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Abstract  
  
The purchase of a cooperative apartment is for most people the largest venture in their life. 

The housing cooperative is responsible for the running expenses and maintenance of the 

property and the house. To finance these costs, the owner of the cooperative apartment has 

to pay a monthly fee. The monthly fee, combined with possible interest costs if the 

apartment was funded by a loan, make the total accommodation cost for the cooperative 

apartment owner. Therefore it should be of importance to analyze the economic status of 

the housing cooperation prior the purchase.  

The purpose of this thesis is to examine the extent to which buyers use the annual reports 

of the housing cooperatives as decision-making material for the purchase, and provide 

suggestions on how to make the annual report more readable and understandable.  Data 

were collected by literature, government agencies and other organizations in the real estate 

economic field.  

The questions above were answered through empirical research in the form of 

questionnaires and interviews, as well as a comparative study of three housing cooperatives 

in the inner city of Stockholm.   

The questionnaires indicates that only those with economic education made use of and could 

interpret the annual report when buying their cooperative apartment. The more discursive 

interviews showed that even those with economic education lacked the knowledge to 

analyze the association’s annual report in depth. The comparative study illustrated how key 

figures can be used to analyze the housing cooperative financial status.  



 

The conclusion is that actors on the cooperative apartment market that lack economic 

education does not use the annual reports at all as decision making materials. Even those 

with economic education lack the ability to analyze the housing cooperatives financial status 

in depth.   

The thesis suggests that the treated key figures with accompanying explanatory text should 

be presented in each annual report. It would mean that all actors in the cooperative 

apartment market could analyze the housing cooperation’s financial status in depth with 

ease.  
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Sammanfattning  

  

Köpet av en bostadsrätt är för de flesta människor den största investering i deras liv. Som 

bostadsrättsinnehavare förvaltas huset och fastigheten av en bostadsrättsförening. För att finansiera 

driften och underhållet tar föreningen ut en avgift från bostadsrättsinnehavaren, en månadsavgift. 

Månadsavgiften, tillsammans med eventuella räntekostnader som uppstår om finansiering skett 

genom lån, utgör den sammanlagda boendekostnaden för bostadsrättsinnehavaren. Därför bör det 

vara av stor vikt att köparen försäkrar sig om att föreningen har god ekonomi och har skötts på ett 

bra sätt, för att undvika stora och oväntade höjningar av månadsavgiften vilket medför ökade 

boendekostnader.  

Den här uppsatsen syftar till att undersöka i vilken omfattning aktörer på bostadsmarknaden 

använder årsredovisningen som beslutsunderlag vid köpet av bostadsrätt samt att ge förslag på 

hur man kan göra årsredovisningen mer lättläst och förståelig.  Data insamlades genom 

fastighetsekonomisk facklitteratur, myndigheter och organisationer som är verksamma inom 

området.  

Frågeställningarna ovan besvarades genom empiriska undersökningar i form av enkäter och 

intervjuer samt en jämförelsestudie av tre stycken bostadsrättsföreningar i Stockholms 

innerstad. Resultaten från enkäterna indikerade på att endast de med ekonomisk utbildning 

använde sig av och kunde tolka årsredovisningarna inför köpet av sin bostadsrätt.  I de mer 

diskuterande intervjuerna framgick att även de med ekonomisk utbildning saknade 

kunskaperna som krävdes för att analysera föreningarnas årsredovisning på djupet, även om de 

hade större förståelse än de utan ekonomisk utbildning.  Jämförelsestudien illustrerade hur 

nyckeltal kan användas för att analysera en bostadsrättsförenings ekonomiska status.  

Slutsatsen är att aktörer på bostadsrättsmarknaden utan ekonomisk utbildning inte använder sig 

av årsredovisningen som beslutsunderlag vid köp av bostadsrätter. De med ekonomisk 

utbildning använder sig av föreningens årsredovisning men saknar förmågan att analysera 

föreningens ekonomi på djupet.   



 

Uppsatsen föreslår att de behandlade nyckeltalen med tillhörande förklarande text bör 

presenteras i varje årsredovisning, förslagsvis under förvaltningsberättelsen. Det skulle medföra 

att samtliga aktörer på bostadsrättsmarknaden kan analysera föreningens ekonomi på djupet och 

försäkra sig om att göra ett välgrundat köp.  
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1. Inledning  

Att köpa en bostadsrätt är förknippat med stora belopp, både kontantinsats och lånade belopp 

i Stockholms Innerstad och även Storstockholm. Enligt Svensk Mäklarstatistik har 

kvadratmeterpriset för en lägenhet i april 2014 i Stockholms innerstad nått 69 200 kronor 

jämfört med genomsnittet i Sverige på 14 800 kronor per kvadratmeter. Till skillnad från vid 

köp av en fastighet där man själv äger fastigheten och står för drift och underhåll av bostaden, 

är det en bostadsrättsförening som ansvarar för driften och underhållet av fastigheten. Det är 

därför av stor vikt för köparen att kunna bedöma föreningens ekonomiska  

status och hur väl fastigheten är tekniskt skött då det i stor utsträckning påverkar 

månadsavgiften och därmed boendekostnaden. Dessutom påverkas även det framtida 

marknadsvärdet på bostadsrätten av föreningens ekonomi, tydliga samband mellan 

månadsavgift och marknadsvärde har uppmärksammats (Karlsson och Lövgren, 2010).  

Ett viktigt redskap som krävs för att göra ett välgrundat beslut vid köp av en bostadsrätt är 

föreningens årsredovisning. En bostadsrättsförening är enligt lag skyldig att upprätta en 

årsredovisning där dess ekonomiska, juridiska och tekniska verksamhet under året redovisas. 

För att kunna försäkra sig att man gör ett bra köp av bostadsrätt är det viktigt att kunna läsa 

och tolka den information som presenteras i årsredovisningen. Genom att kunna avläsa 

föreningens status gällande belåning, underhållskostnader och reparationer kan man undvika 

oväntade kostnader i framtiden.  

Dagens årsredovisningar är endast avsedda att uppfylla lagens krav, och är för de flesta 

svårtolkade och svårläsliga. Det medför att årsredovisningen oftast inte används som 

beslutsunderlag vid köp av bostadsrätt (Johansson och Danielsson, 2010).  

1.1 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur årsredovisningen kan göras enklare och 

mer översiktlig för att vara ett bra redskap att grunda sitt beslut på vid köp av en bostadsrätt.  

1.2 Huvudfrågeställning  

Hur kan man använda nyckeltal i en årsredovisning för att göra den mer lättläst så att alla 

aktörer på bostadsrättsmarknaden kan använda informationen som beslutsunderlag inför 

köpet?  



2  

  

1.3 Delfrågeställningar  

1) Finns det någon geografisk skillnad i omfattning av hur ofta årsredovisningen används 

som beslutsunderlag vid köp av bostadsrätt i Stockholm?  

2) Finns det någon demografisk skillnad i omfattning av hur ofta årsredovisningen används       

som beslutsunderlag vid köp av bostadsrätt i Stockholm?  

1.4 Avgränsning  

Uppsatsen är avgränsad till att studera Stockholms-marknaden, som är den mest dynamiska i 

Sverige. På grund av de höga köpeskillingarna och räntekostnader i jämförelse med övriga 

delar av landet blir effekten av ett dåligt köpt mycket mer märkbart i Stockholm än i övriga 

delar av landet.   

1.5 Förekommande ord och termer i uppsatser  

Kontantinsats=Det belopp av köpeskillingen man själv måste finansiera, resten kan lånas av 

bank. Motsvarar i de flesta fall idag 15 % av köpeskillingen hos majoriteten av banker. 

Bostadsrättsförening= En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars syfte är att 

upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus utan begränsning i tiden.  

Månadsavgift= En summa som ska erläggas till bostadsrättsföreningen varje månad för att 

täcka kostnaden för drift, förvaltning och underhåll av föreningens fastighet och hus. 

Uppskov= Innebär att man kan investera summan man säljer bostaden för i en ny bostad utan 

att beskatta eventuell vinst. Gäller inte vid försäljning av bostadsrätter i oäkta 

bostadsrättsföreningar.  

Lokal= Lägenhet som inte är avsedd för boendeändamål.  

Oäkta bostadsrättsförening= En förening vars intäkter från lokaler som restauranger och 

butiker överstiger 40 % av de totala intäkterna.  

Stockholms Innerstad= Området innanför tullarna i Stockholms kommun.  

Disponibel inkomst= Hushållens inkomster efter att skatt har betalats.  

Revisor= Tjänsteman som har till uppgift bekräfta att en organisations bokföring och 

årsredovisning överensstämmer med gällande normer och lagar.  

Tillämpbara lagar   

Bostadsrättslagen  

Årsredovisningslagen  

Bokföringslagen  

Lagen om Ekonomiska Föreningar  

  



3  

  

2. Metod  

För att undersöka i vilken utsträckning bostadsrättsköpare använder sig av föreningens 

årsredovisning som underlag inför köpet utförs en kvalitativ och en kvantitativ undersökning.  

Dessutom görs en jämförelsestudie mellan tre bostadsrättsföreningars årsredovisning där 

nyckeltal används för att bedöma respektive förenings ekonomi.  

Den kvantitativa undersökningen är i form av en enkät med tio stycken korta och översiktliga 

frågor. Den kvalitativa undersökningen är i form av en intervju som tar omkring tio minuter 

att genomföra. För att tillämpa de framtagna nyckeltalen och illustrera hur man använder dem 

för att bedöma en förenings ekonomi har en jämförelsestudie utförts mellan tre olika 

bostadsrättsföreningar.  Resultatet från den kvantitativa undersökningen, den kvalitativa och 

jämförelsestudien analyseras därefter och diskuteras med återkoppling till kapitel tre.  

Information och data till teorin har insamlats genom facklitteratur inom fastighetsekonomi 

och fastighetsjuridik. Vidare har information inhämtats från myndigheter såsom Boverket och 

Lantmäteriet. Dessutom har juridiska texter såsom Sveriges Rikes lag använts för att 

illustrera hur bostadsrättsföreningars verksamhet regleras av lagar och förordningar.  

2.1 Vad är en kvalitativ undersökning?  

En kvalitativ undersökning används när det behövs en djupare förståelse av målgruppen som 

deltar och hur deltagarna tänker. Kvalitativa undersökningar kännetecknas av öppna frågor 

där deltagarna kan analysera och diskutera frågorna mer ingående. Vidare finns möjlighet att 

det kommer fram information som man inte hade förutsett, men som kan ge nya insikter i 

ämnet undersökningen är avsedd att behandla. Viktigt är att låta undersökningen endast 

behandla målgruppen och inte andra vilket skulle kunna leda till att felaktiga slutsatser dras. I 

det här fallet är det alltså viktigt att endast förstagångsköpare av bostadsrätter deltar och inte 

andra med mer omfattande erfarenhet för att kunna dra korrekta slutsatser. En nackdel med 

metoden är att det kan vara riskabelt att enbart dra generaliserade slutsatser utifrån en 

kvalitativ undersökning varför den bör utföras parallellt med en kvantitativ undersökning.   

2.2 Kvantitativ undersökning: Enkät  

Enkäten utformades på en hemsida som var speciellt utformad för att skapa enkäter och 

analysera de insamlade svaren. Enkäten i sig bestod av tio flervalsfrågor för att bedöma 

deltagarnas förståelse av årsredovisningen och dess betydelse för föreningens ekonomi. Det 
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tar ett par minuter att besvara frågorna i enkäten. För enkätens utformning och frågor 

hänvisas till Bilaga 1. Enkäten delades ut på två olika sätt. Antingen via sociala medier såsom 

Facebook och Google+. Det är en förutsättning för att nå deltagare som inte befinner sig nära 

geografiskt. På det andra sättet skrevs enkäterna ut i pappersform och delades ut till olika 

studerande på Kungliga Tekniska Högskolan.   

2.3 Kvalitativ undersökning: Intervju  

Intervjuerna innehåller sju stycken längre frågor som syftar till att ge en djupare förståelse av 

hur deltagarna tänker kring användningen av föreningens årsredovisning. Frågorna är öppna i 

syfte att deltagarna ska kunna föra en öppen och egen diskussion utan begränsningar av 

frågorna. Majoriteten av intervjuerna hölls över ett bord där anteckningar fördes under 

intervjuernas gång. Ett par av intervjuerna utfördes över internet då dessa deltagare inte 

befann sig i området vid tidpunkten då övriga intervjuer hölls.   

2.4 Jämförelsestudie av tre bostadsrättsföreningar  

För att belysa hur man använder sig av nyckeltal för att analysera en förenings ekonomi 

jämfördes tre stycken bostadsrättsföreningar i Stockholms Innerstad. Jämförelsen avser 

bedömning av bland annat föreningarnas skuldsättning, energiprestanda och  

underhållsutrymme. Föreningarna är av västenligt skild karaktär gällande bland annat antalet 

medlemmar, omsättning och år då deras respektive flerbostadshus är uppförda.  

3. Att bo i bostadsrätt  

3.1 Bostadsrätt - en definition  

En bostadsrätt innebär upplåtelse av en lägenhet i en bostadsrättsförenings hus mot ersättning 

och gäller utan begränsning i tiden enligt 4 § Bostadsrättslagen. En bostadsrätt får endast 

upplåtas av en bostadsrättsförening, som är en typ av ekonomisk förening1. Ersättningen ska 

betalas till föreningen vanligtvis varje månad i form av en månadsavgift. Till bostadsrätten 

ingår dessutom tillgång till gemensamma utrymmen för medlemmarna i föreningen. Det är 

exempelvis trapphus, hiss, innergård, och tvättstuga. En bostadsrätt är lös egendom och till 

skillnad från fast egendom så äger man inte sin lägenhet vilket man däremot gör med en 

fastighet man förvärvat. Det medför till exempel att man inte har samma rätt att utföra 

renoveringar i en bostadsrätt som man har i en villa på en fastighet man äger. Man behöver i 

                                                 
1 Allmän fastighetsrätt, (2011)   
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de flesta fall vara i kontakt med bostadsrättsföreningen innan man utför mer än mindre 

åtgärder. Exempel på mer omfattande åtgärder är rivning av bärande vägg eller renovering av 

badrummet.  

En bostadsrätt kan överlåtas och summan som betalas för försäljningen tillfaller 

bostadsrättsinnehavaren och inte föreningen. Vidare kan även bostadsrätter pantsättas för att 

kunna finansiera köpet2.  

Bostadsrättsförening  

En bostadsrättsförening har till syfte att upplåta bostäder i sitt hus till sina medlemmar utan 

begränsning i tiden mot en ersättning som erläggs i form av en månadsavgift. Pengarna som 

kommer från ersättningen ska användas för att driva, förvalta och sköta föreningens fastighet 

och hus. Således påverkar föreningens ekonomi, belåning och fastighetens tekniska status i 

högsta grad månadsavgiften. Månadsavgiften påverkar sedan i sin tur tillsammans med 

eventuell belåning av bostadsrätten boendekostnaden för innehavaren av bostadsrätten. Detta 

medför att det är av stor vikt för aktörerna på marknaden att ha kunskap om föreningens 

ekonomi och byggnadens tekniska status för att kunna bedöma eventuella höjningar av 

månadsavgiften och hur det skulle påverka deras egen ekonomi.  

För att en bostadsrättsförening ska få bildas måste ett antal krav vara uppfyllda enligt 

Bolagsverket3:  

-Det måste finnas minst 3 medlemmar.  

-Föreningen ska företrädas av en styrelse som ska bestå av minst tre ledamöter och man 

måste ha minst en revisor.  

-Revisorer och styrelse väljs av föreningsstämman.  

-En gång varje år måste bostadsrättsföreningen upprätta en årsredovisning, vidare måste de           

större föreningarna skicka in årsredovisningen till Bolagsverket.  

Bostadsrättsföreningar kan dessutom upplåta lokaler i huset till rörelser som exempelvis 

butiker och restauranger. Detta är ett vanligt kännetecken för bostadsrättsföreningar i 

Stockholms innerstad på speciellt entréplan mot gatan. Då man kan ta ut marknadsmässig 

hyra för lokalerna som väsentligt överstiger intäkterna från bostadsrätterna per ytenhet. Det 

                                                 
2 Juridik: Civilrätt, Processrätt och straffrätt, (2013)   

3 Bolagsverket, (2010)   
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medför i sin tur att man kan ta ut lägre månadsavgift för bostadsrätterna vilket är orsaken till 

att månadsavgifterna i Stockholms innerstad är avsevärt lägre än i andra delar av landet, 

bortsett från möjligtvis Göteborgs innerstad.  

Äkta och oäkta bostadsrättsföreningar  

En bostadsrättsförening klassas som oäkta om 40 % eller mer av de totala intäkterna kommer 

från lokaler och hyresbostäder4. Enda skillnaden mellan en äkta och en oäkta  

bostadsrättsförening är att de beskattas olika. Detta kan dock utgöra en markant skillnad för 

bostadsrättsköparens boendekostnad.  Den typiska oäkta bostadsrättsföreningen har ett 

mycket centralt läge och i de flesta fall är den första eller de första våningarna 

butiker/restauranger och kontorslokaler, eller av en förening med mycket stor andel 

hyreslägenheter. I Stockholms innerstad finns de flesta oäkta bostadsrättsföreningar i city.  

Bostadsrättsinnehavaren blir så kallat förmånsbeskattad för mellanskillnaden mellan den 

faktiskt månadsavgift och en tänkt normalhyra. Visserligen finns det så kallad lättnadsregler 

varför ovan beskrivna beskattningen inte utgör betydande kostnad för 

bostadsrättsinnehavaren.  

Det är viktigt för den som planerar att köpa en bostadsrätt i en oäkta bostadsrättsförening att 

vara medveten om att de inte kan tillämpa uppskovsreglerna5. Det innebär att vid försäljning 

av bostadsrätten i en oäkta förening måste de beskatta vinsten och kan inte skjuta upp skatten 

genom att investera köpeskillingen i en ny bostadsrätt. Det kan man göra i en äkta 

bostadsrättsförening.  

I föreningens årsredovisning kan man utläsa om föreningen är äkta eller oäkta. Antingen står 

det direkt eller så får man undersöka hur stor del av intäkterna som kommer från lokaler. En 

förening som är oäkta kan bli en äkta förening om exempelvis lokaler omvandlas till 

bostadsrätter och en äkta förening kan bli en oäkta om bostadsrätter omvandlas till lokaler. 

Skulle en bostadsrättsförening gå i konkurs så kommer bostadsrätterna att omvandlas till 

hyresrätter6. Det innebär att marknadsvärdet på bostadsrätterna kommer att gå förlorat.  

  

                                                 
4 Borättsupplysningen, (2013)   

5 Skatteverket, (2011)   

6 Juridik: Civilrätt, Processrätt och straffrätt, (2013)   
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3.2 Beslutsfattning i en bostadsrättsförening  

Det högst beslutande organet i en bostadsrättsförening är föreningsstämman7. Alla 

medlemmar i föreningen har rätt att vara med och rösta i frågor rörande föreningens tekniska 

och ekonomiska förvaltning av fastigheten. Vanligtvis motsvarar en lägenhet en röst. Bor 

man flera personer i en lägenhet har man endast en röst tillsammans, inte en var.  Om en 

medlem innehar flera bostadsrätter i huset så har de fortfarande en röst.   

På föreningsstämman röstar man fram en styrelse som ska representera alla medlemmar i 

frågor rörande föreningens tekniska och ekonomiska förvaltning. Det innebär att man inte har 

ett möte varje gång en fråga eller åtgärd ska utföras, utan det är styrelsen som utför åtgärden. 

Bostadsrättsföreningars beslut präglas alltså av en demokrati.  Dock så finns det ett antal 

punkter där styrelsen inte ensam kan fatta beslut i frågor, utan som måste fattas av 

medlemmarna i föreningen på stämman.  

Exempel på sådana beslut är ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, ändringar av stadgar, val 

av styrelseledamöter och beslut om arvoden till styrelseledamöter. Ibland krävs det majoritet 

av rösterna för att driva igenom en åtgärd och i andra fall kan det krävas 2/3 av rösterna. Det 

vill säga stora och tunga beslut kan styrelsen inte fatta utan det sker på föreningsstämman av 

medlemmarna i föreningen.   

Föreningsstämman ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse till 

föreningsstämman ska skickas ut till alla medlemmar tidigast fyra veckor och senast två 

veckor innan stämman är planerad att hållas. Eventuellt kan kallelsen sättas upp i trapphuset 

på en anslagplats.  

I kallelsen ska finnas information om var och när stämman är samt vilka ärenden det är som 

ska tas upp. Om det finns eventuella motioner från styrelsen bör dessa bifogas till kallelsen.  

Vidare skall föreningens årsredovisning hållas tillgänglig för medlemmarna senast en vecka 

innan årsmötet är planerat att hållas.    

Ibland kan det vara nödvändigt att ha en extra föreningsstämma. Den ska hållas om styrelsen 

anser att det behövs, om minst 10 % av föreningens medlemmar skriftligen begär det eller om 

revisorerna skriftligen begär det med motivering till varför.  

                                                 
7 Bostadsrätterna, (2005)   
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Till föreningsstämman kan man lämna in så kallade motioner som medlem. Det är förslag 

eller frågor man vill ta upp på stämman. I de flesta fall finns en tidsgräns på hur nära inpå 

motionerna kan lämnas in till styrelsen för att de ska hinna fundera igenom om det är positivt 

eller negativt att anta/neka motionen.  

I Bostadsrättslagen finns inte någon information om hur en årsstämma ska gå till och vilka 

regler som gäller, utan tillämplig lag i frågor som rör årsstämman är Lagen om Ekonomiska 

Föreningar, LEF.    

3.3 Fastighetsförvaltning i en bostadsrättsförening  

För att kunna förvalta en fastighet krävs teknisk, ekonomisk och juridisk kompetens. Det 

krävs teknisk kompetens för att kunna utföra underhåll och reparationer såsom byte av 

stammar eller renovering av taket. Ekonomisk kompetens krävs för att kunna bedöma 

framtida kostnader och hur månadsavgifterna ska sättas för att kunna finansiera dessa 

kostnader. Juridisk kompetens krävs för att exempelvis kunna utforma korrekta hyresavtal 

med hyresgästerna i föreningens lokaler.  

Dock så är det mycket ovanligt att medlemmarna i föreningen har denna samlade kompetens 

själva. Istället är det vanligen löst genom att anlita utomstående firmor som är speciellt 

inriktade på området. Antingen anlitas ett enda företag som sköter all förvaltning, eller olika 

företag där ett sköter teknisk förvaltning, ett annat ekonomisk och juridisk förvaltning. Dessa 

företag får sedan ett arvode för sina tjänster som bekostas av föreningen.   

 3.4 Årsredovisning  

Enligt lag är bostadsrättsföreningar skyldiga att varje år upprätta en årsredovisning. Syftet 

med årsredovisningen är att redovisa resultatet av föreningens ekonomiska verksamhet under  

det gångna året8. Större föreningar är skyldiga att skicka in årsredovisningen till  

Bolagsverket. Föreningar som ska skicka in sin årsredovisning är de med mer än 50 anställda, 

mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning eller mer än 40 miljoner kronor i  

balansomslutningen enligt Bolagsverket. Årsredovisningen är reglerat av lagar för att den ska 

utformas på ett enhetligt sätt. Bokföringslagen och Årsredovisningslagen är två centrala lagar 

av stor betydelse.  Årsredovisningen ska innehålla vissa obligatoriska delar: resultaträkning, 

balansräkning, noter och förvaltningsberättelse enligt 2 kap. 1 § Årsredovisningslagen. Alla 

                                                 
8 Skatteverket, (2005)   
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bostadsrättsföreningar måste ha minst en revisor. En revisor har till uppgift att se till att den 

ekonomiska verksamheten i föreningen sköts på ett korrekt sätt. Vidare får revisorn inte vara 

jävig, utan måste vara oberoende. Om bostadsrättsföreningen räknas som en större, enligt 

ovan, måste revisorn dessutom registreras hos Bolagsverket.  

Resultaträkning  

Resultaträkningens syfte är att visa föreningens samtliga intäkter och kostnader i 

sammandrag. Här kan man utläsa resultatet för perioden, det vill säga om föreningen gick 

med vinst eller förlust. För en bostadsrättsförening kan man under resultaträkningen utläsa 

intäkterna från månadsavgifter av bostadsrättsägarna, eventuella hyresintäkter, drift och 

underhållskostnader samt eventuella räntekostnader och hur mycket de uppgick till. Årets 

resultat är den sista posten där samtliga kostnader dragits av från intäkterna. Se Bilaga 3-5 för 

hur bostadsrättsföreningar utformar sina resultaträkningar.  

Balansräkning  

En balansräkning ska sammanfattat visa föreningens skulder och tillgångar på balansdagen 

enligt Bolagsverket9. Balansräkningen delas upp i tillgång samt eget kapital och skulder. För 

en bostadsrättsförening består tillgångar av värdet på fastigheten samt eventuella tillgångar 

som förvaras på ett bankkonto.   

Under eget kapital och skulder kan man avläsa föreningens skulder, både kortfristiga och 

långfristiga. De långfristiga är vanligtvis lån som tagits för att finansiera underhållsåtgärder 

och dylikt. Kortfristiga är oftast mindre skulder, leverantörsskulder. Dessa uppkommer 

exempelvis då föreningen anlitar ett företag för att städa trapphuset.   

Under eget kapital kan man utläsa de inbetalda insatserna som betalats då föreningen köpte 

fastigheten av den före detta ägaren.  Det summerade resultatet från tidigare år och nuvarande 

års resultat redovisas också här. Eventuella fastighetsinteckningar presenteras också. Se 

Bilaga 3-5 för hur bostadsrättsföreningar utformar sina balansräkningar.  

Förvaltningsberättelse  

Förvaltningsberättelsen presenteras vanligen i form av löpande text. Dess syfte är att redovisa 

föreningens verksamhet över det gångna året och hur dess ekonomi har utvecklats10. Hur 

                                                 
9 Bolagsverket, (2005)   

10 Starta eget info, (2013)   
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detaljerad förvaltningsberättelsen är varierar från förening till förening, men en välskött 

förening har vanligtvis en detaljerad och förklarande förvaltningsberättelse. I en del fall kan 

man avläsa lägenhetsfördelningen i huset, värdeår, information om när det byggdes och när 

föreningen köpte huset. Styrelsens sammansättning och dess representanter presenteras och 

ofta vilka företag föreningen anlitar för att utföra ekonomisk och teknisk förvaltning av deras 

fastighet.  

Som synes finns mycket användbar information att avläsa i förvaltningsberättelsen i textform. 

En detaljerad och informativ förvaltningsberättelse är oftast förknippat till en välskött 

förening.  

Noter  

Syftet med noter är att ge ytterligare information om hur värdering av tillgångar och skulder 

har skett11. Ett exempel är att det i resultaträkningen anges hyresintäkter. En not kan då 

förklara hur stor del av de sammanlagda intäkterna som kommer från bostäderna, lokalerna 

eller kanske garage. Ytterligare ett exempel är att det i resultaträkningen anges hur stora 

driftkostnaderna varit under året. En not kan användas för att ange hur stor del av 

driftkostnaderna som kommer från uppvärmning av huset, varm och kall-vatten, och 

försäkring.  

3.5 Månadsavgift  

En bostadsrättsinnehavare måste varje månad erlägga en månadsavgift till föreningen. Denna 

avgift är till för att täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten samt 

kapitalkostnader om den är belånad. Storleken på avgiften varje enskild  

bostadsrättsinnehavare ska erlägga beror på vilket andelstal lägenheten har. Andelstalet är 

direkt relaterat till ytan på lägenheten i förhållande till husets totala yta. Korrigering för 

särförhållanden såsom balkong och vilken våning lägenheten är belägen på sker också. Om 

en lägenhet har en yta på 50 kvadratmeter och totala ytan är 5000 kvadratmeter är andelstalet 

för lägenheten 1 %. Men om lägenheten har en stor balkong och är belägen högst upp kan 

andelstalet vara 1.07 % medan om en annan identisk lägenhet ligger på bottenvåningen och 

saknar balkong kanske andelstalet är 0.93 % istället.  

                                                 
11 E-economic, (2011)   
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Andelstalet multipliceras sedan med föreningens kostnader som behöver täckas av 

bostadsrättsägarna och man får fram en månadsavgift. Alltså kan månadsavgiften mellan två 

identiska lägenheter skiljas åt. Månadsavgiften är inte skriven i sten utan kan sänkas eller 

höjas beroende på hur föreningens ekonomiska läge utvecklas.  

3.6 Pris på bostadsrätter  

Bostadsrättsmarknaden i Stockholm har det senaste decenniet präglats av prisuppgångar på  

10 % per år vilket är unikt för landet. Enligt Statistiska Central Byrån kostade en bostadsrätt i 

Stockholms innerstad cirka 46 000 kronor per kvadratmeter 2006, nu åtta år senare är 

snittpriset 69 000 kronor per kvadratmeter. Även Storstockholm har genomgått kraftiga 

prisuppgångar, även om dagens genomsnittspris ligger en bra bit under centrala Stockholm, 

på 42000 kronor per kvadratmeter. År 2010 infördes krav på att bankerna endast bör låna ut 

till 85 % av marknadsvärdet på bostadsrätten12.  Detta gjorde dock inte någonting för att 

sakta ner prisuppgången som återigen slog nytt rekord det året. Senaste årens mycket låga 

inflation har givit upphov till låga räntor vilket i sin tur eldar på ytterligare prisuppgång, då 

större lån kan tas.  

3.7 Relation mellan månadsavgift och marknadsvärde på bostadsrätter  

Under antagande att månadsavgiften speglar föreningens ekonomiska status korrekt så är en 

låg månadsavgift vanligtvis förknippat med ett högt marknadsvärde på bostadsrätten jämfört 

med en hög månadsavgift. Det beror på att en låg månadsavgift ger utrymme för större 

belåning13. En anledning till att ha kunskap om och studera årsredovisningen är att man kan 

bedöma om månadsavgiften sannolikt kommer stiga eller sjunka i framtiden. Det påverkar 

marknadsvärdet vid försäljningen av bostadsrätten i framtiden vilket är ytterligare ett skäl för 

aktörerna att noggrant studera föreningens årsredovisning.  

Ett exempel kan tydligt illustrera varför låg månadsavgift medför ett högre marknadsvärde på 

en bostadsrätt än en hög månadsavgift. Boendekostnaden utgörs av räntekostnader från 

eventuella lån som används till att finansiera köpet och månadsavgiften. Om månadsavgiften 

är låg finns större utrymme för räntekostnader än om månadsavgiften skulle vara hög.  

                                                 
12 Boupplysningen, (2013)   

13 Svd, (2011)   
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Säg att vi har två mycket lika lägenheter till standard och läge. Båda är 60 kvadratmeter stora. 

Lägenheten A har en månadsavgift på 1000 kronor. Lägenhet B har en månadsavgift på 3000 

kronor. Räntan på lånen är 3 %. Ränteavdraget är 30 %. Man antas kunna låna 100 % av 

marknadsvärdet. Vi utgår ifrån en genomsnittslägenhet som har en boendeyta på 60 

kvadratmeter, en månadsavgift på 2000 kronor och ett marknadsvärde på 4 200 000 kronor.  

𝐵𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 = (𝑀å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 ∗ 12) + (𝑙å𝑛 ∗ 0.03 ∗ 0.7)  

                                                                        = 24000 + 88200 = 112 200 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟  

Detta är 9350 kronor i månaden. Om vi har en boendekostnad på 9350 kronor i månaden för 

lägenhet A och B, vad kan vi då betala för de utan att överstiga denna gräns?  

𝐵𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝐴 = (𝑀å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 ∗ 12) + (𝑙å𝑛 ∗ 0.03 ∗ 0.7)                                                                      

                                                = 12000 + 0.021 ∗ 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒  

𝐵𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝐴 − 12000 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝐴 =   

0.021 

                      =  = 4 770 000 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟  

𝐵𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝐵 = (𝑀å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 ∗ 12) + (𝑙å𝑛 ∗ 0.03 ∗ 0.7)                                                   

                                                 = 36000 + 0.021 ∗ 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒   

𝐵𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝐵 − 36000 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝐵 =   

0.021 

                                                  = 3 628 000 𝑘𝑟onor  

Som vi ser ovan så har lägenhet A och lägenhet B samma boendekostnad i månaden 9 350 

kronor, medan marknadsvärdet markant skiljer sig åt. Dock får man ta hänsyn till att i 

praktiken kan man endast låna till 85 % av marknadsvärdet varför skillnaden i 

marknadsvärde blir lite mindre än det framräknade då det krävs en kontantinsats på 15 % av 

köpeskillingen. Se tabellen nedan för en sammanställning.  
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  Genomsnittslägenhet  Lägenhet A  Lägenhet B  

Boendekostnad  9350 kronor  9350 kronor  9 350 kronor  

Månadsavgift  2000 kronor  1000 kronor  3000 kronor  

Marknadsvärde  4 200 000 kronor  4 770 000 kronor  3 628 000 kronor  

Tabell 1. Sammanställning av relationen boendekostnad, marknadsvärde och månadsavgift 

från kapitel 3.7.  

4. Nyckeltal och noter i Årsredovisningen  

Ett nyckeltal är syftat till att värdera och jämföra organisationer och företag. För att kunna 

göra en korrekt jämförelse måste de olika beloppen normaliseras då ett belopp i sig inte säger 

någonting. Detta kan belysas med att för att jämföra belåningen hos olika  

bostadsrättsföreningar kan man inte enbart titta på hur stora lån de har utan det måste ställas i 

relation till bostadsytan. Ibland redovisar föreningar nyckeltalen nedan i sin årsredovisning, 

men det är inga juridiska krav på det och i flesta fall får man själv sammanställa nyckeltalen.  

  

Kapitalkostnad/Belåning  

De allra flesta bostadsrättsföreningar är belånade. Dessa lån har vanligtvis behövts tas i och 

med att föreningen köpte fastigheten av den dåvarande ägaren eller för att finansiera dyra 

underhållsåtgärder14. Till lånen kommer räntekostnader som måste betalas. Ju lägre belånad 

föreningen är desto mindre belopp måste betalas i räntekostnader vilket medför möjlighet till 

lägre månadsavgifter.  En högt belånad förening är känslig för räntehöjningar och små 

höjningar kan leda till stora förändringar i månadsavgiften (absolut belopp avses, procentuell 

skillnad är givetvis samma).   

Olika föreningar har olika stora hus med olika stor boendeyta. För att kunna jämföra olika 

föreningars ekonomi är det viktigt att lånen relateras till husets boendeyta. Man får då ett 

nyckeltal som kallas belåningsgrad15.  

                                                 
14 Fastighetsägarna, (2012)   

15 Borättsupplysning, (2013)   
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 𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 

𝐵𝑒𝑙å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =   

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑦𝑡𝑎 

En belåningsgrad på under 5000 kronor per kvadratmeter anses vara bra, medan en 

belåningsgrad på över 10 000 kronor per kvadratmeter anses vara mycket dåligt. Det finns 

ytterligare ett nyckeltal för att ange hur tungt belånad bostadsrättsföreningen är. Det kallas 

skuldkvot och är definierat som:  

𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑘𝑣𝑜𝑡 =   

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

En skuldkvot under 5 är bra enligt Borättsupplysningen, medan en skuldkvot på mellan 10 

och 15 är beskrivet som dåligt. Över 15 och situationen i bostadsrättsföreningen är inte 

hållbar.  

Underhållsutrymmet  

Med hjälp av underhållsutrymmet kan man analysera om föreningens intäkter är tillräckligt 

stora för att klara av framtida underhåll utan att en stor höjning av månadsavgiften kommer 

att behöva ske.   

Från resultaträkningen adderas beloppen för reparationer, periodiskt underhåll, avskrivningar 

och årets resultat. Detta divideras med nettoomsättningen.   

Enligt Borättsupplysningen16, ska värdet vara minst 25 % för att föreningen ska anses vara 

välmående. Är värdet under 20 % är det mycket sannolikt att framtida höjningar av 

månadsavgiften kommer att ske. Är värdet över 30 % finns utrymme för framtida sänkningar 

av månadsavgiften.    

𝑃𝑈 + 𝐴𝑆 + 𝑅𝑒𝑝 + Å𝑅 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑚𝑒 =   

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

  

Där PU= Periodiskt Underhåll  

                                                 
16 Borättsupplysning, (2013)   
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       AS= Avskrivningar  

       Rep= Reparationer  

       ÅR= Årets resultat  

När utfördes viktiga underhåll?  

Stambyten är en av de mest omfattande och kostsamma underhållsåtgärderna man kan utföra  

på en fastighet17. Det tar både lång tid och kostar mycket pengar. Det är mycket få 

bostadsrättsföreningar som har de ekonomiska tillgångarna att utföra stambyten utan att 

behöva ta lån, även de skuldfria föreningarna som regelbundet avsätter pengar för underhåll. 

Det medför med största sannolikhet att månadsavgiften kommer att höjas i framtiden för att 

kunna finansiera stambytet, speciellt i tungt belånade föreningar.  

Det är aktuellt att byta stammar i hus som byggdes på 1960-talet eller som senast är bytta på 

1960-talet nu11. Därför bör man vara beredd på att en höjning av månadsavgiften sannolikt 

kommer att ske inom en snar framtid om stammarna i huset inte är bytta sedan 1960-talet.  

Månadsavgift per kvadratmeter  

Under förutsättning att månadsavgiften är korrekt satt i förhållande till föreningens 

ekonomiska status kan man jämföra olika föreningar och hur bra de är i nuläget.  

Månadsavgiften i sig säger ingenting om hur sannolikt det är att framtida höjningar kommer 

att ske eller inte, det använder man nyckeltalen ovan för att kunna förutsäga.  Det snabbaste 

sättet att ange månadsavgiften per kvadratmeter är att dividera månadsavgiften för den 

lägenhet man är intresserad av med dess yta. Ytterligare ett tillvägagångsätt är att i 

årsredovisningen leta upp hur stor del av intäkterna från bostäder som är från bostadsrätter 

och dividera detta med totala bostadsrättsarean vilket är mer tidskrävande men som ger ett 

mer exakt svar. Det ger ett mer exakt svar då månadsavgiften per kvadratmeter kan variera 

lite mellan olika lägenheter beroende på våningsplan och dylikt, se kapitel tre om andelstal.  

Men skillnaden är så liten att det vid jämförelse mellan olika föreningar är utan betydelse.  

Är föreningen äkta eller oäkta?  

Ur skattesynpunkt vid försäljningen av bostadsrätten är det en mycket viktig skillnad mellan 

en oäkta och äkta förening. Säljer man en bostadsrätt i en oäkta förening måste man alltid 

betala skatt på 30 % av vinsten.  

                                                 
17 Kompendium i Installationsteknik, (2009)   
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Säljer man en bostadsrätt i en äkta förening istället kan man skjuta upp vinstskatten via 

uppskov om man lägger in hela beloppet i en ny bostadsrätt. Annars är skatten på 22 % vilket 

medför besparingar jämfört med om man sålde bostadsrätten i en oäkta förening.  

Man vinner alltså inget på att bo i en oäkta förening med mycket låg avgift jämfört med en 

normal avgift i en äkta förening. Skillnaden i beskattning överstiger detta belopp med råge 

vilket är av stor vikt att vara medveten om.  

Förvaltningsberättelse  

Förvaltningsberättelsen är en del av årsredovisningen där föreningens styrelse redogör vad 

som hänt under det gångna året i föreningen18. Här kan finnas viktig information som om 

skador upptäckts som behöver åtgärdas nästa år. Vanligtvis presenteras också styrelsens 

sammansättning, antal lägenheter och dess storleksfördelning.   

Energiprestanda  

Energiprestandan för ett hus är måttet på hur mycket energi huset använder sig av per 

kvadratmeter och år. Ju lägre siffra desto lägre energiförbrukning. Energiförbrukningen 

består av framförallt uppvärmningen, men även kostnader för kall och varmvatten. 

Kostnaderna för varm och kallvatten är beroende på användarna, medan kostnaden för 

uppvärmning till största delen utgörs av förluster från otätheter i huset. Otäta byggnader 

kräver mycket energi för att hålla önskvärd temperatur.  

Högre energiförbrukning innebär att föreningen är mer känslig för prishöjning av 

fjärrvärmen, vilket måste finansieras med högre månadsavgift av bostadsrättsinnehavaren. 

Det är alltså önskvärt med så låg energiprestanda som möjligt. Det bör noteras att det är 

naturligt att äldre sekelskifteshus har förhållandevis hög energiprestanda på grund av sitt 

gamla konstruktionssätt, vilket är något som kan vara nödvändigt att acceptera om man 

önskar att bo i innerstaden.  

5. Resultat  

5.1 Resultat från enkäten  

Syftet med enkäten, se bilaga 1, är att få en översiktlig insyn över i hur stor utsträckning 

bostadsrättsköpare använder sig av årsredovisningen som underlag inför bostadsrättsköpet.   

                                                 
18 Bolagsverket, (2012)   
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Enkäterna delades ut på två olika sätt till förstagångsköpare. Cirka 30 % av dem delades ut 

via sociala medier såsom Facebook och Google+. Deltagarna svarade då direkt via en 

hemsida på frågorna och svaren samlades in. Deltagarna kunde endast svara en gång på 

enkäten.  

Återstående del av enkäterna delades ut i pappersform studerande med olika typ av utbildning 

på Kungliga Tekniska Högskolan. När dessa deltagare markerat sina svar samlades enkäterna 

in och resultatet av dem, tillsammans med de enkäter som besvarades över internet, 

sammanställdes. Antalet som svarade på enkäten i sociala medier respektive pappersform 

presenteras i en tabell nedan.  

   

 
Figur 1. Användning av årsredovisning bland ekonomiskt utbildade.  

Samtliga av dem som hade någon form av ekonomisk utbildning använde sig av 

årsredovisningen som beslutsunderlag vid köp av deras bostadsrätt. Det tyder på att man med 

någon form av ekonomisk utbildning förstår att man har användning av årsredovisningen 

inför köpet.  

  Antal som svarade  Antal som inte 

svarade  

Totalt  

Sociala medier  10  1  11  

Pappersform  19  5  24  

Totalt  29  6  35  

  

100 %  

0 %  

Användning av årsredovisning inför köp  
av bostadsrätt med ekonomisk  

utbildning  
  

Antal som har ekonomisk 
utbildning och som använde sig 
av årsredovisningen som 
beslutsunderlag inför köpet 
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Figur 2.  Hitta information i årsredovisningen.  

93 % av dem som hade ekonomisk utbildning och använde sig av årsredovisningen tyckte att 

det var lätt att hitta den information de sökte. Det innebär att en ekonomisk utbildning är 

tillräcklig för att för att lätt hitta och tolka den information som söktes i årsredovisningen.   

  

 
Figur 3. Användning av årsredovisning bland icke ekonomiskt utbildade.  

Av de utan ekonomisk utbildning använde majoritet av deltagarna inte årsredovisningen som 

beslutsunderlag inför köpet av bostadsrätten. Detta tyder på att utan ekonomisk utbildning 

förstår man förmodligen ej vad man ska ha för nytta av årsredovisningen inför köpet av en 

bostadsrätt.  

  

93 %  

7 %  

Hitta information i årsredovisningen  
  

Antal som har ekonomisk 
utbildning och ansåg att det var 
lätt att hitta informationen de 
sökte i årsredovisningen 

Antal som har ekonomisk 
utbildning och ansåg att det var 
svårt att hitta informationen de 
sökte i årsredovisningen 

  

15 %  

85 %  

Användning av årsredovisning inför köp  
av bostadsrätt utan ekonomisk  

utbildning  

Antal som använde sig av 
årsredovisningen som 
beslutsunderlag inför köpet 

Antal som inte använde sig av 
årsredovisning som 
beslutsunderlag inför köpet 
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Figur 4. Förståelse av begreppet belåningsgrad bland ekonomiskt utbildade.  

Den stora majoriteten av alla ekonomiskt utbildade ansåg att det var lätt att förstå begreppet 

belåningsgrad. Det pekar åt att människor med ekonomisk utbildning förstår och kan använda 

nyckeltal för att bedöma och analysera föreningens ekonomi.  

  

 
Figur 5. Förståelse av begreppet belåningsgrad bland icke ekonomiskt utbildade.  

En övervägande del av dem som saknade ekonomisk utbildning tyckte att det var svårt att 

förstå begreppet belåningsgrad. Det tyder på att utan ekonomisk utbildning kan man inte 

tolka och förstå grundläggande nyckeltal för att bedöma föreningens ekonomi, vilket 

förstärks av resultat redovisat i figur 4 ovan.  

  

93 %  

7 %  

Förståelse av begreppet belåningsgrad  
med ekonomisk utbildning  

  
  

Antal med ekonomisk 
utbildning som tyckte det var 
lätt att förstå begreppet 
belåningsgrad 

Antal med ekonomisk 
utbildning som tyckte det var 
svårt att förstå begreppet 
belåningsgrad 

  

17 %  

83 %  

Förståelse av begreppet belåningsgrad  
utan ekonomisk utbildning  

  

Antal som tyckte det var lätt 
att förstå begreppet 
belåningsgrad 

Antal som tyckte det var svårt 
att förstå begreppet 
belåningsgrad 
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Figur 6. Användning av årsredovisning innanför tullarna.  

87 % av de boende innanför tullarna och utan ekonomisk utbildning använde sig inte av 

årsredovisningen inför köpet att bostadsrätt.  

 

Figur 7. Användning av årsredovisning utanför tullarna.  

Majoriteten av de som saknar ekonomisk utbildning och bor utanför tullarna använder sig inte 

av årsredovisningen som beslutsunderlag inför köpet av deras bostadsrätt. Slutsatsen man kan 

dra från figur 6 och figur 7 är att det inte föreligger någon geografisk skillnad mellan 

användningen av årsredovisning som beslutsunderlag innanför jämfört med utanför tullarna.  

  

13 %  

87 %  

Användning av årsredovisningen  
innanför tullarna  

  

Andel utan ekonomisk 
utbildning innanför tullarna som 
använde sig av årsredovisningen 

Andel utan ekonomisk 
utbildning innanför tullarna som 
inte använde sig av 
årsredovisningen 

                  

18 %  

82 %  

Användning av årsredovisningen  
utanför tullarna  

Andel utan ekonomisk 
utbildning utanför tullarna som 
använde sig av 
årsredovisningen 

Andel utan ekonomisk 
utbildning innanför tullarna 
som inte använde sig av 
årsredovisningen 
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Figur 8. Förståelse av begreppet månadsavgift  

En överväldigande majoritet av samtliga deltagare hade lätt eller mycket lätt att förstå varför 

man erlägger en månadsavgift som bostadsrättsinnehavare. Det innebär att det inte krävs 

någon ekonomisk utbildning för att förstå mycket grundläggande begrepp som månadsavgift 

och varför man betalar det.   

Sammanfattning av resultatet från enkäterna  

Från resultatet av enkäterna framgår det att man med hjälp av en ekonomisk utbildning förstår 

att man behöver använda årsredovisningen inför köpet av bostadsrätt för att försäkra sig om 

att man gör ett bra köp. Ett rimligt antagande till varför ekonomiskt utbildade använder 

årsredovisningen är att det är grundläggande kunskap i de flesta ekonomiutbildningar att 

undervisas i vad en ekonomisk förening (bostadsrättsförening) är och vad en årsredovisning 

innehåller samt är avsedd för.  

Bland dem som saknade ekonomisk utbildning använde sig de flesta inte av årsredovisningen 

vilket tyder på att utan ekonomisk utbildning förstår man inte varför man behöver använda 

årsredovisningen inför köpet. Denna bild bekräftas av att i princip endast de med ekonomisk 

utbildning förstod det viktiga begreppet belåningsgrad som krävs för att analysera en 

bostadsrättsförenings ekonomi på djupet. Gällande användningen av årsredovisning som 

beslutsunderlag inför köpet så förelåg inte någon geografisk skillnad mellan Stockholms 

innerstad och Stor-Stockholm.   

  

97 %  

3 %  

Förståelse för varför  
bostadsrättsinnehavare  
 erlägger månadsavgift  

Lätt eller mycket lätt att förstå 

Svårt eller mycket svårt att 
förstå 
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5.2 Resultat av intervjuer  

Syftet med intervjuerna är att få en mer djup insikt i hur stor utsträckning bostadsrättsköparna 

använder sig av årsredovisningen inför köpet, samt hur de går tillväga för att bedöma 

föreningens ekonomi utifrån årsredovisningen. De intervjuade deltagarna är i åldrarna 18-30 

för att ringa in förstagångsköpare av bostadsrätt. Nio stycken tillfrågades medan sex stycken 

av dessa deltog. För att undersöka om det föreligger någon geografisk skillnad på svaren har 

deltagare som bor både i Stockholms innerstad och i Storstockholm intervjuats. Vidare har de 

intervjuade olika utbildning, där vissa saknar ekonomisk inriktning medan andra har fokus på 

det för att undersöka om någon demografisk skillnad föreligger mellan de intervjuade. 

Resultatet från intervjuerna presenteras nedan där både frågor och svar är utskrivna. För mer 

information om intervjuerna hänvisas till Bilaga 2.  

John 23, har ekonomisk utbildning, Vasastan.  

  

Behöver man studera bostadsrättsföreningens årsredovisning inför köpet av en bostadsrätt 

och i så fall varför?  

Ja, man behöver studera föreningens årsredovisning därför att det är den största affären i 

livet för de flesta med stora summor pengar. Det är ju viktigt att det är en bra investering, 

man skulle aldrig investera i ett företag som är dåligt.  

  

Vilken information sökte du efter i årsredovisningen?  

Jag tog reda på hur stora skulderna var i föreningen och likviditet och soliditet.  

  

Tog du fram några nyckeltal med hjälp av årsredovisningen för att bestämma föreningens 

ekonomiska och tekniska status, och i så fall vilka?  

Jag tog inte fram några nyckeltal bortsett från likviditet och soliditet.  

  

Hur anser du att en låg månadsavgift påverkar marknadsvärdet på en bostadsrätt? Ökar 

det eller minskar det jämfört med en hög avgift, och i så fall vad är anledningen till det? En 

låg månadsavgift ökar värdet därför att det är mer attraktivt att bo då ingen vill betala en hög 

avgift. Om det skulle komma en oförutsedd renovering så har man buffert att höja avgiften 

utan att det blir för dyrt.  

  

Vad betyder begreppet belåningsgrad, och vad säger det om föreningens ekonomi, och hur 

kan den påverka månadsavgiften?  
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Belåningsgrad är till hur stor del föreningen äger i huset och hur stor del banken äger. Har de 

lånat mycket pengar är det höga räntekostnader som måste betalas av. Om lånen är stora så 

kan räntekostnaderna öka mycket om riksbankens reporänta ökar vilket gör att avgiften kan 

höjas mycket.  

  

Vad är skillnaden mellan en äkta bostadsrättsförening och en oäkta? Är det bättre att bo i 

äkta eller oäkta och i så fall varför?  

Skillnaden är hur många år föreningen har funnits. Uthyrningsreglerna är annorlunda. Det är 

inte jättemycket sämre att bo i en oäkta förening. Det kanske är andra ekonomiregler i en 

oäkta förening.  

  

Kan man göra föreningens årsredovisning mer tydlig och lättläst, och hur skulle du föreslå 

att man skulle göra det i så fall?  

Man skulle kunna göra en mall för hur man ska kunna läsa av årsredovisningen, men 

föreningens årsredovisning är inte så svår att tyda som det är!  

  

Hur länge har du ägt din bostadsrätt?  

Cirka två år.  

  

Kjell 24, saknar ekonomisk utbildning, Vasastan.  

  

Behöver man studera bostadsrättsföreningens årsredovisning inför köpet av en bostadsrätt 

och i så fall varför?  

Ja det behöver man. För att veta vilka saker man kan vänta sig. Till exempel om och när det 

blir en renovering, bygger nya balkonger eller när nya saker händer i huset.  

  

Vilken information sökte du efter i årsredovisningen?  

Jag sökte efter hur mycket pengar som fanns, utgifter och bidrag.  

  

Tog du fram några nyckeltal med hjälp av årsredovisningen för att bestämma föreningens 

ekonomiska och tekniska status, och i så fall vilka?  

Vet inte vad nyckeltal är.  

  

Hur anser du att en låg månadsavgift påverkar marknadsvärdet på en bostadsrätt? Ökar det 

eller minskar det jämfört med en hög avgift, och i så fall vad är anledningen till det?  
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Låg månadsavgift betyder ett högt värde, det vet jag utav erfarenhet.  

  

Vad betyder begreppet belåningsgrad, och vad säger det om föreningens ekonomi, och hur 

kan den påverka månadsavgiften?  

Jag vet inte riktigt men gissar på att det är hur många lån föreningen har.  

  

Vad är skillnaden mellan en äkta bostadsrättsförening och en oäkta? Är det bättre att bo i 

äkta eller oäkta och i så fall varför?  

Jag har ingen aning vad skillnaden är mellan en oäkta och äkta förening.  

  

Kan man göra föreningens årsredovisning mer tydlig och lättläst, och hur skulle du föreslå 

att man skulle göra det i så fall?  

Man borde ha mer bilder i årsredovisningen.  

  

Hur länge har du ägt din bostadsrätt?  

Ett år ungefär.  

  

  

Jesper, 22, har ekonomisk utbildning, Fruängen.  

  

Behöver man studera bostadsrättsföreningens årsredovisning inför köpet av en bostadsrätt 

och i så fall varför?  

Jag skulle rekommendera att studera bostadsrättsföreningens årsredovisning eftersom man 

där kan få ekonomisk information som kan påverka boendekostnaden i framtiden (i form av 

höjda/sänkta avgifter). Vidare kan ju i värsta fall en bostadsrättsförening gå i konkurs och 

man kan i värsta fall bli av med sin bostadsrätt helt och hållet.  

  

Vilken information sökte du efter i årsredovisningen?  

Jag gick igenom skulder/innehav, inkomster från avgifter och eventuella hyresgäster 

(butiker), hur mycket man amorterar, samt vilka/hur stora övriga utgifter är.  

  

Tog du fram några nyckeltal med hjälp av årsredovisningen för att bestämma föreningens 

ekonomiska och tekniska status, och i så fall vilka?  

Till exempel belåningsgrad, räntor/inkomster, amortering/inkomster, underhåll+övriga 

kostnader/inkomster.  
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Hur anser du att en låg månadsavgift påverkar marknadsvärdet på en bostadsrätt? Ökar det 

eller minskar det jämfört med en hög avgift, och i så fall vad är anledningen till det?  

En låg månadsavgift tror jag höjer värdet eftersom låg avgift innebär låg månadskostnad 

vilket är det som många tittar mest på när de köper bostadsrätt.  

  

Vad betyder begreppet belåningsgrad, och vad säger det om föreningens ekonomi, och hur 

kan den påverka månadsavgiften?  

Belåningsgrad betyder skuld/kvm, yta som förening har.  Det påverkar avgiften eftersom 

högre belåningsgrad innebär att föreningen måste betala mer ränta och eventuellt krävs också 

mer amorteringar.  

  

Vad är skillnaden mellan en äkta bostadsrättsförening och en oäkta? Är det bättre att bo i 

äkta eller oäkta och i så fall varför?  

Jag vet inte vad skillnaden är.  

  

Kan man göra föreningens årsredovisning mer tydlig och lättläst, och hur skulle du föreslå 

att man skulle göra det i så fall?  

Man borde ha en lista med olika nyckeltal samt kanske ha med korta förklaringar kring vad 

de betyder. Känns som någonting bra men är lite osäker på hur olika föreningar brukar göra 

sin årsredovisning.   

  

Hur länge har du ägt din bostadsrätt?  

Köpte ett år efter jag tog studenten så tre år.  

  

  

Sofia, 21, har ekonomisk utbildning, Gullmarsplan.  

  

Behöver man studera bostadsrättsföreningens årsredovisning inför köpet av en bostadsrätt 

och i så fall varför?  

Ja, det behöver man så att man kan se om föreningen är ekonomiskt stabil för att det är bra.  

  

Vilken information sökte du efter i årsredovisningen?  

Jag kollade efter tidigare renoveringar och årsbudget.  

  

Tog du fram några nyckeltal med hjälp av årsredovisningen för att bestämma föreningens 

ekonomiska och tekniska status, och i så fall vilka?  
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Nej, jag gjorde det inte.  

  

Hur anser du att en låg månadsavgift påverkar marknadsvärdet på en bostadsrätt? Ökar det 

eller minskar det jämfört med en hög avgift, och i så fall vad är anledningen till det? Det 

ökar marknadsvärdet eftersom det är bra med låga boendekostnader när man bor i en 

lägenhet.  

  

Vad betyder begreppet belåningsgrad, och vad säger det om föreningens ekonomi, och hur 

kan den påverka månadsavgiften?  

Det betyder hur stor del som är lånad.  

  

Vad är skillnaden mellan en äkta bostadsrättsförening och en oäkta? Är det bättre att bo i 

äkta eller oäkta och i så fall varför?  

Jag vet inte vad skillnaden är.  

  

Kan man göra föreningens årsredovisning mer tydlig och lättläst, och hur skulle du föreslå 

att man skulle göra det i så fall?  

Man skulle kunna ha en liten mall där det finns förklaringar.  

  

Hur länge har du ägt din bostadsrätt?  

I ett halvår.  

  

Anonym, 21, saknar ekonomisk utbildning, Telefonplan.  

  

Behöver man studera bostadsrättsföreningens årsredovisning inför köpet av en bostadsrätt 

och i så fall varför?  

Nej, man tittar bara på hur läget är på lägenheten och hur bra den är inuti.  

  

Vilken information sökte du efter i årsredovisningen?  

Använde inte årsredovisningen alls.  

  

Tog du fram några nyckeltal med hjälp av årsredovisningen för att bestämma föreningens 

ekonomiska och tekniska status, och i så fall vilka?  

Nej.  
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Hur anser du att en låg månadsavgift påverkar marknadsvärdet på en bostadsrätt? Ökar det 

eller minskar det jämfört med en hög avgift, och i så fall vad är anledningen till det? Vet 

faktiskt inte.  

Vad betyder begreppet belåningsgrad, och vad säger det om föreningens ekonomi, och hur 

kan den påverka månadsavgiften?  

Har aldrig hört talats om det tidigare. Hur mycket lån som finns?  

  

Vad är skillnaden mellan en äkta bostadsrättsförening och en oäkta? Är det bättre att bo i 

äkta eller oäkta och i så fall varför?  

Vet inte skillnaden, har aldrig hört talas om äkta eller oäkta förening.  

  

Hur länge har du ägt din bostadsrätt?  

Har köpt den nu men inte flyttat in än.  

  

  

Jacob, 24, har ekonomisk utbildning, Nacka.  

  

Behöver man studera bostadsrättsföreningens årsredovisning inför köpet av en bostadsrätt 

och i så fall varför?  

Ja, bland annat för att bedöma föreningens ekonomi och avgöra om avgiften eventuellt 

kommer att minskas eller om den kommer att höjas.  

  

Vilken information sökte du efter i årsredovisningen?  

Jag kollade föreningens skuldsättning och vilka renoveringar som har gjorts.  

  

Tog du fram några nyckeltal med hjälp av årsredovisningen för att bestämma föreningens 

ekonomiska och tekniska status, och i så fall vilka?  

Ja, men jag minns tyvärr inte vad det var för nyckeltal.  

  

Hur anser du att en låg månadsavgift påverkar marknadsvärdet på en bostadsrätt? Ökar det 

eller minskar det jämfört med en hög avgift, och i så fall vad är anledningen till det? Är 

beredd att betala mer för en bostadsrätt med låg avgift än med en högre förutsatt att 

föreningens ekonomi och förvaltningsplan är rimlig, det vill säga att föreningen inte kommer 

vara tvungen att höja avgiften rejält. Jag anser att bostadens värde är högre eftersom den 

fasta månadskostnaden blir lägre.  
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Vad betyder begreppet belåningsgrad, och vad säger det om föreningens ekonomi, och hur 

kan den påverka månadsavgiften?  

Hur stort lån man har på bostaden/bostadsrättsföreningen i förhållande till marknadsvärdet. 

Högre lån innebär att avgiften blir högre på grund av att bostadsrättsföreningens lån ska 

betalas av. Detta genom avgiften eller eventuella inkomster från uthyrning.  

  

Vad är skillnaden mellan en äkta bostadsrättsförening och en oäkta? Är det bättre att bo i 

äkta eller oäkta och i så fall varför?  

Skillnaden är hur stor del andel av fastigheten som är avsatt till föreningens medlemmar och 

beskattas olika. Anser att det är bättre att bo i en äkta föreningen även fast oäkta föreningar 

oftast har lägre avgift. Detta på grund av skattereglerna som gäller för oäktaföreningar.   

  

Kan man göra föreningens årsredovisning mer tydlig och lättläst, och hur skulle du föreslå 

att man skulle göra det i så fall?  

Det kan man säkert, dock kan jag inte komma på något sätt just nu att göra det.  

  

Hur länge har du ägt din bostadsrätt? 

När jag började på KTH, fyra år.  

  

5.3 Analys av intervjuerna  

Från enkäterna framgick att mer eller mindre alla tyckte att det var lätt att förstå varför man 

betalar en månadsavgift och hur en låg avgift påverkar marknadsvärdet jämfört med en hög 

avgift. Det är något som bekräftades av intervjuerna. Det kan bero på det anses vara 

allmänbildning att månadsavgiften är en del av boendekostnaden tillsammans med eventuella 

räntekostnader. Sedan kan det också anses vara allmän kännedom att det kostar att bo i en 

bostad i form av uppvärmning, el och vatten och avlopp varför de flesta förstår varför man 

betalar en månadsavgift.  

Vid mer komplicerade och invecklade begrepp och termer är det dock annorlunda. Av 

intervjuerna framgår en liten annan bild än av enkäterna. Flera av de som hade ekonomisk 

utbildning och ansåg att det var lätt att tolka årsredovisningen och på så sätt bedöma 

föreningens ekonomi visade sig inte ha så bra kunskap som de trodde.  

Endast en av alla intervjuade visste den korrekta definitionen på nyckeltalet belåningsgrad 

och inte en enda visste skillnaden mellan en oäkta och äkta förening. Det kan anses 
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alarmerande då skillnaden kan skattemässigt uppgå till hundratusentals kronor vid försäljning 

av en bostadsrätt.  

Förståeligt så saknade de intervjuade utan ekonomisk utbildning förmåga att kunna analysera 

föreningens ekonomi då de varken förstod begreppet belåningsgrad eller vilken information 

man behöver söka efter i föreningens årsredovisning för att kunna göra en bedömning av dess 

ekonomi.  

5.4 Jämförelse av tre bostadsrättsföreningar med hjälp av nyckeltalsanalys  

Syftet med denna jämförelse är att tillämpa de behandlade nyckeltalen i kapitel fyra för att 

bedöma de jämförda föreningarnas ekonomiska och tekniska status. Det görs genom att 

jämföra föreningarnas belåningsgrad, energiprestanda och underhåll. Samtliga föreningar är 

belägna i Stockholms innerstad, dock så har föreningarna väsentligt skild karaktär, 

exempelvis när deras flerbostadshus är uppförda och antalet lägenheter de förvaltar. Resultat 

respektive balansräkning för föreningarna har använts för att inhämta siffrorna, se Bilaga 3-5.  

Bostadsrättsförening A  

Bostadsrättsföreningen A skapades år 2000 och då förvärvade de tre fastigheter genom 

ombildning av dåvarande fastighetsägare som är belägna i Stockholm. Fastigheterna 

uppfördes mellan 1927 och 1929 och innehåller 110 lägenheter, 15 lokaler och 31 

garageplatser.  

Nyckeltalsanalys ger följande utfall för föreningen A:  

  

 𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 13 225 000 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

𝐵𝑒𝑙å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  = 1275 𝑘𝑟/𝑘𝑣𝑚  

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑦𝑡𝑎 10347 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

  

  

  

  

 𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 13 225 000 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑘𝑣𝑜𝑡 = =  2.02  

 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 6 558 000 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

  

  

 𝑃𝑈 + 𝐴𝑆 + 𝑅𝑒𝑝 + Å𝑅 2 914 000 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑚𝑒 = =  44.4%  

 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 6 558 000 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 
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 𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑟ä𝑡𝑡𝑒𝑟 2 858 000 𝑘𝑟 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑟ä𝑡𝑡𝑒𝑟 = = 43 %  

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 6 558 000 𝑘𝑟 

  

𝑀å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 31 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 = 112 𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑣𝑚  

 

Föreningen har en belåningsgrad på endast 1275 kronor per kvadratmeter vilket är mycket 

lågt då en förening anses vara lågt belånad om belåningsgraden understiger 5000 kronor per 

kvadratmeter. Det medför att föreningen endast behöver ta ut en låg kostnad av 

medlemmarna för att kunna finansiera lånens räntekostnader. Denna bild bekräftas av 

skuldkvoten som endast är 2.02. Flerbostadshusens energiprestanda ligger på 122 kWh per 

kvadratmeter vilket får anses som godkänt av ett hus av sekelskiftskaraktär.   

Underhållsutrymmet på 44.4 % innebär att den nuvarande storleken månadsavgiften med råge 

räcker för att finansiera driften och underhållet av fastigheten, och även klara av ökande 

kostnader i framtiden. Det finns utrymme för att antingen sänka månadsavgiften eller 

amortera av på lånen. Då föreningens intäkter endast kommer till 43 % från 

bostadsrättsinnehavarna klaras inte kraven av för att klassas som en äkta förening. Det 

medför att bostadsrättsinnehavare alltid måste betala en skatt på 30 % på vinsten vid 

försäljning av deras bostadsrätt.  

  

Bostadsrättsförening B  

Bostadsrättsföreningen B äger en fastighet i Norrmalm, Stockholm.  På deras fastighet har de 

fem flerbostadshus uppförda år 1994.  Totalt finns det 148 bostadslägenheter, tre lokaler och 

en föreningslokal. Dessutom hyr de ut 38 garageplatser.    

Nyckeltalsanalys ger följande utfall för bostadsrättsföreningen B:  

  

 𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 78 387 940 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

𝐵𝑒𝑙å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 = =  7392 𝑘𝑟/𝑘𝑣𝑚  

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑦𝑡𝑎 10 605 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

  

 𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 78 387 940 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑘𝑣𝑜𝑡 = = 7.32  

 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 10 716 000 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 
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                                                    𝑃𝑈 + 𝐴𝑆 + 𝑅𝑒𝑝 + Å𝑅      2 728 714 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑚𝑒 = =  25.46 %  

 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 10 716 000 

  

8 526 532 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑟ä𝑡𝑡𝑠𝑓ö𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 =  = 79.6 %  

10 716 000 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

𝑀å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 81.5 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 = 114 𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑣𝑚  

  

Bostadsrättsförening B har en hög belåningsgrad på 7392 kronor per kvadratmeter. Detta 

medför att föreningen måste ta ut en hög månadsavgift av sina medlemmar för att kunna 

finansiera räntekostnaderna som är kopplade till deras lån. Även skuldkvoten är hög vilket 

markerar att föreningen är tungt belånad. Underhållsutrymmet på cirka 25 % innebär att 

föreningens nuvarande nivå på månadsavgiften är korrekt anpassad för att finansiera de 

löpande drift och underhållskostnaderna för fastigheten. Nästan 80 % av föreningens intäkter 

kommer från bostadsrättsinnehavarna varför föreningen klassas som äkta. Det medför att vid 

försäljning av sin bostadsrätt kan reglerna kring uppskov tillämpas. Energiprestandan på 114 

kWh per kvadratmeter är låg i relation till de flesta flerbostadshus i Stockholms innerstad 

vilket betyder att det endast behövs en låg månadsavgift för att finansiera driften av 

fastigheten. Månadsavgiften på 81.5 kronor per kvadratmeter är dock mycket hög vilket beror 

på föreningens tunga belåning och tillhörande räntekostnader.  

  

Bostadsrättsförening C  

Bostadsrättsförening C äger en fastighet på Östermalm, Stockholm. Deras fastighet 

bebyggdes år 1924 och består av ett flerbostadshus. 38 lägenheter upplåtes med bostadsrätt 

samt 580 kvadratmeter lokalyta med hyresrätt. Nyckeltalsanalys ger följande utfall för 

bostadsrättsförening C:  

  

  

 𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 43 376 000 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

𝐵𝑒𝑙å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 = =  14 714 𝑘𝑟/𝑘𝑣𝑚  

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑦𝑡𝑎 2948 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

  

  

 



32  

  

                           𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 43 376 000 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑘𝑣𝑜𝑡 = =  13.74  

                             𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔             3 155 228 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

  

 

 𝑃𝑈 + 𝐴𝑆 + 𝑅𝑒𝑝 + Å𝑅 555 862 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑚𝑒 = =  17.6 %  

 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 3 155 228 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

  

1 759 424 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑟ä𝑡𝑡𝑒𝑟 =  = 55.7 %  

3 155 228 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

 

𝑀å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 62.7 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎: 127 𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑣𝑚   

 

Bostadsrättsförening C är extremt tungt belånad. En belåningsgrad på 14 714 kronor per 

kvadratmeter är inte hållbar och det krävs mycket höga avgifter för att kunna finansiera 

räntekostnaderna för lånet.  Även skuldkvoten är mycket hög på 13.74. Underhållsutrymmet 

som på 17.6 % indikerar att en kommande höjning av månadsavgiften är mycket sannolik då 

nuvarande nivå på månadsavgifterna inte räcker till för att finansiera driften och underhållet av 

fastigheten i längden. Energiprestandan för huset på 127 kWh/kvm är godkänd för ett 

sekelskifteshus. Då 55.7 % av föreningens intäkter kommer från bostadsrätterna bör man 

undersöka saken närmare huruvida föreningen klassas som äkta eller oäkta samt vad föreningen 

har för upplägg i frågan. Det är tydligt att den största kostnaderna är räntekostnaderna kopplade 

till föreningens mycket stora lån.   

  

Samanställning av nyckeltalsanalysen av föreningarna  

  BG  SK  UU  M  kWh  AB  

A  1275  2.02  44.4 %  31 kr  122  43.6  

B  7392  7.32  25.5 %  81.5 kr  114  79.6  

C  14714  13.74  17.6  62.7 kr  127  55.7  

Figur 9.  Resultaten från jämförelsestudien sammanställt i en tabell. BG= Belåningsgrad, 

SK=Skuldkvot, UU=Underhållsutrymme, M=Månadsavgift i kronor per kvadratmeter, 
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kWh= Byggnadens energiprestanda i kWh per kvadratmeter, AB=Andel av intäkterna som 

kommer från bostadsrättsföreningen.  

Utifrån nyckeltalsanalysen är förening A den i särklass mest ekonomiskt stabila föreningen. 

En mycket låg belåningsgrad och låg skuldkvot indikerar på att föreningen endast har små 

räntekostnader vilket i sin tur medför att man kan ta ut en låg avgift av medlemmarna. 

Situationen i förening B och C är annorlunda då båda är tungt belånad, framförallt förening C 

som är extremt tungt belånad. Höga avgifter krävs för att finansiera räntekostnaderna. 

Gällande underhållsutrymmet har förening B en månadsavgift som väl anpassad till de 

nuvarande drift och underhållskostnaderna medan förening A har rum för sänkningar av 

avgiften eller amorteringar på lån. Månadsavgiften i förening C är för låg och räcker inte för 

att finansiera dess höga räntekostnader i längden. Det kan man klart se då förening C har 

nästan 30 % lägre avgift än förening B trots att den har dubbelt så stor belåningsgrad. 

Förening A framstår som det bästa valet här. Man bör dock noga överväga hur man ställer sig  

till att föreningen är oäkta och att det inte finns någon möjlighet till att skjuta upp 

beskattningen av vinsten vid en framtida försäljning.   

Nyckeltalen ovan är inte angivna i årsredovisningen utan uträknade enligt kapitel fyra. De 

belopp som behövs till uträkningarna är uppletade i årsredovisningens balans respektive 

resultaträkning. För att underlätta för utomstående och icke insatta att bedöma en 

bostadsrättsförenings ekonomi bör följande nyckeltal alltid presenteras i början av 

årsredovisningen, förslagsvis i förvaltningsberättelsen. Tillhörande dem bör finnas en 

förklarande not där nyckeltalens innebörd framgår och hur man med hjälp av dem kan 

analysera föreningens ekonomi. Exempelvis där det är angivet vad skuldkvot är samt i vilka 

intervall på kvoten som föreningens belåning anses vara låg eller hög.  

6. Diskussion/slutsats  

Syftet med uppsatsen var att undersöka i vilken omfattning bostadsrättsköpare använder 

årsredovisningen som beslutsunderlag inför köpet av bostadsrätt, och att illustrera hur man 

med hjälp av nyckeltal kan analysera och bedöma föreningens ekonomiska verksamhet 

utifrån dess årsredovisning.  

Nödvändig information och data för att uppfylla syftet med rapporten inhämtades utifrån ett 

flertal olika källor såsom fastighetsekonomisk och juridisk facklitteratur, myndigheter som 

Lantmäteriet, och organisationer som specialiserar sig på bostadsrättsmarknaden.  
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För att studera hur aktörer på bostadsrättsmarknaden tänker i frågor kring användandet av 

föreningens årsredovisning för att bedöma ekonomin utfördes en kvalitativ och kvantitativ 

undersökning i form av en enkät respektive en intervju.  Enkäten utfördes dels digitalt via 

sociala medier dels genom utdelning i pappersform. En jämförelsestudie mellan tre 

bostadsrättsföreningar gjordes för att illustrera hur man kan använda nyckeltal för att bedöma 

föreningens ekonomiska verksamhet.  

Utifrån enkäterna kom en mycket klar bild fram. De som hade en ekonomisk utbildning ansåg 

sig ha lätt att använda sig av årsredovisningen för att bedöma föreningens ekonomi medans 

de som saknade ekonomisk utbildning inte använde sig av årsredovisningen. Det fanns ingen 

geografisk skillnad, utan det var endast typen av utbildning som var avgörande.  

Slutsatsen som kan dras utifrån intervjuerna är att alla mer eller mindre förstår grundläggande 

begrepp och termer gällande föreningens ekonomi såsom vad månadsavgift är. De lite mer 

komplicerade och ingående begreppen kräver en ekonomisk utbildning för att kunna förstå.  

Undersökningen visar att även med ekonomisk utbildning så saknas kunskap och förmåga att 

kunna analysera en bostadsrättsförenings ekonomiska verksamhet på djupet. Detta kan anses 

vara oroväckande då köpet av en bostad för de flesta är den största investeringen i livet och 

man borde rimligen göra en mycket noggrann analys av bostadsrättsföreningen för att inte 

drabbas av ekonomiska förluster i framtiden.   

En slutsats är att årsredovisningarna borde innehålla ovan beskrivna nyckeltal med 

tillhörande beskrivning av dess användning. På så sätt kan även den oerfarne och ekonomiskt 

outbildade aktören göra en djupgående analys av föreningens ekonomiska verksamhet och 

dess framtid vilket torde vara mycket viktigt för den enskilt största affären i de flestas liv.   

Förslag på vidare forskning inom området är implementering av lagstiftning som medför att 

det är obligatoriskt att presentera nyckeltalen i bostadsrättsföreningarnas årsredovisning. 

Vidare skulle man kunna arbeta fram ett system som rankar bostadsrättsföreningars ekonomi 

utifrån hur väl de presterar gällande nyckeltalen ovan.  
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8. Bilagor  

Bilaga 1  

Syftet med enkäten är att med hjälp av korta frågor få en snabb överblick om 

bostadsrättsköpare använder informationen i årsredovisningen när de köper en bostadsrätt. De 

första frågorna syftar till att ta reda på om det föreligger någon skillnad i om fler använder 

årsredovisningen som underlag för köpet innanför tullarna mot utanför. Vidare undersöks om 

utbildningsnivån har någon påverkan på i vilken omfattning årsredovisningen används som 

beslutsunderlag vid köp av bostadsrätter.  

Ditt kön:  

Man  

Kvinna  

  

Din ålder:  

18-25  

25-35  

35-55  

55+  

  

Har du någon form av ekonomisk utbildning:  

Ja  

Nej  

  

Vart bor du?  

Innanför tullarna  

Utanför tullarna  

  

Behöver man studera årsredovisningen inför köp av bostadsrätt? Ja  

Nej  

  

Använde du informationen i årsredovisningen som underlag för köpet av bostadsrätten?  

Ja  

Nej  

  

Hur lätt var det för dig att hitta informationen du sökte efter i årsredovisningen? Mycket 

lätt  

Lätt  

Varken lätt eller svårt  

Svårt  

Mycket svårt  

  

Hur lätt är det att förstå begreppet Belåningsgrad?  

Mycket lätt  
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Lätt  

Varken lätt eller svårt  

Svårt  

Mycket svårt  

  

Hur lätt är det att förstå varför bostadsrättshavare betalar månadsavgift? Mycket 

lätt  

Lätt  

Varken lätt eller svårt  

Svårt  

Mycket svårt  

  

Medför en låg månadsavgift ett högt marknadsvärde eller ett lågt marknadsvärde?  

Högt marknadsvärde  

Lågt marknadsvärde  

  

Bilaga 2  

Syftet med intervjun är att få en mer djup insikt i hur stor användning aktörerna på 

bostadsmarknaden har av föreningens årsredovisning, vad de studerar i årsredovisningen för 

att få en bild av föreningens ekonomi, samt vilken information de hade önskat skulle finnas i 

årsredovisningen.   

  

Behöver man studera bostadsrättsföreningens årsredovisning inför köpet av en 

bostadsrätt och i så fall varför?  

  

Vilken information sökte du efter i årsredovisningen?  

  

Tog du fram några nyckeltal med hjälp av årsredovisningen för att bestämma 

föreningens ekonomiska och tekniska status, och i så fall vilka?  

  

Hur anser du att en låg månadsavgift påverkar marknadsvärdet på en bostadsrätt? Ökar 

det eller minskar det jämför med hög avgift, och i så fall vad är anledningen till det?  

  

Vad betyder begreppet belåningsgrad, och vad säger det om föreningens ekonomi, och 

hur kan den påverka månadsavgiften?  

  

Vad är skillnaden mellan en äkta bostadsrättsförening och en oäkta? Är det bättre att bo 

i en oäkta eller äkta och i så fall varför?  
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Kan man göra föreningens årsredovisning mer tydlig och lättläst, och hur skulle du 

föreslå att man skulle göra det i så fall?  
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Bilaga 3: Resultat och balansräkning för förening A  
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 Bilaga 4: Resultaträkning och balansräkning för förening B  
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 Bilaga 5: Resultat och balansräkning för förening C 
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