredovisningen på ett vis vi kan och är vana 

med.” 

	 

Vid frågan om styrelsen kan påverka den anlitade förvaltarens utformning av 

årsredovisningen menar förvaltare 1 att gällande sådant som är lagreglerat och reglerat i K-

regelverken kan de såklart inte det, utan att förvaltaren då får förklara att det inte går. 

Däremot gällande information som inte måste vara med brukar de få argumentera och försöka 

övertyga styrelsen att det är efterfrågat av till exempel intressenter, men i slutänden är det 

styrelsen som har makten och ibland låter de sig inte övertalas. 

	 

Revisorer kan också ha en påverkan på årsredovisningens utformning. Om de är vana med 

aktiebolag är sannolikheten ganska stor att de gärna ser att exempelvis bostadsrättsföreningar 

följer samma struktur så att granskningen kan göras på liknande sätt. Revisorer kan också 

komma att påverka en bostadsrättsförenings årsredovisning då nya föreningar ofta har en 

auktoriserad revisor som ritar upp hur årsredovisningen första gången ska upprättas. Därefter 

händer det sällan att man avviker från denna i framtiden, oavsett om man byter från en 

professionell revisor till en lekmannarevisor. 

	 

Syftet med årsredovisningen hos en bostadsrättsförening jämfört med ett vinstdrivande 

företag skiljer sig. Grundsyftet är samma, det vill säga att beskriva verksamheten på ett 

rättvisande sätt både i skrift och i siffror men det finns skillnader också. 

	 

“I bostadsrättsföreningar är det viktigt att man visar att man har tillräckligt med intäkter för 

att dels kunna betala kostnader gällande drift, underhåll och administrativa kostnader idag, 

men även att man lägger undan pengar för att kunna täcka framtida kostnader i form av 

större reparationer och underhåll.” 

	 

Då det ofta är sådana kostnader som kan påverka avgiften om avsättningar inte gjorts är det 

viktigt att man som läsare kan få ut den informationen. Aktiebolag har mer fokus på enbart de 

närmsta åren, och utvecklingen däremellan, och blickar relativt kortsiktigt framåt. 
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Angående skillnader mellan bostadsrättsföreningar och vinstdrivande bolag tar förvaltare 1 

upp skillnaden i avskrivningar som en följd av de nya regelverken. För bolag är det rimligt 

med avskrivningstider på till exempel maskiner för att ge hum om när dessa behöver bytas ut 

eller liknande, men en bostadsrättsförening har bara fastigheten. Den ska skrivas av på 100 

år. Nu är det inte alls ovanligt att hus står kvar längre än 100 år vilket kan leda till 

konstigheter. 

	 

“Det att betyder att det finns fastigheter i centrala Uppsala eller Stockholm som har ett 

bokfört värde på nästa noll trots att bostadsrätterna i fastigheten säljs för flera miljoner.“ 

	 

Tillsammans med det faktum att bostadsrättsföreningar är tillåtna att visa negativt resultat 

menar förvaltare 1 därför att avskrivningar är helt irrelevanta inom bostadsrättsföreningar. 

Detta gör också att resultaträkningen, iallafall slutraden, blir näst intill värdelös också. För att 

kunna använda resultaträkningen behöver man istället kolla på de individuella posterna och 

göra en djupdykning. En viktigare del i årsredovisningen tycker förvaltare 1 är 

kassaflödesanalysen. Den berättar om tillräckligt mycket pengar kommer in för att dels täcka 

dagens kostnader och dels avsättningar till en underhållsfond, vilket är av mycket högre 

relevans för att bedöma en bostadsrättsförenings ekonomiska sits. 

	 

En bättre indikation än resultatdelen på den ekonomiska sitsen är alltså kassaflödesanalysen. I 

dagsläget bestämmer K-regelverken att denna ska vara inkluderad men beskriver inte exakt 

hur och var. Förvaltare 1 tycker att den borde vara väl utformad och vara en central del i 

årsredovisningen. Dock väljer vissa att endast inkludera den som en tilläggsupplysning. 

Gällande nyckeltal anser förvaltare 1 att lån per kvadratmeter, avgift per kvadratmeter och 

möjligtvis drift per kvadratmeter är bra nyckeltal som borde finnas med. Att inkludera per 

kvadratmeter gillar han då det bidrar till att göra det lättare att jämföra bostadsrätter. 

	 

Förvaltare 1 anser att de viktigaste intressenterna till en bostadsrättsförenings årsredovisning 

är medlemmar, potentiella köpare, kreditinstitut och mäklare. 

	 

“Medlemmarna och potentiella köparna kommer först eftersom att det är viktigast att de som 

faktiskt kommer bo i föreningen och få sin privata ekonomi påverkad vet hur läget ser ut.” 
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På den simpla frågan om den gemene köparen har tillräcklig kunskap för att kunna få ut 

relevant information och göra en korrekt bedömning av en bostadsrättsförenings ekonomiska 

ställning får vi ett tvärt nej av förvaltare 1. Ofta kollar inte ens dessa på årsredovisningen och 

av de som överhuvudtaget gör det kollar de flesta på resultatdelen, och då den är alldeles för 

svårbedömd finns det inte många som kan tyda den korrekt. 

	 

Idag möter inte reglerna och lagarna det behov som finns inom bostadsrättsföreningar, och 

det är till största del på grund av att det nästan bara är lekmän i en sådan. Ibland har de ingen 

som helst erfarenhet inom ekonomi och även simpla begrepp och förfarande blir för 

komplicerat. Förvaltare 1 anser att alldeles för lite hänsyn togs till bostadsrättsföreningar när 

K-regelverken upprättades, och även att ett eget regelverk för bostadsrättsföreningar borde tas 

fram. 

	 

“Det borde finnas ett eget regelverk specifikt anpassade till bostadsrättsföreningar då det är 

en såpass unik form av förening men ändå finns i så stor utsträckning och påverkar så många 

människor som det gör. Självklart ska dessa dock vara associerade med lagar som finns 

idag.” 

	 

Vi frågade förvaltare 1 om han som aktör har någon möjlighet att påverka normgivande organ 

och rekommendation från dessa. Han svarar att företaget han jobbar i kanske inte har det på 

grund av dess storlek men att de stora organisationerna i samma bransch; HSB, Riksbyggen 

och så vidare, har en påverkan och att han tror att Bokföringsnämnden lyssnar till deras kritik 

och förslag. 

4.2 Intervju med auktoriserade revisorer 
Revisor 1 är delägare och har kunder i Uppsala, Stockholm och Östersund. För det mesta 

arbetar han som revisor men sysslar även en del med upprättande av ekonomiska planer. Han 

uppger att han arbetar med många olika branscher men på senare tid har det blivit mer och 

mer ekonomiska föreningar. Revisor 2 arbetar på en stor revisionsfirma i Stockholm och har 

stor erfarenhet av både mindre till mellanstora aktiebolag och föreningar av olika slag 

inklusive bostadsrättsföreningar. 
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Revisor 1 menar på att årsredovisningen för en bostadsrättsförening och ett traditionellt 

aktiebolag rent formellt ser likadana ut då båda associationer måste följa 

årsredovisningslagen och de redovisningsnormer som finns i K-regelverken. 

Redovisningsnormerna som gäller för kommersiella företag är desamma som tillämpas för 

bostadsrättsföreningar. Båda revisorer nämner att den största skillnaden är att 

bostadsrättsföreningar brukar inkludera mer frivillig information än vad vinstdrivande bolag 

gör. Detta på grund av att det finns en större efterfrågan och att det förväntas mer information 

om bostadsrättsföreningar än vad regelverken idag kräver. Regelverken är bättre anpassade 

till aktiebolag än bostadsrättsföreningar. 

	 

I en bostadsrättsförenings redovisning vill revisor 1 bryta ner alla kostnader i kronor per 

kvadratmeter och det är stor skillnad jämfört med hur kostnader redovisas i ett kommersiellt 

företag. 

	 

“Dock måste samtidigt årsredovisningen förhålla sig till den normgivning som finns och då 

är det inte alltid möjligt att få med kostnader på ett optimalt sätt.” 

	 

Men återigen, informationsdelgivningen som inte krävs av lagar och regler är på frivillig 

basis och det är till syvende och sist styrelsens beslut om att informera mer än vad K2/K3 

kräver. Graden av förklaring av definitioner och nyckeltal är också låg och skiljer sig stort 

mellan föreningar. Revisor 2 ser detta som ett problem då olika bostadsrättsföreningar kan 

välja vad de ska inkludera vilket försvårar jämförbarheten.  

 

På frågan om varje intressent kan tillgodogöra sig informationen i en årsredovisning svarar 

både revisor 1 och 2 att de inte anser det. Generellt sett uppskattar revisor 1 att tre av tio 

köpare/medlemmar kan läsa en årsredovisning och få ut något sånär korrekt information. 

Vidare menar han att även mäklare och ekonomiska rådgivare kan ha svårt att förstå 

sambanden mellan olika delar i redovisningen vilket helt klart är ett problem. 
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“När till och med mäklaren, som har till ansvar att förmedla den ekonomiska informationen, 

inte förstår den, då är det inte bra. Därför är bostadsmarknaden inte rationell 

överhuvudtaget. I viss mån är det köpares fel att ekonomiska planer, låga avsättningar och 

för långa amorteringstider ser ut som de gör då köparna stirrar sig blinda på avgiften och 

inte inser faktorerna bakom.” 

	 

Revisor 2 ser ett problem som många gör, är att stirra sig blind på kassaflödesanalysen. Han 

tycker att det är en bra början men att för få använder den på ett korrekt sätt. 

	 

 “Relativt många förstår att kassaflödesanalysen måste visa att intäkterna är tillräckliga för 

att täcka de löpande kostnaderna, men många lägger för lite fokus på att denna även måste 

visa att tillräckligt mycket pengar sparas till framtida, större, underhåll och reparationer.” 

	 

Dessa framtida underhåll och vad de kommer kosta är något som är bristfälligt i 

årsredovisningen idag anser revisor 2 och är något som bör förtydligas i framtiden. 

	 

I frågan om enskilda individers påverkan på normgivning menar revisor 1 att den i princip är 

obefintlig. Det man kan göra är att försöka nå ut till andra intressenter och försöka lyfta sina 

åsikter i samhället genom debattartiklar och liknande. Det man kan göra för att försöka 

påverka normgivande organ såsom Bokföringsnämnden är att engagera sig inom FAR och 

där tillsammans med andra göra utlåtanden, och med FAR i ryggen få lite slagkraft. Revisor 2 

säger samma sak. Han tar även upp det faktum att det nu finns en utredning som undersöker 

om det borde finnas ett eget regelverk för bostadsrättsföreningar. Att denna utredning 

tillkommit beror nog på kritik och utlåtande från stora organisationer men även att debatten 

fått så stor uppmärksamhet i media. 

	 

Revisor 1 menar att det inte bara redovisningsnormgivning som är problemet. Snarare måste 

man gå tillbaka till första ledet, alltså hur ekonomiska planer utformas. Om en ekonomisk 

plan inte är rimlig spelar det liten roll huruvida man kan följa upp den genom att granska 

årsredovisningen. Den myndighet som ansvarar för att ta fram regler för bostadsmarknaden är 

Boverket. I ett remissförslag, Boverket kom ut med i slutet av 2015, föreslogs ett 

amorteringskrav i den ekonomiska planen. I ett svar mot detta förslag argumenterar revisor 1 
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för att det kommer att slå helt fel för många bostadsrättsföreningar. Exempelvis finns det en 

del föreningar som har noll eller väldigt låg belåningsgrad. 

	 

“Dessa föreningar kommer inte kunna bekosta framtida renoveringar utan att antingen låta 

medlemmarna bekosta renoveringen direkt eller öka belåningsgraden till en högre nivå än 

vad den ursprungligen var vilket leder till en högre avgift. För det andra är det inte relevant 

om föreningen bekostar en renovering med egna avsatta fonderingar eller om den tar upp ett 

lån. Poängen är att avgiften inte ska behöva påverkas.” 

	 

Detta menar han kan lösas genom ett avsättningskrav istället för ett amorteringskrav. Om 

föreningen sen vill använda dessa pengar till att amortera och sen ta upp ett lån till 

ursprunglig nivå eller man väljer att hålla en kassa spelar ingen roll. På det sättet skulle 

upprättandet av denna information bli lika för alla och jämförbarheten skulle öka mellan 

föreningar och i slutändan öka konkurrensen och informationen för köpare. 

	 

De viktigaste intressenterna normgivare och myndigheter bör ta hänsyn till i utformningen av 

årsredovisningen i en bostadsrättsförening är enligt revisor 1 de potentiella köparna. Revisor 

2 tycker att de viktigaste grupperna är dels potentiella köpare och befintliga medlemmar, men 

även att banker är viktiga. När vi sedan ställer följdfrågar om de tror det togs någon hänsyn 

till den gemene mannen när de nya K-regelverken skapades anser båda att ytterst lite hänsyn 

togs till denne. På samma sätt tror de att ytterst lite hänsyn togs till just 

bostadsrättsföreningar. Revisor 2 två tar upp kombination av dessa som ett problem. Eftersom 

att ingen hänsyn togs till bostadsrättsföreningar så tänkte de inte vilka användarna av 

årsredovisningen är till dessa. Han menar att läsarna till aktiebolags årsredovisningar 

förmodligen i mycket större utsträckning har relevant kunskap och erfarenhet att läsa 

finansiella rapporter, men att läsarna av en bostadsrättsförenings årsredovisning kan vara vem 

som helst utan någon kunskap. 

	 

Anledningen till att ingen, eller ytterst lite, hänsyn togs till just bostadsrättsföreningar vid K-

regelverkens upprättning tror revisor 1 är att det: 

	 

“...historiskt sett aldrig funnits någon separat normgivning för bostadsrättsföreningar utan 

de har alltid fått följa den normgivning som näringslivet tillämpar.” 
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Detta är i sig är ganska orimligt med tanke på arten på bostadsrättsföreningar, säger revisor 1. 

Båda revisorerna uttrycker att de skulle vilja att det fanns ett specifikt regelverk för 

bostadsrättsföreningar eftersom de är så säregna och har helt annorlunda syften, och 

användare av såpass annorlunda karaktär, än vad näringslivet har. Precis som förvaltare 1 

också säger menar båda revisorerna att avskrivningar ofta är helt irrelevanta. 

4.3 Intervju med styrelseledamöter 

Ledamot 1 är ekonomiansvarig i sin förening och har varit det sedan föreningens början år 

2005. Fastigheten innehåller 96 lägenheter och är värderad till ca 184 miljoner kronor. 

Ledamot 2 är sekreterare i sin förening. Till skillnad från ledamot 1:s förening finns det inga 

tydliga roller utan alla ledamöter delar på alla arbetsuppgifter. Föreningen är av mindre typ 

med 20 lägenheter. 

	 

Gällande den löpande redovisningen och upprättandet av årsredovisning använder båda 

föreningar sig av redovisningsbyråer. Detta är ett medvetet val eftersom kunskapen i 

styrelsen samt tiden inte räcker till för ledamöterna. Utformningen av årsredovisningen 

bestäms av respektive redovisningsbyrå där föreningarna helt enkelt får rätta sig efter deras 

system och rutiner. Visserligen medger ledamöterna att styrelsen har det yttersta ansvaret och 

kan påverka utformningen om de önskar men i de ena fallet har det aldrig funnits anledning 

till det och i det andra fallet är kunskapsnivån för låg för att det ska vara lämpligt. 

	 

Båda föreningar använder sig av en auktoriserad revisor även om lagen i praktiken inte kräver 

det för någon bostadsrättsförening i Sverige2. Däremot har respektive förening ansett att det 

trots allt handlar om så pass stora värden att det är värt att anlita en extern revisor för att 

utföra revisionen. Det skiljer sig dock hur mycket revisorn vill påverka. I den ena föreningen 

har revisorn aldrig anmärkt på någonting utan bara granskat och godkänt. I den andra 

föreningen kommer revisorn ofta med synpunkter på hur och vilken information som skulle 

presenteras, inte för att det var något fel utan snarare för att försöka tydliggöra vissa saker. 

	 

                                                
2 Minst två av följande krav måste uppfyllas för att det ska krävas en auktoriserad revisor: 1. Antalet anställda 
ska under året vara minst 50 personer. 2. Balansomslutningen ska vara minst 40 miljoner kr.3. 
Nettoomsättningen ska vara minst 80 miljoner kr (Aktiebolagstjänst, 2016)Ingen bostadsrättsförening i Sverige 
uppfyller minst två av dessa (Borättsupplysning, 2014) 
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Båda ledamöter ansåg att syftet med årsredovisningen var att presentera styrelsens arbete och 

ge information om det ekonomiska läget. De viktigaste intressenterna är enligt ledamöterna 

medlemmar och potentiella köpare. Samtidigt är det också dessa intressenter som har svårast 

att förstå redovisningen och många gånger kan de inte få ut något av värde ur den. 

	 

 “Det finns faktiskt medlemmar jag har pratat med som man får intrycket av att de tror att de 

bor i en hyresrätt, och det är alldeles fel.” 

	 

Så säger ledamot 1 och syftar till att vissa medlemmar inte förstår att föreningens ekonomi 

kan påverka dem själva ekonomiskt. Intresset från medlemmarna skiljer sig också angående 

årsredovisningen. I den ena föreningen sträcker sig intresset till förfrågningar om avgiften 

kommer höjas eller ej medans i den andra föreningen är medlemmarna mer intresserade av 

specifika delar av årsredovisningen. 

	 

Något annat som ledamot 1 anser är problematiskt för användare av årsredovisningen är 

avskrivningsreglerna. Precis som revisorerna och förvaltaren är inne på så anser hon att: 

	 

“...avskrivningsreglerna är helt onödiga för en bostadsrättsförening då det bara är en 

bokföringspost som i slutändan gör det svårare att tyda resultatet.” 

	 

På frågan om vilken del av årsredovisningen som är viktigast menar den ena ledamot 1 att det 

är kassaflödet. Om intäkterna täcker de löpande kostnaderna och avsättningarna har 

föreningen en sund ekonomi. Den andra ledamoten tittar framförallt på resultatet och 

likviditeten vilket vi tolkar som kassaflödet. 

	 

Vi frågade båda ledamöter om de försöker inkludera frivillig information, det vill säga 

information som inte egentligen krävs, i årsredovisningen. Ledamot 2 visste inte men ledamot 

1 menade att så var fallet. Anledningen var att försöka ge medlemmar och potentiella köpare 

en tydligare bild. Framför allt var det i form av text där de beskrev större händelser och beslut 

under året. Däremot kunde hon inte uttala sig huruvida de inkluderade någon frivillig 

kvantitativ information eller ifall all sådan var lagreglerad. Detta på grund av att det var 

förvaltaren som upprättade detta. 
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Båda ledamöter ansåg att dagens regelverk och normgivning inte var lämplig för 

bostadsrättsföreningar. Det fanns en önskan om att lagen borde göras om för att möta det 

behov som finns hos de viktigaste intressenterna i en bostadsrättsförening. Ingen kom med 

några konkreta förslag men fokus borde ligga på att göra årsredovisningen lättare att förstå 

och mer jämförbar mellan olika föreningar. Den ena ledamotens förening hade, tillsammans 

med flera andra föreningar, lämnat kritik till Bokföringsnämnden mot införandet av de nya 

K-regelverken. I skrivelsen efterfrågade man mer “verklighetsanpassade” regler men fick 

som svar att de nya regelverken är fastslagna och bostadsrättsföreningar måste rätta sig efter 

dessa. 

4.4 Intervju med potentiella köpare 
Köpare 1 letar idag efter bostadsrätt att köpa i Stockholm. Hon har köpt och bott i bostadsrätt 

tidigare men är som sagt nu på jakt efter en ny. Köpare 1 har en ekonomirelaterad 

universitetsutbildning och är idag verksam som egenföretagare inom säljcoachning och 

argumentationsteknik. Köpare 2 letar också efter en bostadsrätt i Stockholm. Tidigare har han 

köpt och sålt en bostadsrätt i Uppsala. Köpare 2 studerar till civilingenjör och har ingen 

ekonomirelaterad utbildning. 

	 

Båda köparna påstår att de är intresserade av årsredovisningen i samband med en eventuell 

bostadsrättsaffär. De anser att det är viktigt att få en uppfattning om ekonomin. Hur stora 

lånen föreningen har är det första de tittar på. Avgifter nämns också som väldigt viktigt att 

granska. Köpare 2 vill se hur stor den är idag, finns det några höjningar att vänta sig och hur 

har avgiften sett ut historiskt. Köpare 1 granskar framförallt avgiften för att se hur stor del av 

intäkterna som består av avgifter. Hon anser att det är viktigt att det inte kommer för mycket 

intäkter ifrån annat än bostadsverksamheten, på grund av att föreningen inte ska riskeras att 

bli en oäkta förening3. Båda köpare medger att de inte med säkerhet vet vad som är viktigast 

att leta efter i en årsredovisning. Köpare 2 har vid samtliga tillfällen denne varit med i en 

budgivning tagit hjälp av en med kunskap inom området. 

	 

                                                
3 En bostadsrättsförening kan vara antingen äkta eller oäkta. Gränsdragningen är om föreningen till övervägande 
del bedriver bostadsuthyrning till sina medlemmar. De stora skillnaderna mellan en äkta och en oäkta 
bostadsrättsförening är att den äkta föreningen har mer fördelaktiga skatteregler (Borevision, 2008). 
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Köpare 1 skulle vilja att det blir obligatorisk att inkludera vissa väl utvalda nyckeltal i 

bostadsrättsföreningars årsredovisning. Det skulle till exempel kunna vara avgift per 

kvadratmeter eller belåningsgrad per kvadratmeter. Hon uttrycker det enligt följande: 

	 

“Sådant som rör föreningen och det jag måste bära ansvar för vill jag veta om innan jag 

investerar i en bostadsrätt.” 

	 

Köpare 2 anser inte att något behöver förändras. Han säger visserligen att det är svårt för 

honom själv att tyda årsredovisningen och tror det är så för de flesta som köper en bostadsrätt 

eller redan äger en. Samtidigt så menar han att: 

	 

 “Den information jag som köpare behöver för att få en uppfattning om ekonomin finns 

uppenbarligen i årsredovisningen eftersom andra mer kunniga än mig kan få ut den. Då är 

det väl på mitt ansvar om jag vill skaffa den kunskapen eller inte. Precis som med allting 

annat man köper får man skaffa hjälp om man inte förstår det själv. Jag kan till exempel inte 

gå till en bilfirma och förvänta mig att de ska förklara allting jag behöver veta kring ägandet 

av en bil.” 

4.5 Intervju med lånerådgivare 
På frågan hur banker använder årsredovisningen menar hon att det är lite olika. För det första 

beror det på om det är lån till föreningen eller om det är ett tillfälle när en privatperson ska ta 

ett lån för att köpa en bostadsrätt. I fallet när föreningen ska ta lån finns det en speciell grupp 

på banken som granskar “hela bilden”; det vill säga årsredovisningen, den ekonomiska 

planen och historiken. Den intervjuade sitter själv inte med i den gruppen men hon tror att de 

framförallt använder årsredovisningen till att se belåningsgraden, lånestrukturen och utföra en 

kassaflödesanalys. När det kommer till att en privatperson ska ta ett lån är det stor skillnad på 

det geografiska läget. 

	 

“Tidigare arbetade jag i en mindre ort i Skåne och då lades mer vikt vid föreningens 

ekonomi. Vi tittade ofta på avskrivningstakten för att det kunde ge en bra fingervisning på om 

föreningen var seriös.” 
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Eftersom kunderna i centrala Stockholm generellt sett har en betydligt bättre ekonomi är 

föreningens ekonomi av mindre vikt eftersom deras kunders ekonomi i regel inte blir särskilt 

påverkade av en högre avgift. 

	 

“I vissa ’tighta kalkyler’ gör vi en mer noggrann koll på föreningens ekonomi och då 

framförallt hur räntehöjningar skulle påverka föreningen och indirekt köparen.” 

	 

Hon menar också att det inte snabbt går att få en översiktsbild över hur mycket föreningens 

faktiska avsättning och hur den förhåller sig till det verkliga slitaget. För hennes del behöver 

egentligen inte redovisningen förändras men hon är snabb att påpeka att det antagligen inte är 

ett generellt svar för alla banker i alla områden. I andra delar av landet är det viktigare för 

bankerna att få en helhetsbild av bostadsrättsaffären. 

	 

På frågan om vem hon anser är den viktigaste intressenten så menar hon att det är den 

potentiella köparen och existerande medlemmen. För banken är också mäklaren en viktig 

intressent då de förväntas ha en insikt om olika föreningars ekonomi. Vi drar slutsatsen att 

hon tycker det är viktigt att mäklaren förstår årsredovisningen. Hon anser att köpare och 

medlemmar generellt sett inte förstår årsredovisningen men samtidigt tar bankerna höjd för 

detta i sin riskbedömning så av den anledningen “är det inget större problem att 

årsredovisningen inte förstås av alla intressenter”. 

4.6 Mailkorrespondens med Bokföringsnämnden 
Av Bokföringsnämnden fick vi följande svar på våra frågor via mail (se bilaga 1): 

“Den bakomliggande lagstiftningen som den goda redovisningsseden bygger på är 

densamma för bostadsrättsföreningar som för övriga företagsformer. Några väsentliga 

specialregler för bostadsrättsföreningar finns inte. Detta medför att den goda seden för 

bostadsrättsföreningar i allt väsentligt är densamma som för övriga företagsformer. 

	 

Vad gäller frågan om ett speciellt regelverk, så behandlas denna fråga av den pågående 

utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. Bokföringsnämnden har 

en expert med i utredningen. Bokföringsnämnden vill inte föregripa utredningen.” 
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5. Analys och diskussion 
	 

Analysavsnittet har delats upp utefter våra frågeställningar. Först analyseras vår data för att 

förklara hur och varför med hjälp av de teorier samt analysmodellen vi tagit upp i 

litteraturgenomgången. Därefter fortsätter vi att diskutera hur intressenterna anser att 

årsredovisningen bör vara utformad. Eftersom vi vill hålla en viss struktur genom hela 

avsnittet kommer analys och diskussionen att föras löpande. I tabell 2 presenteras en 

sammanfattande bild av våra respondenters åsikter i särskilda nyckelfrågor. 
	 

 Förvaltare Revisorer Styrelseledamöter Köpare Lånerådgivare 

Kan du få ut 
relevant information 
ur ÅR? 

Ja Ja Delvis Nej Ja, med hjälp av 
en särskild 
avdelning 

Vem är den 
viktigaste 
intressenten? 

Köpare och 
medlemmar 

Köpare, 
medlemmar 
och banker 

Köpare och 
medlemmar 

Köpare och 
medlemmar 

Köpare och 
medlemmar 

Kan den viktigaste 
intressenten få ut 
relevant 
information? 

Nej Nej Till låg 
utsträckning 

Nej Nej 

Hur bör regelverken 
utformas? 

Eget regelverk 
anpassat efter 
verksamhetens 
art och med 
hänsyn till de 
viktigaste 
intressenterna 
 
Obligatoriska 
nyckeltal 

Krav på att 
presentera 
information 
som är 
specifik för 
bostadsrättsför
eningar 
 
Eget regelverk 

Eget regelverk 
anpassat efter 
verksamhetens art 
och med mer 
hänsyn till de 
viktigaste 
intressenterna 

K1: Fler 
nyckeltal, 
enklare för 
personer med låg 
kunskap 
 
K2: Som det gör 

Ingen åsikt 

Tabell 2. Kort sammanställning av våra respondenters svar på centrala frågor 
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5.1 Hur ser årsredovisningen ut i bostadsrättsföreningar, och varför? 
	 

5.1.1 Legitimitetsteoretiskt perspektiv 

Genom vår insamlade data framgår det att regelverken som god redovisningssed bygger på är 

densamma för bostadsrättsföreningar som för andra organisationer. Vi kan dra slutsatsen att 

uppbyggnaden och strukturen på en bostadsrättsförenings årsredovisning i stort sett är 

densamma som för vinstdrivande organisationer även fast syftet med verksamheten skiljer 

sig. Detta fenomen kan ses som en produkt av dels formella och informella krav men även 

inslag av imiterande beteende för att uppnå en slags legitimitet hos intressenter. I det här 

fallet har Bokföringsnämnden inte ansett att verksamhetsområden skiljer sig åt till den grad 

att någon ska följa en separat normgivning utan verksamhetsområdet innefattar alla som 

omfattas av årsredovisningslagen. 

	 

Vi kan också se att i de fall där de regelverken inte har några bestämmelser använder sig 

bostadsrättsföreningar ofta av liknande lösningar som vinstdrivande företag. På en mer 

generell nivå visar vår insamlade data att regelverken som god redovisningssed bygger på 

syftar till en optimal redovisning för vinstdrivande företag med hänsyn till dess verksamhet 

och intressenter.  Ett typexempel på ett imiterande beteende är hur bostadsrättsföreningar 

hanterar underhållsfonden. Denna bokförs som bundet eget kapital medans balanserad vinst 

bokförs som fritt eget kapital. I aktiebolag kan endast det fria egna kapitalet delas ut. Om det 

bundna kapitalet är mindre än 50 % av det ursprungliga bundna kapitalet kan företaget bli 

föremål för likvidation. En förening kan inte göra fonderingar inför framtida utgifter som ett 

företag kan göra. Tanken har varit att bostadsrättsföreningar ska fördela kostnader för slitage 

genom livscykeln genom att tvinga dem att fördela om fritt eget kapital till bundet kapital 

men eftersom föreningar tillåts ha negativt eget kapital har denna fördelning ingen effekt. 

	 

En sådan likhet menar förvaltare 1 kan tänkas komma från att revisorer och redovisare strävar 

efter att sköta en bostadsrättsförenings redovisning på samma sätt som ett kommersiellt 

bolag. Anledningen till detta kan ligga i att de vill uppnå legitimitet genom att imitera 

redovisningen för de aktiebolag de tidigare behandlat. Då Bokföringsnämnden menar att 

aktiebolag och bostadsrättsföreningar är tillräckligt lika för att ha samma regelverk stärks 

argumentet för att upprätta årsredovisningen på samma sätt för att uppnå legitimitet. Detta 
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stämmer väl överens med Gustafssons (2006) resultat om hur en organisation försöker 

upprätthålla sin legitimitet genom att imitera ett förfarande. 

	 

Legitimitetsteorin kan också ge en förklaring varför frivillig information inkluderas i 

årsredovisningen. Enligt denna teori är det viktigast att huvudmålgruppen anser att entiteten 

är legitim (Suchman, 1995). Den frivilliga informationen är egentligen den enda väsentliga 

skillnaden mellan årsredovisningen hos bostadsrättsföreningar och kommersiella bolag enligt 

revisorerna och förvaltaren. 

I vårt fall är målgruppen den viktigaste intressenten. Då det i våra intervjuer har framgått att 

styrelseledamöterna anser att den viktigaste intressenten är just medlemmar och potentiella 

köpare går det hand i hand att söka deras bifall. Detta försöker de alltså att göra genom att 

inkludera frivillig information som hjälper den gemene mannen att få en rättvisande och lätt 

jämförbar bild av föreningen från årsredovisningen. Denna intressentgrupp råkar vara den 

med lägst kunskapsnivå gällande finansiella rapporter vilket betyder att ifall denna grupp kan 

få ut relevant information kan alla intressenter göra det.  

5.1.2 Analysmodellen  
Att lagar och formella regelverk påverkar utformningen av bostadsrättsföreningars 

redovisning är uppenbart. Att dessa lagar och regler är desamma för vinstdrivande bolag är 

tydligt då bägge måste följa årsredovisningslagen. Vi har tidigare diskuterat och kommit fram 

till att Bokföringsnämndens beslut, att låta bostadsrättsföreningar och kommersiella bolag 

följa samma normgivande regelverk, kan förklaras genom att tillämpandet av 

legitimitetsteori. Att förklara hur dessa regler kommit fram i första hand med vinstdrivande 

bolag i åtanke är inget vi gjort någon djupdykning i och är heller inte denna uppsats syfte att 

besvara. 

	 

Våra intervjuer har bekräftat att det inte endast är lagar och normgivande regelverk som 

bestämmer hur den slutgiltiga årsredovisningen ska se ut, eller exakt vad den kommer att 

innehålla. Som revisorerna och förvaltaren menar är det framförallt den frivilliga 

informationen, och möjligtvis försök till simplifieringar och hjälp för oerfarna läsare som 

skiljer årsredovisningar mellan vinstdrivande bolag och bostadsrättsföreningar åt. Vidare har 

det också framkommit att bostadsrättsföreningar använder sig av liknande förfarande, även 

fast det varken är regelmässigt- eller normgivningsmässigt tvingande, trots att det egentligen 

inte tillför någon nytta. Av detta drar vi slutsatsen att upprättaren av årsredovisningen 
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försöker uppnå legitimitet genom att imitera ett allmänt accepterat förfarande av 

vinstdrivande företag. 

För att sammanfatta varför årsredovisningen är utformad som den är har vi gjort om vår 

analysmodell, Figur 3, enligt nedan. Tillsammans förklarar de påverkande faktorerna en 

bostadsrättsförenings årsredovisning; hur den är utformad och vad den innehåller. 
 

 

Figur 3. Reviderad Analysmodell 

 

5.2 Hur bör redovisningen vara upprättad? 
	 

5.2.1 Analys utifrån ansvarsmodellen 

I teoridelen presenterades den normativa ansvarsmodellen som visade vad som enligt en 

tidigare studie (Azim & Ara, 2015) krävs för att göra redovisning optimal för användare. I 

följande avsnitt kommer vi analysera vad ansvarsmodellen visar jämfört med hur det ser ut i 

verkligheten utifrån våra insamlade resultat. 

	 

Professionell expertis av regulatorer 

Lagar och regler inom redovisning bör vara upprättade på det sättet att intressenter genom att 

läsa årsredovisningen kan få en rättvisande och lätt jämförbar bild av verksamheten. 

Resultatet av våra intervjuer visar att medlemmar samt potentiella köpare är de viktigaste 

intressenterna. Vidare har vi klart och tydligt fått svar om att den gemene mannen idag inte 

kan få ut rättvisande och lätt jämförbar information. Den upprättande parten av reglerna har 

alltså misslyckats i sin uppgift, vilket betyder att dess expertis i sitt arbete inte varit 
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fullständigt. Enligt ansvarsmodellen är det upp till intressenterna att låta regelmakarna veta 

om det upplevs problem, vilket leder oss till modellens andra punkt. 

	 

Ansvar hos upprättare och användare 

En central del av detta steg är ansvaret att förbättra ett system om man finner det otillräckligt. 

Till viss del gör revisorer och ekonomiska förvaltare det på ett direkt vis när de väljer att 

rekommendera föreningar att inkludera information som inte är tvingande i regelverken. 

Modellen lägger dock mer fokus på ansvaret att visa upprättaren av regelverken vad som är 

problematiskt. Detta sker till viss del, vilket vi kan se genom kritiken och förslaget 

Bostadsrätterna, Riksbyggen, HSB, SBC och FAR kom med 2015 men även genom försöken 

några av våra intervjupersoner gjort. Revisor 1 hade skrivit dels en debattartikel i tidningen 

Balans och dels ett remissvar till Bokföringsnämnden. Ledamot 1 hade tillsammans med ett 

flertal andra föreningar framfört kritik mot de nya regelverken till Bokföringsnämnden och 

föreslagit att bostadsrättsföreningar skulle undantas från de nya regelverken fram till att nya 

riktlinjer hade tagits fram. Det faktum att det idag faktiskt finns en utredning tillsatt av 

regeringen som syftar till att utreda huruvida regelverken ska göras om för 

bostadsrättsföreningar, kan argumenteras vara till följd av olika intressenters utlåtanden. 

Utredningen i fråga väntas vara färdig under 2017 (Justitiedepartementet, 2015). Å andra 

sidan är svaret på frågan om något är fel subjektivt. En av våra köpare håller med om att det 

inte är lätt att förstå men det betyder inte att det är något fel på systemet utan felet ligger i så 

fall hos den som inte förstår. 

	 

Uppriktighet och etik 

Vid frågan om det förekommer att en årsredovisning med flit är upprättad på ett sätt som 

vilseleder läsaren eller uppger falsk information har vi fått svar av både revisor och förvaltare 

att de inte anser att det sker, egentligen någonsin. Det betyder att dessa två punkter stämmer 

överens med verkligheten. 

	 

Det kan sammanfattningsvis argumenteras för att modellen stämmer relativt väl överens med 

hur verkligenheten idag ser ut, bara att vi inte riktigt nått slutskedet ännu; alltså där 

årsredovisningen uppfyller alla intressenters syfte. Om vi väljer att beskåda ansvarsmodellen 

som en långsiktig process kan man påstå att situationen vi befinner oss i just nu är skedet där 

intressenter försöker påverka regelmakarna genom kritik och utlåtande, och dessa tar till sig 
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kritiken och påbörjar en process som ska förbättra regelverken. Då det idag finns en pågående 

utredning i frågan om bostadsrättsföreningars årsredovisning kan vi se detta som ett bevis på 

att kritiken och utlåtandena har gjort skillnad. Detta kan argumenteras betyda att verkligheten 

är på väg att ta ett nästa kliv enligt modellen och att målet som består utav att göra 

årsredovisningen användbar för alla intressenter har kommit ett steg närmare. 

5.2.2 Hur anser intressenterna att årsredovisningen bör vara utformad? 

Vad anser styrelseledamöter? 

I båda intervjuer framgick det att styrelsemedlemmarna tyckte att regelverken och 

normgivningen inte är särskilt lämplig för bostadsrättsföreningar. Även för de som har ansvar 

för årsredovisningen kan den vara svår att förstå. Båda ansåg att medlemmar och eventuella 

köpare var det viktigaste intressenterna och därför borde också redovisningen anpassas efter 

deras behov. Ingen av styrelsemedlemmarna kom med några konkreta förslag på vad som 

behövdes ändras men båda tyckte att redovisningen borde utformas så att den på ett tydligt 

och enkelt sett kan visa statusen på ekonomin i föreningen och vara lättare att jämföra med 

andra föreningar. 

	 

Vad anser revisorer och fastighetsförvaltare? 

Precis som styrelsemedlemmarna ansåg revisorerna och förvaltaren att regelverket och 

normgivningen inte är lämplig för bostadsrättsföreningar på grund av den speciella arten på 

verksamheten, och kunskapsnivån på dess intressenter. En hel del av de normer som 

tillämpas av vinstdrivande företag är direkt olämpliga för bostadsrättsföreningar. Det var 

förvisso inget problem för någon inom denna kategori att få en god insikt i föreningens 

ekonomi genom att läsa årsredovisningen men de medgav också att majoriteten av en 

bostadsrättsförenings intressenter inte förstår den överhuvudtaget. En av revisorerna uttryckte 

sig enligt följande “När till och med mäklaren, som har till ansvar att förmedla den 

ekonomiska informationen, inte förstår den, då är det inte bra”. 

	 

Förslagen på vad som behövde ändras var lite olika men alla var eniga om att 

bostadsrättsföreningar bör ha ett regelverk och normgivning specifikt utformat efter den 

verksamhet de bedriver, som tar större hänsyn till det faktum att det i stor utsträckning finns 

läsare som inte besitter någon vidare stor kunskap och erfarenhet av att studera finansiella 

rapporter. I själva årsredovisningen borde fokus ligga på att införa en del obligatoriska 

nyckeltal som är relevanta för en bostadsrättsförening såsom avsättning per kvadratmeter, 
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skuldsättning per kvadratmeter, kostnader per kvadratmeter och liknande. Dagens problem 

med bostadsrättsföreningar går dock djupare än bara redovisningen. Hela regelverket kring 

ekonomiska planer bör ses över och det bör införas ett minsta obligatoriskt sparande 

samtidigt som amorteringskrav ska avskaffas menar en av revisorerna. 

	 

Vad anser lånerådgivare? 

En slutsats vi kan dra utav vår intervju med lånerådgivaren är att hon inte anser sig själv som 

en viktig intressent i perspektivet som långivare till privatpersoner. Detta beror till viss del på 

att vi endast intervjuade en person som arbetade i ett klimat där ekonomin generellt var 

väldigt bra. Hon ansåg heller inte att något behövde ändras i varken lagstiftning eller 

normgivning. Den information de vill ha får de ut genom årsredovisningen som den ser ut 

idag. Hon ansåg heller inte att det fanns några problem att köpare eller medlemmar inte 

riktigt kan få ut all information från en årsredovisning, då banken ger utrymme för förhöjda 

avgifter när de ger ut sina lån. Alltså skulle medlemmen fortfarande kunna betala sina 

räntekostnader trots en förhöjd avgift. 

Vad anser köpare? 

Båda köparna trodde att de flesta köpare samt existerande medlemmar inte förstod 

årsredovisningen särskilt bra. Inte heller ansåg de själva att de hade tillräckligt med kunskap 

för att få ut all information de skulle behöva för att få en bra bild. Samtidigt menar de att de 

viktigaste intressenterna är medlemmar och eventuella köpare. Köpare 1 ansåg att en del 

nyckeltal borde vara obligatoriska för att lättare få en bild av föreningens ekonomi. Köpare 2 

å andra sidan tyckte inte att något behövde förändras utan ansvaret låg istället hos köparen att 

skaffa den kunskapen som behövs med antagandet att all information egentligen redan finns 

där. Samtidigt säger båda köpare att de är intresserade av att få en uppfattning om avgiften. 

Vi drar där slutsatsen att båda köpare egentligen är intresserade av att ha möjligheten att få en 

uppfattning om ekonomin på egen hand. 
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6. Slutsats 
	 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att alla intressenter inte är nöjda med utformningen 

av årsredovisningen. Förvisso är alla intressenter eniga om att informationen respektive 

intressent vill få ut av årsredovisningen går att få ut men inte utan svårigheter. På vår fråga 

“Hur är årsredovisningen för bostadsrättsföreningar utformad idag och varför är den 

utformad på detta sätt? visar vår studie att upprättares agerande kan förklaras av en önskan 

om att uppnå legitimitet. Upprättare är delvis påverkade av informella krav från 

Bokföringsnämnden, framförallt i de delar där Bokföringsnämnden ansett att 

bostadsrättsföreningar ska dela regelverk med aktiebolag. Men en del kan även förklaras av 

de imiterande beteende upprättare utnyttjar sig av för att uppnå legitimitet. 

	 

Problematiken som finns idag kring bostadsrättsföreningars årsredovisning kommer från det 

faktum att regelverken som tillämpas hos bostadsrättsföreningar är upprättade med 

kommersiella bolag i åtanke. Detta i sig skapar problem på två fronter. Dels då verksamheten 

hos en bostadsrättsförening skiljer sig från kommersiella bolag och annan information krävs 

för att beskriva dess ekonomiska situation på ett optimalt sätt och dels då dess viktigaste och 

vanligaste läsare av årsredovisningen är av helt olika karaktärer. De skiljer sig både i 

kunskapsnivå och i erfarenhet. Svaret på frågan “Hur anser intressenter till 

bostadsrättsföreningar att årsredovisningen bör vara utformad?” blir därför tvådelat. Dels 

måste hänsyn tas till den speciella föreningsformen bostadsrättsföreningar är, och krav på vad 

som ska inkluderas i dess årsredovisningar måste återspegla detta och dels måste reglerna 

kring hur man presenterar denna information ta hänsyn till vem det är som faktiskt kommer 

läsa årsredovisningen och basera beslut från den. I likhet med Gustafsson (2006) och Mautz 

(1994) landar vi i slutsatsen att intressenterna anser att bostadsrättsföreningar bör ha ett eget 

regelverk upprättat specifikt efter dels arten på verksamheten och dels med hänsyn till 

eventuella köpares och existerande medlemmars kunskapsnivå. 

6.1 Förslag på framtida studier 
Med tanke på hur mycket som hänt bara under de senaste åren gällande 

bostadsrättsföreningar och att det fortfarande är en ytterst aktuell fråga kommer det bli 

mycket intressant framtid. Därför tror vi att det kommer finnas mycket man framöver kunna 

studera inom ämnet. Den idag pågående utredningen ska vara klar till 2017 och beroende på 
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vad den kommer fram till kan regelverk och normer inom snar framtid möjligtvis komma att 

förändras. Oavsett vad utredningens slutsats blir vore det intressant att studera vad följderna 

kommer bli av den, hur väl slutsatsen stämmer överens med kritiken regelverken för 

bostadsrättsföreningar idag får i media och utlåtande av större organisationer, eller kanske till 

och med försöka sig på någon slags hypotes om framtiden. Annars anser vi att det vore 

intressant att även studera något revisor 1 tog upp, nämligen bostadsrättsföreningars 

ekonomiska planer. Hur dessa skapas och vilka faktorer som spelar in vid skapandet. 
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