
 

Finansiell förvaltning i 
bostadsrättsföreningar 
En kvantitativ studie om styrning, riskhantering,  
informationsgivning och policy som antas på styrelsenivå 

Författare: Erik Handspik Dahlänger 
 Marcus Magnusson 

Handledare: Lars Lindbergh 

Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2016 
Examensarbete, 30 hp 



 
 
 
 
 



	   I	  

Sammanfattning 
Den svenska bostadsrättsmodellen har på senare år genomgått omfattande utveckling, 
inte minst genom avregleringar vilka har resulterat i ett system som i allt högre grad 
påminner om internationellt förekommande boendeformer med stark ägande- och 
förfoganderätt. Idag är bostadsrättsformen en central del av Sveriges aktiva 
bostadsmarknader, som bland annat associeras med hög transaktionsaktivitet och 
prismässiga toppnivåer framför allt i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. 
 
Förvärv av en bostadsrätt kan numera innebära tung privatekonomisk exponering mot 
en enskild bostadsrättsförening på individnivå. Ur historisk hänsyn framstår vikten av 
effektiv styrning och förvaltning av bostadsrättsföreningar därför som ett ämne av hög 
aktualitet för att skydda och främja den enskilde medlemmens betydande ekonomiska 
intressen i berörd förening. Styrelsearbete inom bostadsrättsföreningar ska i någon 
mening verka värdeskapande för föreningens medlemmar, vilket är en aspekt av relativt 
hög komplexitet som ofta involverar riskavvägningar av finansiell karaktär, exempelvis 
vid beslut om upplåning, refinansiering, likviditetshantering, med mera. Inom teoretiska 
områden med avseende på styrningsfrågor och riskhantering, och normativa källor för 
svensk föreningsverksamhet, behandlas en rad metoder och verktyg som kan stödja 
styrelser i arbetet med att bereda dess uppdragsgivare ekonomiska fördelar. Ett 
förekommande exempel på vägledande verktyg i bolagsstyrningskontext är olika typer 
av finansiell policy som fastställs på styrelsenivå. I den aktuella studien hanteras 
föreningsstyrning som ett icke-etablerat begrepp utifrån parallellisering mot bland annat 
bolagsstyrning som enligt Turnbull (1997, s. 181) kan inkludera ett brett spektrum av 
företag oavsett om de är juridiskt bolagiserade eller ej. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av finansiell policy som antagits 
på styrelsenivå i bostadsrättsföreningar inom vårt urval. Vi avsåg vidare att ta reda på de 
tillfrågades attityder till sådana finansieringsrelaterade riktlinjer för att ställa empiri mot 
teoretiska resonemang inom styrningsområdet, riskhantering och informationsgivning. 
 
Data samlades in med utgångspunkt i en kvantitativ forskningsstrategi via ett 
webbaserat enkätformulär som skickades till föreningar inom fem län med utmärkande 
hög köp- och säljaktivitet samt priser på bostadsrätter: Stockholms län, Västra 
Götalands län, Skåne län, Uppsala län och Östergötlands län. Studien utgår från ett 
positivistiskt synsätt med en deduktiv ansats där teori och normkällor legat som grund 
för enkätkonstruktionen. Data analyserades genom korstabulering och statistiska chi-
två-test för att urskilja indikationer på samband. 
 
Av undersökningens 324 respondenter uppgav i genomsnitt 31 % (justerat) att någon 
typ av policy antagits i vägledande syfte för finansiellt relaterade styrelsebeslut. Den 
aktuella studiens empiri redovisar även att en majoritet av samtliga respondenter, 
oavsett om de riktlinjer som avses hade fastställts eller ej, överlag var positivt inställda 
till olika teoretiska aspekter som kan följa av en sådan tillämpning. 
 
Nyckelord: Föreningsstyrning, Bostadsrättsförening, Bolagsstyrning, Riskhantering, 
Intressenters informationsbehov, Finansiell policy, Styrelsen, Styrelseeffektivitet 
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Begrepp och definitioner 
I denna studie berörs flertalet teoretiska och praktiska områden som inrymmer en rad 
definitioner och allmänt accepterade begrepp vilka är ständigt återkommande genom 
hela undersökningens struktur. Tabell 1 sammanfattar och illustrerar tillämpade 
huvudområden, sedan följer en mer utförlig beskrivning av förekommande centrala 
begrepp samt en förteckning över de betydelsefulla lagar som behandlas. 
 
 
Tabell 1. Huvudområden och andra engelska begrepp 

Begrepp Tillämpad översättning Förklaring 

Corporate Governance Bolagsstyrning Teoriområde avseende 
styrning av företag  

Risk Management Riskhantering Komponent inom styrning, 
teoretisk och praktisk 
disciplin med riskfokus 

Enterprise Risk 
Management (ERM) 

Övergripande riskhantering  
/ ERM 

Riskhantering ur ett 
helhetsperspektiv 

Traditional Risk 
Management (TRM) 

Traditionell  
Riskhantering / TRM 

Riskhantering uppdelad per 
berörd avdelning 

Risk governance Riskstyrning Fusion mellan styrning och 
riskhantering 

Condominium Condominium (latin) Bostadsaktiebolag för 
flerbostadshus, där objekt ägs 
som fast egendom 

Home Owner Association Samfällighet Ägarförening för 
condominiums 

Board Task Performance Uppfyllande av uppgifter Avser styrelsens kapacitet att 
effektivt utföra sina uppgifter 

Service Role Serviceroll Styrelsen ska representera 
verksamheten och främja 
intern och extern dialog 

Code of Good Governance Kod för god styrning Koder kan komplettera lagar 
och effektivisera styrning 

 
 
Oäkta bostadsrättsförening: Benämns även oäkta bostadsföretag, och står i kontrast 
till så kallade äkta bostadsrättsföreningar (privatbostadsföretag). En bostadsrätts-
förening ska i laglig mening betraktas (och därmed beskattas) som oäkta om kriterier för 
en klassificering som privatbostadsföretag inte uppfylls menar Isacson (2006, s. 44). 
Med privatbostadsföretag avses en svensk ekonomisk förening vars verksamhet till 
minst 60 % består i att upplåta bostäder till medlemmar inom föreningsägda fastigheter. 
 
Likhetsprincipen: Bostadsrättsföreningar har att förhålla sig till principen om att 
föreningens organ, till exempel stämma och styrelse, står under skyldighet att behandla 
alla medlemmar lika (Victorin et al., 2008, s. 60). Beslut får ej fattas som skänker 
obefogad för- eller nackdel åt enskilda medlemmar eller någon annan, exempelvis 
presumtiva framtida medlemmar. Likhetsprincipen gäller oavsett typ av förmån eller 
belastning, och behöver således inte vara av ekonomisk karaktär (Lundén, 2015a, s. 
132). 
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Självkostnadsprincipen: Årsavgifter inom en bostadsrättsförening ska anges till sådan 
nivå att föreningens utgifter täcks, såvida inte föreningen har alternativa intäktskällor 
som exempelvis hyresintäkter och ränteintäkter vilka leder till lägre tillskottsbehov från 
föreningens medlemmar (Lundén, 2015a, s. 272). Stor andel intäkter från andra källor 
än föreningens medlemmar innebär att lägre årsavgifter kan sättas. 
 
Fullharmonisering av årsredovisningslagen (ÅRL): Lennartsson (2016) beskriver i 
en artikel från tidningen Balans att fullharmonisering innebär att EU sätter kraven och 
att medlemsländerna varken får kräva mer eller mindre i sin lagstiftning. Från och med 
1 januari 2016 infördes ett nytt redovisningsdirektiv som alla mindre företag i unionen 
måste följa. Detta innebär att kompletterande normgivning som K2- och K3-regelverk 
inte får kräva mer information på de områden som är fullharmoniserade. 
Fullharmoniseringen innebär att många upplysningar i årsredovisningen slopas, vilket 
får till följd att årsredovisningen som dokument blir kraftigt förkortat. 
 
Lekman: I allmänhet faller någon vars kunskaper inte är av yrkesmässig art, med 
hänsyn till ett särskilt område, inom definitionen för lekman. Den som ej är fackman 
kan därför betraktas som lekman. Styrelser för bostadsrättsföreningar består vanligen av 
lekmän som bor i föreningens hus och enligt Lundén (2014, s. 30) innehar relativt 
grunda kunskaper i fastighetsrelaterade ekonomifrågor. 
 
Riksorganisation: Tillämpas i denna studie som begrepp för att beskriva svenska 
rikstäckande samarbets- och förvaltningsorganisationer för bostadsrättsföreningar, 
exempelvis HSB, Riksbyggen, SBC, BoKlok, med flera. Dessa kan även benämnas 
bostadsrättsorganisationer (Victorin, 1987, s. 215), och har som verksamhetsändamål att 
mot ersättning stödja anslutna föreningar och andra kunder med teknisk, juridisk och 
ekonomisk fastighetsförvaltning. 
 
Ekonomisk fastighetsförvaltning: Ett yrkes- och kunskapsområde som innefattar de 
metoder och processer som är nödvändiga för förvaltning av bostäder och olika typer av 
kommersiella fastigheter, det vill säga fastighetsförvaltning och styrning av fastigheter 
på objektsnivå (KTH, 2016). I ekonomisk fastighetsförvaltning ingår exempelvis 
tjänster och aktiviteter som prognos och budget, analys för olika typer av ekonomiska 
optimeringar, finans- och räntepolicy, likviditetsplanering, redovisning och bokslut, 
med mera (HSB, 2016b). 
 
Lag om ekonomiska föreningar: LEF (SFS 1987:667) 
 
Bostadsrättslag: BRL (SFS 1991:614) 
 
Bokföringslagen: BFL (SFS 1999:1078) 
 
Årsredovisningslagen: ÅRL (SFS 1995:1554) 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet introduceras studiens problembakgrund och problemdiskussion 
som fundament till studiens ämnesval, därefter presenteras studiens problem-
formulering och syfte. Avslutningsvis förs studiens praktiska och teoretiska bidrag fram 
samt vilka avgränsningar som präglar undersökningens omfattning. 
 

1.1 Problembakgrund 
Bostäder som upplåtes med bostadsrätt har ökat väsentligt i antal sedan början av 
nittiotalet, och idag betraktas boendeformen som en av de mest betydelsefulla på den 
svenska bostadsmarknaden. Mellan år 1990 och 2014 har antalet bostadsrätter vuxit 
med 53 procent, att jämföra med tillväxten av hyresrätter på 8 procent för samma 
period, numera finns därmed över en miljon bostadsrätter i Sverige (Fastighetsägarna, 
2015, s. 2). Idag befinner vi oss i en situation där priser på bostadsrättsobjekt ur ett 
nationellt perspektiv aldrig har varit högre. Prisökningarna har varit särskilt kraftiga i 
svenska storstäder under senare år, men hela riket har påverkats och för mars 2016 
uppgick medelpriset på bostadsrätter i Sverige till 37 440 kronor per kvadratmeter 
(Mäklarstatistik, 2016). 
 
Sveriges bostadsrättsmodell är enligt Der Merwe och Nedelmann (1996, s. 51) ett 
svenskt fenomen, sprungen ur en socialdemokratiskt präglad era som undergick 
urbanisering med bland annat trångboddhet och bostadsbrist som följd, särskilt i 
Stockholms stad. Avregleringar med hänsyn till svensk bostadsrätt under senare 
decennier har enligt Ruonavaara (2005, s. 213) resulterat i en bostadsrättsmodell som 
mer påminner om internationellt förekommande boendeformer, till exempel 
condominium-bostäder, där fri förfoganderätt och äganderätt utgör nyckelord. 
 
En fundamental skillnad ur svenskt perspektiv mellan upplåtelseformerna bostadsrätt 
och hyresrätt, är att ägaren till bostadsrätten inte betalar någon hyra. Istället betalar 
bostadsrättshavaren, utöver en initial investeringsutgift, en årsavgift (ofta uppdelad per 
månadsbasis) till den bostadsrättsförening som äger fastigheten där bostaden upplåtes 
(Hyresgästföreningen, 2015). Årsavgiften ska täcka föreningens kostnader för lån, 
underhåll, värme och vatten, sophantering, med mera. Enligt Lundén (2013, s. 50) vilar 
det med andra ord på styrelsens ansvar att fastställa dess nivå i enlighet med 
självkostnadsprincipen, det vill säga till en sådan nivå att medlemmarnas årsavgifter 
tillsammans med andra intäkter täcker föreningens utgifter. En försvårande del i 
styrelsens finansiella förvaltning är att föreningens ekonomi ska vara balanserad över 
tid, det vill säga uppfylla likhetsprincipen som Victorin et al. (2008, s. 60) menar 
begränsar beslutsfattande och innebär att exempelvis en medlem idag inte ska gynnas på 
bekostnad av en presumtiv medlem i framtiden. En bostadsrättsförening har enligt 
Lundén (2013, s. 33-34) således inget vinstdrivande syfte, styrelsen ska anpassa 
avgiftsnivån så att föreningen inte ackumulerar onödiga mängder kapital och samtidigt 
inte avstår från att bekosta nödvändiga förbättringsåtgärder. 
 
Bolagsstyrning (eng. corporate governance) används som en samlad beteckning över 
funktionen för att beskriva, utforma och bedöma den överordnade styrningen av 
organisationer. Begreppet tar sin teoretiska utgångspunkt i bolag, exempelvis 
företagsformen aktiebolag som möjliggör en separation av ägande och kontroll. 
Turnbull (1997, s. 181) belyser emellertid i sin bolagsstyrningsstudie från 1997 att 
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bolagsstyrning kan inkludera alla typer av företag som är verksamma för att generera 
materiell eller annan nytta oavsett om de är juridiskt bolagiserade eller ej, enligt Iscason 
(2006, s. 42) är äkta bostadsrättsföreningar icke att förglömma verksamma företag som i 
Sverige går under benämningen privatbostadsföretag. Ägaraspekten för 
bostadsrättsföreningar ter sig dock annorlunda i förhållande till aktiebolag vilket belyses 
i studiens teoretiska referensram, medlemmar betraktas exempelvis som ägare samtidigt 
som de står i kontraktsrelation till föreningen eftersom medlemskap associeras med 
erläggande av årsavgift. 
 
Föreningsstyrning, ett mer talande begrepp för den teoriinriktning som utmärker denna 
studie, är ej ett begrepp som tillämpas i teoretiska sammanhang för att beskriva 
exempelvis styrningsfunktionen inom bostadsrättsföreningar. Riksorganisationen HSB 
belyser dock områdets relevans i praktisk kontext, genom HSBs kod för 
föreningsstyrning som baseras på svensk kod för bolagsstyrning (HSB, 2016c). Det 
finns enligt Blom et al. (2012, s. 10) ingen entydig innebörd eller allmänt accepterad 
definition av bolagsstyrningsbegreppet. Tema för definitioner givna av Shleifler och 
Vishny (1997), OECD (2004, s. 11) och Financial Times Lexicon är emellertid att 
bolagsstyrning anger strukturen för hur verksamhetsmål sätts, arbetas mot, bevakas och 
följs upp, utifrån förhållandet mellan en organisations styrelse och intressenter (Blom et 
al., 2012, s. 11-12). Enligt 1 §, kap. 1 i bostadsrättslagen (SFS 1991:614) och 1 §, kap. 1 
i lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667) har en bostadsrättförening som 
ändamål för sin verksamhet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i samband 
med boendet, ett mål som ska genomsyra styrelsens aktiviteter vilket ger en indikation 
om styrningsområdets applicerbarhet för denna studie. 
 
Styrelsens funktion och betydelse för enskilda medlemmar inom en bostadsrättsförening 
får olika innebörd beroende på vilket tidsperspektiv som tas i beaktande, och enligt 
Lundén (2013, s. 30) är årsavgiftens storlek central på kort sikt, en bostadsrättshavare 
vill ha lägsta möjliga avgift. Utifrån ett långsiktigt perspektiv menar samtidigt Lundén 
(2013) att idén om en framtida försäljning spelar in, eftersom köpare är beredda att 
betala mer för bostadsrätter i föreningar med bra ekonomi, en egenskap som kan vara 
svår att uppnå om årsavgiften är lägre än nödvändigt exempelvis med hänsyn tagen till 
framtida underhåll. Utgångspunkten är att föreningens totala driftskostnader ska utgöra 
basen för årsavgiftens storlek, och dit hör bland annat räntekostnader som Lundén 
(2013, s. 38) menar är den enskilt största kostnadsposten för bostadsrättsföreningar i 
allmänhet. Detta förklaras enligt Geltner et al. (2006, s. 612) bland annat av att 
fastighetssektorn karaktäriseras som väldigt kapitalintensiv och beroende av god 
tillgång på lånebaserad finansiering eftersom investeringsutgifter för exempelvis 
byggande och underhållsåtgärder ofta uppgår till stora belopp. För 
bostadsrättsföreningar medför detta en relativ känslighet inför svängningar på kredit- 
och räntemarknaden, därför är det vanligt att föreningar väljer stor exponering mot lån 
med bunden ränta, något som samtidigt bidrar till att förenkla styrelsens prognos- och 
budgetarbete. En viktig uppgift för styrelsen är således att ta ställning till och 
genomföra regelbundna omläggningar i föreningens låneportfölj. Lundén (2013, s. 38) 
menar att detta ställer krav på bevakning av bland annat ränteutveckling och 
kapitalmarknaden i stort, eftersom beslut med hänsyn till låneomläggningar får direkta 
effekter på medlemmarnas privatekonomi i ett längre perspektiv. 
 
Lundén (2013, s. 38) anser att frågan angående lån har så pass hög prioritet att styrelsen 
för en bostadsrättsförening bör hänskjuta sådana avgöranden till föreningsstämmor för 
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att inte riskera allvarlig kritik till följd av en bristfällig och i efterhand kostsam 
finansiell strategi. 
 
Att fatta bra beslut under osäkerhet och risk, exempelvis för att undvika negativa 
ekonomiska effekter enligt vad Lundén (2013) beskriver ovan, kategoriseras inom 
ramen för riskhantering (eng. Risk Management), en organisatorisk och tillika mänsklig 
funktion som antas datera tillbaka till begynnelsen av hela vår existens (Fraser & 
Simskins, 2010, s. 19). 
 
Finansiell riskhantering som vetenskaplig disciplin har genomgått omfattande 
utveckling under de senaste hundra åren, framför allt sedan sjuttiotalet i takt med den 
tekniska framfarten och en världsekonomi i kraftig expansion. Redan 1914 skapades 
organisationen Robert Morris Associates, en amerikansk ideell förening som har för 
ändamål att driva utvecklingen inom riskhantering för finansiella institutioner framåt, 
och som idag går under namnet risk management association (RMA). År 1921 
publicerades ”Risk, Uncertainty and Profit” av Frank Knight (1921), en litterär hörnsten 
inom riskhanteringsgrunder som ämnar särskilja ekonomisk risk från osäkerhet och 
beskriva dess implikationer utifrån klassisk nationalekonomisk teori. (Fraser & 
Simskins, 2010, s. 22). Knight (1921) menade att marknader under osäkerhet möjliggör 
förutsättningar för ekonomisk vinst som perfekt konkurrens inte förmår att eliminera 
(Knight, 2012, originalår 1921, s. 230-231). Ur detta synsätt definierade Knight (1921) 
risk som situationer med okända utfall men som kan tilldelas viss statistisk sannolikhet 
från ett tidigt utgångsläge, och därmed karaktäriseras av mätbarhet. Knight (1921) 
argumenterade för att osäkerhet, i kontrast till risk, inte uppfyller villkoren för 
mätbarhet eftersom både utfall och dess statistiska sannolikhetsmodeller är okända. 
(Knight, 2012, originalår 1921, s. 46). 
 
I mer tidsaktuella sammanhang har riskhantering enligt Fraser och Simskins (2010, s. 
31) vuxit fram som ett högt prioriterat område för styrelse och ledning inom 
organisationer på ett internationellt plan, inte minst mot bakgrund av de finansiella 
kriser som uppstått under de senaste tre decennierna. McShane et al. (2011, s. 643) 
beskriver två fundamentala distinktioner inom modern riskhantering, nämligen 
övergripande riskhantering (ERM) (eng. Enterprise Risk Management) och traditionell 
riskhantering (TRM) (eng. Traditional Risk Management). McShane et al. (2011, s. 
643) menar att inom TRM behandlas risker på separerad basis, där varje avdelning inom 
en viss organisation ansvarar för bevakning och hantering av den riskexponering som 
enheten är direkt utsatt för. Allt fler organisationer överger detta system till förmån för 
en implementering av ERM, som enligt McShane et al. (2011, s. 644) tar en mer 
allomfattande approach för att även inkludera operationell och strategisk risk. De båda 
systemen är bland annat en reaktion på debatten om riskhanteringens irrelevans under 
antagandet om perfekta marknadsförhållanden; principen om riskhanteringens 
irrelevans av Modigliani och Miller (1958). Forskare inom TRM belyser enligt 
McShane et al. (2011, s. 643) att de brister som råder i antagandet om perfekta 
marknadsförhållanden innebär risker som leder till verkliga kostnader, och att 
riskhantering kan reducera organisationers totala risk vilket således kan skapa värde. 
 
McShane et al. (2011, s. 643) påpekar att forskare har identifierat flertalet värde-
skapande aspekter med riskhantering. En gemensam nämnare som utpekas för detta är 
kostnadsklassificeringen; att de framför allt bidrar till lägre kostnader exempelvis med 
avseende på asymmetrisk information, skattekostnader, finansiella svårigheter och 
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utelämnade investeringar. Ett grundläggande verktyg inom riskhantering är enligt Mikes 
(2010, s. 75) upprättandet av finansiell policy som kan tillämpas för att möta 
intressenters önskan om en styrelse vars beslut förhåller sig till särskilda förutbestämda 
avgränsningar. Fastställd policy som tar utgångspunkt i verksamhetens enskilda 
riskexponering kan enligt Mikes (2010) fylla en rad funktioner, inte minst som ramverk 
avseende tillåtna och icke-tillåtna sätt för beslutsfattare att agera vid ekonomiska 
avvägningar i syfte att optimera förutsättningarna för lyckade beslut. 
 
Mot bakgrund av de systemrisker som exponerades till följd av finanskrisen mellan 
2007-2009, menar Lipton et al. (2008, s. 1-2) att det finns högt ställda förväntningar om 
att styrelser inom olika organisationer ska ta en betydligt mer aktiv roll när det kommer 
till riskhantering. Under finanskrisen påverkades närmast alla sektorer till någon grad av 
åtstramningarna på kreditmarknaden (Lipton et al., 2008, s. 2). Sverige blev däremot 
relativt förskonad från de djupaste aspekterna av krisen ur ett globalt perspektiv, men 
enligt Donner och Svensk (2010, s. 40-41) påverkades organisationer inom exempelvis 
fastighetssektorn av bankernas skärpta krav eftersom fastighetsrelaterad verksamhet 
omfattas av finansieringsbehov och i allmänhet hög belåning. Den 1 april 2014 införde 
finansinspektionen (FI) nya föreskrifter och allmänna råd beträffande styrning, 
riskhantering och kontroll riktat mot banker och kreditmarknadsföretag, med avsikten 
att skapa mer robusta finansiella företag för ökad stabilitet i det finansiella systemet (FI, 
2014, s. 4). FI föreskriver att de aktörer som omfattas av bestämmelserna ska ha ett 
ramverk för riskhantering integrerat i organisationens beslutsstruktur, något som ämnar 
skärpa bankernas och kreditmarknadsföretagens långsiktiga riskmedvetenhet (FI, 2014, 
s. 36). 
 
Woods (2011, s. 13-15) menar att som reaktion på den senaste finanskrisen har bland 
annat lagar och reglering avseende riskhantering och riskförebyggande åtgärder varit 
föremål för omfattande förändring ur ett internationellt perspektiv. Lipton et al. (2008, 
s. 2) menar att en av de viktigaste faktorerna för att säkerställa att en styrelse tar sitt 
fulla ansvar och agerar effektivt, är att etablera en utpräglad riskmedvetenhet som 
startar i organisationens toppskikt. Styrelsen kan i sin tillsynsroll därefter kommunicera 
denna riskmedvetenhet inför organisationens huvudintressenter genom att belysa hur 
riskhantering är en integrerad del av verksamhetens strategi, kultur och värdeskapande 
aktiviteter (Lipton et al., 2008, s. 2). 
 
Woods (2011, s. 156) understryker att riskhantering som system finns till för att stödja 
en organisation i arbetet med att uppnå sitt verksamhetsmål. Riskhanteringen måste 
därför vara anpassad dels till organisationens externa kontext avseende styrning och 
reglering, dels interna kontext med hänsyn till organisationens karaktär, organisatoriska 
struktur, etcetera (Woods, 2011, s. 156). Alla organisationer möter olika förutsättningar 
vilket innebär att bästa praxis för riskhantering är individuell, och måste behandlas som 
sådan (Woods, 2011, s. 166). McShane et al. (2011, s. 641) tydliggör att ERM har 
uppstått som konstruktion på grund av dess potential att övervinna begränsningar i 
TRM. 
 
I en tidsaktuell studie undersöker Lundqvist (2015, s. 464) vad som ligger bakom 
företags motiv att gå bortom TRM till fördel för ERM, där intressenters förväntningar 
om en styrning som i högre grad ser till helheten lyfts fram som en viktig faktor. För 
större företag är det bland annat kreditvärderingsinstitut, professionella samfund, 
lagstiftande organ, konsulter, aktiemarknader, tillsynsmyndigheter, med flera, som 



	   5	  

uppmanar till en övergång till ERM. Bromiley et al. (2015, s. 265) menar att det har 
publicerats många studier och artiklar specifikt inom ERM, bland annat avseende dess 
implementering och effektivitet, området befinner sig dock akademiskt fortfarande i ett 
tidigt stadium. 
 
Inom bostadsrättsföreningar vilar det enligt Lundén (2015, s. 16, 52) på styrelsens 
ansvar att företräda föreningen och säkerställa att dess aktiviteter utförs med 
utgångspunkt i medlemmarnas bästa intresse, arbetsuppgifter kan således delegeras bort 
men aldrig det övergripande ansvaret för de konsekvenser som proceduren ger upphov 
till. I en bostadsrättsförening ska ordinarie föreningsstämma hållas inom sex månader 
efter utgången av varje räkenskapsår enligt 9 §, 14 kap. i bostadsrättslagen (SFS 
1991:614). Nelson-Bülow och Lennung (2005, s. 37, 48) menar att varje enskild 
medlem vid föreningsstämma har möjlighet att på demokratisk väg göra avtryck på 
styrningen av föreningens verksamhet, och stämman (även kallad kongress och 
representantskap) är föreningens högsta beslutande organ. 
 
Det svenska föreningsarbetet påverkas enligt Nelson-Bülow och Lennung (2005, s. 24) 
framför allt av åtta normkällor som bildar den ram inom vilka bostadsrättsföreningar 
ska verka. Överst i ordningen står vad som fordras av lag, sedan beaktas övergripande 
reglering i form av stadgar, riktlinjer och policy följt av mer fria påbud med hänsyn till 
exempelvis sed och praxis. Dessa normativa element presenteras närmare i kapitel 3, 
och specificeras av Nelson-Bülow och Lennung (2005, s. 24) enligt följande: 
 

• Speciallag 
• Allmän lag 
• Stadgar 
• Riktlinjer 
• Intern praxis 
• God föreningssed 
• Tolkning från andra lagområden 
• Prejudikat 

 
Lundén (2014, s. 25) menar att bostadsrättsföreningars intressenter har ett behov av att 
kunna bedöma hur styrelsen förvaltar föreningens ekonomi och angelägenheter eftersom 
styrelsearbetets effektivitet får (eller kan få) implikationer för intressenternas 
ekonomiska situation. Årsredovisningen används enligt Lundén (2014, s. 24) av 
föreningen och alla dess intressenter, inkluderat medlemmar, styrelse, presumtiva 
framtida medlemmar, med flera, som ett verktyg för att bilda sig en uppfattning om 
bostadsrättsföreningars ekonomiska tillstånd. Årsredovisningen är såldes intressenters 
främsta tillgång till information om bostadsrättföreningens finansiella välmående. Det 
har under flertalet år pågått diskussioner gällande bostadsrättsföreningars 
underutvecklade årsredovisningar. FAR (2014a, 2014b), föreningen för revisons-
byråbranschen, har identifierat ett behov av att se över normgivningen för nuvarande 
redovisning. Detta för att underlätta för intressenter att få tillgång till tydlig finansiell 
information som skulle kunna bidra till en mer transparent redovisning. Vidare har 
Bokföringsnämnden, vars ansvar bland annat ligger vid att utveckla god 
redovisningssed, föreslagit att bostadsrättsföreningar borde undantas från skyldigheten 
att tillämpa K2-regelverken (Bokföringsnämnden, 2015a) i och med att rådande 
lagstiftning inte är anpassad för bostadsrättsföreningars särprägel. 
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Lundén (2015a, s. 249) anser att kassaflöde är den aspekt som ger tydligast bild av 
bostadsrättsföreningars ekonomi, det vill säga ej redovisningsmässigt resultat som är av 
högre betydelse för vinstdrivande aktiebolag. Det är dock enligt rådande K2/K3-
regelverk, som bostadsrättsföreningar är skyldiga att förhålla sig till, inte nödvändigt för 
en förening att presentera information i form av till exempel kassaflödesanalyser i 
årsredovisningen. FAR (2015c) menar att nuvarande fullharmoniseringslagstiftning 
skapar svårigheter för bostadsrättsföreningar att förmedla årsredovisningar som på ett 
transparent och homogent sätt presenterar information som gör det enklare för 
föreningens intressenter att bilda sig en uppfattning om föreningens ekonomi. I syfte att 
förbättra informationsgivningen inom befintligt regelsystem har FAR (2014c) 
tillsammans med de ledande riksorganisationerna HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna 
och SBC övervägt hur intressenternas informationsbehov regleras utefter lagstadgar i en 
idéskrift. I idéskriften påtalas brister i rådande lagstiftning på så sätt att det råder 
svårigheter för bostadsrättsföreningar att med klarhet avgöra om information som ska 
framgå i förvaltningsberättelsen krävs av lag eller om det ligger utanför lag, i och med 
att praxis varierar i fråga om vilken information som bör lämnas i årsredovisningen. 
Arbetsgruppen anser att nuvarande paragrafer i ÅRL och BRL är så pass översiktligt 
beskrivna att det inte tillför intressenter någon information av väsentlig betydelse. FAR 
(2014c, s. 2) betonar att det finns behov av bättre riktlinjer för informationsgivning 
angående hur föreningar avser att finansiera sina framtida omkostnader, då sådan 
kompletterande information kan underlätta för intressenter att till exempel bedöma hur 
framtida årsavgifter med tiden kommer att utveckla sig. 
 
Som följd av de brister som råder i gällande redovisningslagstiftning med avseende på 
bostadsrättsföreningar tillsatte regeringen ett kommittédirektiv (Dir 2015:97), i syfte att 
se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Regeringen påtalar i detta 
kommittédirektiv (Dir 2015:97) att årsredovisningen fungerar som ett viktigt verktyg 
för intressenter att skapa sig förståelse för eventuella bakomliggande risker med ett 
ekonomiskt bostadrättsåtagande, och för att bedöma föreningars ekonomiska status. 
Redovisningslagstiftning och kompletterande normgivning är i aktuellt läge otillräckligt 
anpassad för bostadsrättsföreningars mycket speciella verksamhet och förhållanden. Det 
har i sin tur medfört att de årsredovisningar som föreningar för närvarande upprättar ej 
kan bedömas ge intressenter tillräcklig och relevant information. 
 

1.2 Problemdiskussion 
En bostadsrätt representerar ett betydande ekonomiskt värde för den enskilde 
bostadsrättshavaren, och förvärv av en bostadsrätt kan för många individer vara den 
största privatekonomiska transaktionen de någonsin tar sig an. I svenska storstäder 
uppgår transaktionsbelopp för bostadsrätter ofta i miljontals kronor per objekt. 
Bostadsrättsformens roll i samhället blir således allt mer inflytelserik, då en växande 
andel individer får tyngre privatekonomisk exponering mot specifika 
bostadsrättsföreningar. Lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667) föreskriver 
att en ekonomisk förenings syfte är att gagna medlemmarnas ekonomiska intressen. 
Vikten av effektiv styrning och förvaltning av bostadsrättföreningars verksamhet för att 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen medför såldes en stor ansvarsbörda på 
föreningars styrelser. 
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Som tidigare belyst i studiens problembakgrund är termen föreningsstyrning inte ett 
utbrett begrepp i akademisk bemärkelse, styrningsfrågor med utgångspunkt i bostads-
rättsföreningar är ett outforskat område. Detsamma gäller för exempelvis riskhantering i 
aktuell kontext, således styrs denna studie i riktning mot teoriområden vars 
applicerbarhet görs gällande av relaterade inriktningar och vad som ska undersökas. Ett 
sådant område är bolagsstyrning, som förvisso tar utgångspunkt i aktiebolagsformen där 
ägande och kontroll står tydligt åtskilda, som tidigare påpekat appliceras emellertid 
området enligt Turnbull (1997, s. 181) på organisationer i teoretiska sammanhang 
oavsett om de är juridiskt bolagiserade eller ej. Tricker (2015, s. 4) understryker i 
samma mening att alla organisationer oavsett företagsform, vinstdrivande eller icke-
vinstdrivande, publika eller privata, är i behov av styrning och därav teoretiskt 
underbyggda resonemang för att kunna uppnå en effektiv sådan. 
 
Woods (2011, s. 9) understryker att riskhantering är en komponent inom bolagsstyrning 
som är viktig för alla organisationer, det vill säga inte begränsat till företag med 
särskilda mål, viss storlek, kultur eller affärsmodell. Att som bostadsrättsförening 
beakta exempelvis de finansiella risker som verksamheten står inför behöver enligt 
Woods (2011, s. 166) inte vara byråkratiskt till sin utformning, sådan hänsyn måste 
anpassas till föreningens profil och individuella förutsättningar. En riskhantering som är 
lämpad för bostadsrättsföreningar bör i teorin åstadkomma en kultur av riskmedvetenhet 
inom hela organisationen som kan kommuniceras till föreningens viktiga intressenter, 
den behöver samtidigt säkerställa att styrelsen har effektiva verktyg för att fatta bra 
beslut i till exempel finansiellt relaterade frågor. Idag ser vi inga indikationer på en 
utbredd förekomst av fastslagna finansiella riktlinjer på styrelsenivå inom 
bostadsrättsföreningar, trots att det ur styrnings- och riskhanteringssynpunkt tycks 
finnas fördelar med en sådan praxis ur såväl styrelsens som andra intressenters 
perspektiv. Är det problematiskt att en styrelse potentiellt agerar utanför ett fastställt 
ramverk för beslut i finansiella ärenden, som är oberoende och tidsmässigt överförbart 
mellan gamla och nya styrelser? Hur ställer sig styrelseföreträdare för olika 
bostadsrättsföreningar till finansiell policy som företeelse och frågeställningen ovan? 
 
Värdeskapande inom riskhantering har enligt McShane et al. (2011, s. 643) ett tydligt 
fokus på reducering av kostnader för en organisation. Därtill ingår en kommunikativ 
aspekt, att skapa värde genom transparens i form av en effektiv informationsgivelse som 
belyser organisationens riskmedvetenhet och hur styrelsen går tillväga för att hantera 
risk, vilket Lipton et al. (2008, s. 2) lyfter fram. I bostadsrättsföreningskontext kan 
begreppet värdeskapande vara relativt svävande, och innefatta mer än enbart strävan 
efter lägre kostnader för föreningens medlemmar. Här ingår till exempel även 
subjektiva delar som värdet av grannsämja, trygghet beträffande föreningens 
ekonomiska status, med mera. 
 
Lundén (2013, s. 38) menar inte desto mindre, att den största kostnadsposten generellt 
sett för bostadsrättsföreningar är av finansiell karaktär, närmare bestämt dess 
räntekostnader. Med en sådan utgångspunkt kan det argumenteras för att beslut som 
påverkar föreningens räntenetto bör fattas utifrån eftertänksam analys och på rationella 
grunder, eftersom de får implikationer för föreningens intressenter. Beslut som 
potentiellt kan påverka föreningens räntenetto är exempelvis sådana med koppling till 
underhåll där ökad belåning krävs, omläggningar av befintliga lån, placering av 
eventuella överlikvider, etcetera, med andra ord beslut beträffande investering, 
finansiering, refinansiering och kapitalplaceringar. Det framgår av regeringens 
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kommittédirektiv (Dir 2015:97) att nuvarande årsredovisningslagstiftning gör det svårt 
för styrelsens lekmän att förstå finansiell information och sätta den i dess sammanhang. 
Detta kan skapa grund för problem, och Lundén (2013, s. 38) anser att beslut rörande 
låneomläggningar är av sådan stor betydelse för föreningens ekonomi att de bör fattas 
vid föreningsstämmor, det vill säga inte av enbart styrelsen. Sådan praxis kan dock 
inbjuda ineffektivitet, exempelvis i form av ökad rutinmässig administration, lägre 
incitament för styrelsen att ta särskilt ansvar för föreningens finanser, fler praktiska 
moment, uppmuntra till beslutsfattande som baseras på tro och tyckande (men av en 
större grupp), med mera. Ur etisk hänsyn kan det vara fördelaktigt att följa 
direktdemokratins princip för beslut i särskilda frågor, varje medlem bibehåller då sin 
teoretiska möjlighet att påverka beslutens utfall. I praktiken kan istället ett fokus på 
riskhantering inrättas, genom hela föreningens beslutsstruktur, där öppenhet angående 
hur finansiella beslut fattas (och på vilka grunder) kan kommuniceras med föreningens 
intressenter och lyftas fram som en naturlig del av verksamhetens värdeskapande 
aktiviteter. Föreningens stämma kan utifrån dagens bestämmelser fastslå att viktiga 
finansiella beslut ska fattas av styrelsen, men med hänsyn till specifika riktlinjer på 
styrelsenivå som tar utgångspunkt i föreningens verksamhetsändamål; att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen i samband med boendet. 
 
Bostadsrättsföreningar, liksom andra verksamma organisationer, har interna och externa 
intressenter med relativt olika informationsbehov. FAR (2014c) specificerar tre viktiga 
intressenter för bostadsrättsföreningar, nämligen dess (1) medlemmar (inklusive 
styrelsen), (2) presumtiva bostadsköpare samt (3) kreditinstitut. Enligt Lundén (2014, s. 
24) är det årsredovisningen som både förening och andra intressenter använder som 
verktyg för att bilda sig en uppfattning om bostadsrättsföreningars ekonomiska tillstånd.  
FAR (2014c) tillsammans med ett antal nationella bostadsrättsorganisationer har på 
senare tid uttryckt sin oro över den eftersatta årsredovisningen, som ej är anpassad för 
den typ av verksamhet som bostadsrättsföreningar faktiskt bedriver. Detta har resulterat 
i att regeringen (2015) tillsatte en utredning för att undersöka om det i årsredovisningen 
bör lyftas fram uppgifter som är av särskild vikt för bostadsrättsföreningars intressenter. 
I den idéskrift som presenterades av FAR (2014c) åskådliggörs stora brister i rådande 
lagstiftning gällande informationsgivningen. Samtidigt menar Lipton et al. (2008, s. 
2) att med en fastställd policy kan styrelser genom sin företrädanderoll nå ut med 
signaler till organisationens intressenter om att verksamhetens beslutsfattande bygger på 
en ordnad struktur vars främsta syfte är att generera någon typ av värde. En finansiell 
policy kan enligt Brooks (2010, s. 88) uttrycka styrelsens inriktning beträffande 
hanteringen av den riskexponering som direkt inverkar på föreningens bakomliggande 
ekonomi, något som därmed kan stödja intressenters gemensamma förståelse för 
verksamhetens ändamål att bereda dess medlemmar ekonomiska fördelar. Detta ger 
upphov till frågor om vad finansiell policy kan ge för potentiella typer av effekter, 
exempelvis på föreningens verksamhetsberättelse som väsentlig del av 
årsredovisningen. 
 
Som Lundén (2015, s. 16) konstaterar är det styrelsens ansvar att företräda föreningen 
och säkerställa att verksamheten bedrivs med utgångspunkt i medlemmarnas bästa 
intresse, bland annat för att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för ett effektivt 
styrelsearbete såväl idag som i framtiden i enlighet med likhetsprincipen. Vi ser enligt 
detta sätt att resonera, att styrningsfrågor inom bostadsrättsföreningar både direkt och 
indirekt kan påverka många individers privatekonomiska ställning utifrån de olika 
finansiellt relaterade styrelsebeslut som fattas, något som i förlängningen också kan få 
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konsekvenser för samhället i stort. Ur en sammantagen värdering av den 
problematisering som framförts finner vi det intressant att undersöka frågor beträffande 
förekomst av fastställda finansieringsrelaterade riktlinjer inom bostadsrättsföreningar 
samt styrelseledamöters attityder till dessa. Detta väljer vi att göra genom att utgå från 
teoretiska resonemang som anförs inom bolagsstyrningsområdet, riskhantering och 
informationsgivning, då det råder begränsad empirisk insyn i den aktuella studiens 
specifika forskningsinriktning. 
 

1.3 Problemformulering 
Studiens problemdiskussion leder oss till att konstatera en avsaknad av indikationer på 
huruvida finansiell policy som antagits för styrelser att förhålla sig till är vanligt 
(ovanligt) förekommande inom bostadsrättsföreningar, avseende finansiella beslut 
exempelvis med koppling till upplåning, låneomläggningar, likviditetshantering, med 
mera. Utöver detta finner vi heller ingenting som redogör för styrelseledamöters 
attityder till sådana riktlinjer som ett verktyg för att säkerställa att styrning och ledning 
sker enligt vad som avhandlas i teori inom bolagsstyrning, riskhantering och svenska 
normkällor för bostadsrättsföreningar. Med hänsyn till de förutsättningar som beskrivs 
ovan formuleras därför studiens problem enligt följande: 
 
Hur ter sig tillämpningen av riktlinjer/policy för finansiella beslut på styrelsenivå inom 
bostadsrättsföreningar? 
 
I aktuell kontext avser lydelsen “ter sig” att reflektera två centrala infallsvinklar, 
nämligen att vägledande finansiell policy är en företeelse som antingen tillämpas eller ej 
samt att enskilda beslutsfattare genom sin hållning till sådana riktlinjer kan inverka på 
berörd förenings potential för tillämpning. Ur denna klarläggning introduceras följande 
två (2) forskningsfrågor: 
 

• Hur stor är förekomsten av antagna riktlinjer för olika typer av finansiella beslut 
på styrelsenivå inom bostadsrättsföreningar i Stockholms län*, Västra Götalands 
län*, Skåne län*, Uppsala län* och Östergötlands län*? 

• Vilka attityder har styrelseledamöter inom bostadsrättsföreningar till riktlinjer 
för finansiellt relaterade beslut som antagits för styrelsen att förhålla sig till? 

 
* Beakta avsnitt 5.2 Urval 

1.4 Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka förekomsten av fastställda riktlinjer för 
finansieringsrelaterade beslut på styrelsenivå inom bostadsrättsföreningar. Studien avser 
vidare att ta reda på tillfrågade styrelseledamöters attityder till sådan finansiell policy 
för att se hur deras uppfattningar om företeelsen ter sig i förhållande till teori inom 
styrning, riskhantering och informationsgivning. Som mätverktyg tillämpas ett 
webbaserat enkätformulär där resultat vid sammanställning avser att reflektera 
ledamöternas hållning till policy som vägledning vid komplexa överväganden med 
finansiell inriktning. 
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1.5 Avgränsningar 
Breda studier, i kontrast till så kallade fallstudier, ska som regel associeras med en viss 
grad av avgränsbarhet enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 61). Även om ett 
forskningsproblem karaktäriseras som brett bör det vara sådant till omfattningen att 
empiriska iakttagelser kan fokuseras till ett fåtal typer av observationer. Den aktuella 
studien behandlar svenska bostadsrättsföreningar i ett kontextobundet sammanhang, och 
avseende en grupp om över trettiotusen enskilda föreningar i råa termer, därför 
appliceras följande avgränsningar: 
 

• En bostadsrättsförening, det vill säga privatbostadsföretag alternativt oäkta 
bostadsföretag, är en typ av ekonomisk förening enligt 1 §, kap. 2 i lagen om 
ekonomiska föreningar (SFS 1987:667) och 1 §, kap. 4 i bostadsrättslagen (SFS 
1991:614). Denna studie omfattar endast juridiska personer med beteckningen 
Brf i föreningens firma, därmed utesluts andra ekonomiska föreningar från att 
ingå i aktuell undersökning. 

 
• I studien beaktas endast styrelsens finansieringsrelaterade aktiviteter och beslut, 

ej övrig ekonomisk administration som till exempel budgetering, planering av 
långsiktigt underhåll, med mera. 

 
• Endast aktiva bostadsrättsföreningar tillåts ingå i undersökningen, registrerade 

men passiva föreningar faller således utanför studiens avgränsningar. 
 

• Studien avgränsas till att undersöka bostadsrättsföreningar vars registrerings-
adress är en ort som tillhör Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne län, 
Uppsala län och Östergötlands län, se avsnitt 5.2 Urval. 

 

1.6 Ämnesval 
Denna studie riktar sig i huvudsak till bostadsrättföreningars styrelseledamöter, men 
även andra intressenter som till exempel medlemmar, kreditinstitut, med flera. Ämnet är 
av intresse med tanke på den växande ekonomiska betydelsen av bostadsrättsformen för 
enskilda individer och för samhället i stort. På förekommen anledning finns det ett 
behov av att studera finansiellt relaterade implikationer med avseende på styrning av 
bostadsrättsföreningar, genom att bland annat undersöka förekomst av olika typer av 
finansiell policy, bland vanligen lekmannamässigt styrda föreningar. Vidare vill vi 
undersöka bostadsrättföreningsledamöters hållning till huruvida fastställda finansiella 
riktlinjer, i styrdokumentformat, kan leda till ökad transparens i förhållande till 
intressenter som exempelvis föreningens medlemmar, avseende informationsgivning 
om hur ekonomi och finansiella avvägningar hanteras i vardaglig kontext. 
 
Författarna till detta arbete har ett gemensamt intresse för fastighetsbranschen och har 
under studietiden residerat inom fastigheter vars bostäder upplåtes med bostadsrätt. Mot 
bakgrund av personliga erfarenheter från tidigare styrelseengagemang och utifrån 
samröre med styrelseaktiva kontakter, observerar vi att styrningsfrågor med avseende på 
bostadsrättsföreningar framstår som ett teoretiskt outforskat område vid beaktande av 
dess stora samhälleliga betydelse. Olika verktyg för att styra exempelvis viktiga 
finansiellt relaterade styrelsebeslut existerar onekligen enligt styrnings- och 
riskhanteringsteori, men hur ter sig dess tillämpningar i svensk bostadsrättsförenings-
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kontext? Avsaknad av finansieringsteoretisk vägledning för styrelsebeslut i fråga om 
upplåning, refinansiering, med mera, kan ge upphov till ett informationsgap mellan 
medlemmar och styrelse inom bostadsrättsföreningar beträffande frågor som rör hur 
finansiell risk beaktas i praktiken. 
 

1.7 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Inom denna studies forskningsinriktning råder det en avsaknad på känd och relevant 
fakta. Varför det förhåller sig på detta sätt är i sig ett intressant ämne för diskussion, 
men att spekulera i möjliga bakomliggande förklaringar har enligt vår erfarenhet visat 
sig vara utmanande. Det kan exempelvis vara så att bostadsrättsföreningar, ur historisk 
hänsyn, inte ansetts vara en organisationsform att associera med ett betydande 
ekonomiskt inflytande över individer och samhälle på samma sätt som i dagens Sverige. 
I akademiska sammanhang ställs vanligen aktiebolagsformen i centrum, utan 
beaktansvärd konkurrens från annan typ av juridisk person och särskilt med hänsyn till 
internationell forskning. Den relativa nyttan med att studera privatbostadsföretag inom 
ramen för företagsekonomi kan därför ha förbisetts till förmån för vinstdrivande 
verksamheter, bostadsrättsformen är dessutom ej att förglömma ett fenomen av i första 
hand nationell relevans. 
 
Den aktuella studien kännetecknas av deskriptiva inslag vilket Johansson-Lindfors 
(1993, s. 82) menar kan fungera som en slags förstudie till hypotestestande och 
förklarande studier. Enligt vår vetskap existerar inga tidigare studier som syftar till att 
undersöka dels förekomsten av antagen policy för finansieringsrelaterade beslut på 
styrelsenivå inom bostadsrättsföreningar, dels styrelseföreträdares indirekt positiva eller 
negativa inställning till sådana riktlinjer. Studier med avseende på styrningsfrågor för 
bostadsrättsföreningar framstår över huvud taget som ett område i behov av vidare 
forskning eftersom indirekt applicerbara teorier behöver tillämpas i hög utsträckning, 
även om en andel av de frågor som avser finansiell förvaltning i bostadsrättsföreningar 
emellertid behandlas inom ramen för denna studie. Vår studie kan betraktas som en 
språngbräda till vidare forskning genom att resultat och analys utifrån en beskrivande 
grund kan generera empiriska insikter i styrelsens funktion för de bostadsrättsföreningar 
som observeras. Detta innebär att studien ämnar bidra med kunskap i det outforskade 
bostadsrättsföreningsstyrningsområdet utifrån teori inom bolagsstyrning, riskhantering, 
informationsgivning och vad som stadgas av lag samt andra normkällor. 
 
Studiens praktiska bidrag avser att rikta sig till bostadsrättsföreningars intressenter, 
exempelvis medlemmar inklusive styrelse, presumtiva bostadsrättsköpare, kreditinstitut, 
med flera, för att redogöra för förekomst av samt styrelserepresentanters attityder till 
finansiell policy på styrelsenivå inom bostadsrättsföreningar. Vår utgångspunkt är att 
styrelsens beslutsfattande både direkt och indirekt kan påverka intressenters ekonomiska 
ställning, finansiellt relaterade beslut exempelvis vad gäller upplåning är som tidigare 
belyst av sådan väsentlig betydelse att ineffektiva beslut i teorin kan riskera hela 
föreningar. Med denna studie hoppas vi kunna bidra till en ökad medvetenhet bland alla 
intressenter som berörs, om vikten av säkra och tidsmässigt överförbara rutiner för 
styrning och beaktande av i detta fall finansiell risk inom bostadsrättföreningar. Sådan 
ökad hänsyn kan i förekommande fall betraktas som en del av styrelsens förvaltning 
enligt verksamhetens ändamål, det vill säga att främja medlemmars ekonomiska 
intressen. 
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2 Vetenskaplig metod 
I detta kapitel kommer inledningsvis studiens förförståelse, vetenskapliga utgångs-
punkter, deduktiva angreppssätt och kvantitativa forskningsstrategi att introduceras. 
Vidare behandlas även den aktuella studiens perspektiv, val av teorier och kritik mot 
den teori som tillämpas. 
 

2.1 Förförståelse 
Forskares objektivism kan påverkas direkt och/eller indirekt av både teoretiska och 
praktiska tidigare erfarenheter. Dessa förföreställningar har växt fram genom allmän 
förförståelse, sociala fördomar samt den teoretiska förförståelsen (Holme & Solvang, 
1991, s. 155; Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). Bryman och Bell (2011, s. 43-44) menar 
att de kunskaper och tidigare erfarenheter som författarna har inom ämnesområdet är 
viktiga att delge läsaren eftersom dessa kommer att få en inverkan på studiens 
uppsatsprocess, inkluderat bland annat forskningsdesign, resultat samt tolkningen och 
analys av resultatet, med mera. 
 
Den teoretiska förförståelsen grundar sig främst på vår gemensamma Civilekonom-
utbildning vid Umeå universitet.  Vi har emellertid valt olika fördjupningsinriktningar 
på avancerad nivå, Marcus har studerat redovisning/revision medan Erik specialiserat 
sig inom finansieringsområdet. Detta har varit till hjälp för oss som författare genom 
studieprocessens samtliga delar, då vi undersökt aspekter förknippade med redovisning, 
styrningsfrågor och finansiering. Erik har också kompletterat sin praktiska och 
teoretiska kännedom om fastighetsbranschen genom studier i fastighetsrelaterade kurser 
både i Sverige och utomlands. 
 
För genomförandet av denna undersökning krävdes grundläggande statistiska kunskaper 
och en normal nivå av teknisk förståelse. Under Civilekonomutbildningens första år 
studerade vi ekonomiskt relaterad statistik på A-nivå över en halv termin. De kunskaper 
som förvärvades i och med detta har varit tillräckliga för att möjliggöra verkställandet 
av denna studie. 
 
Vår allmänna förförståelse baseras bland annat på personliga erfarenheter från 
förbindelser med bostadsrättföreningar och gemensamma intresse för styrning av sådan 
verksamhet. Båda författarna har under studietiden innehaft bostadsrätt som 
boendeform. Erik har dessutom erfarenhet av styrelsearbete genom styrelseengagemang 
i sin förening. Han fick där en inblick i styrelsefunktionen och dess beslutsstruktur, 
vilket har varit en bidragande faktor till inspiration för denna studie. Marcus är uppväxt 
med ett familjeföretag inom fastighetsbranschen. Alla ovan nämnda personliga 
erfarenheter har skapat förutsättningar för relativt god förståelse för fastighetsbranschen 
i allmänhet och bostadsrättsföreningars situation i synnerhet. 
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2.2 Vetenskapliga utgångspunkter 
Studiens metodologiska inriktning och genomförande tar utgångspunkt i den 
problemformulering och det syfte som författarna utformat (Bryman & Bell, 2011, s. 
43). Vidare påtalar Saunders et al. (2009, s. 107) att författarnas vetenskapliga 
ståndpunkter kommer ha en inverkan på forskningens strategi samt val av såväl 
teoretisk som praktisk metod. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 10-11) syftar 
kunskapssyn i vetenskapliga termer till verklighets- och vetbarhetsuppfattning inom 
vetenskaplig forskning. Verklighetsuppfattningen handlar om hur forskare ser på den 
verklighet som ska studeras medan vetbarhetsuppfattningen syftar till hur denna 
verklighet ska studeras, det vill säga forskarens syn på kunskap. På förekommen 
anledning ämnar vi därför att redogöra för författarnas utgångspunkter och dess 
påverkan på studien. 
 
Forskarnas ontologi, eller verklighetsuppfattning, omfattar huvudsakligen två paradigm: 
konstruktionism eller objektivism (Saunders et al., 2009, s. 110). Objektivism utgår 
ifrån att sociala aktörer inte kan påverka det som händer omkring oss (Bryman & Bell, 
2011, s. 36). Vidare påtalar Saunders et al. (2009, s. 110-111) att objektivism handlar 
om att fenomen och strukturer existerar oberoende av sociala aktörer. I motsats till 
objektivismen innebär konstruktionism att företeelser skapas genom sociala aktörer och 
att dessa företeelser är i ständig förändring. Denna studies problemformulering syftar 
till att generera ett resultat som existerar oberoende av sociala aktörer och ämnar inte att 
subjektivt tolka resultatet, varav objektivismen avspeglar studien till större del än 
konstruktionismen. Om studien istället hade innehaft en konstruktionistisk prägel skulle 
våra egna tankar kunnat forma riktningen av studien, vilket inte hade varit förenligt med 
studiens syfte. Även om vi ämnar objektivt besvara vår problemformulering så går det 
inte enligt Holme och Solvang (1991, s. 31) att som forskare förhålla sig helt fri från 
egna värderingar mot det studerade objektet. Detta är något vi haft i åtanke genom hela 
studieförfarandet för att till en så hög grad som möjligt försöka hålla oss objektiva. 
 
Epistemologi belyser enligt Bryman och Bell (2011, s. 29) ”vad som är eller vad som 
ska betraktas som kunskap inom ett ämnesområde”.  Med hänsyn till studiens objektiva 
prägling faller det sig naturligt att studien har en positivistiskt epistemologisk 
utgångspunkt. Positivismen menar att företeelser måste kunna observeras för att kunna 
betraktas som kunskap (Saunders et al., 2009, s. 113). Den aktuella studien har ett 
deskriptivt mål och ämnar undersöka förekomsten av fastställda riktlinjer för olika typer 
av finansiella beslut på styrelsenivå inom bostadsrättsföreningar i Stockholms län, 
Västra Götalands län, Skåne län, Uppsala län och Östergötlands län samt beskriva vilka 
attityder styrelseledamöter inom bostadsrättsföreningar har till riktlinjer för finansiella 
beslut som fastställts på styrelsenivå. Detta är i enlighet med den positivistiska synen på 
kunskap, det vill säga att skapa en avbildning på det som ska studeras (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 44). Vidare syftar studien till att ge en mätbar och saklig 
framställning av resultatet fri från personliga bedömningar i linje med det positivistiska 
synsättet. Aspekter angående tolkning och förståelse av vad resultatet kan bero på, följer 
enligt Bryman och Bell (2011, s. 32) det hermeneutiska perspektivet, och är något vi 
ämnar lämna åt andra forskare som förslag till vidare studier. Att förstå bakomliggande 
orsaker till respondenternas attityder faller således utanför undersökningens omfattning. 
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2.3 Angreppssätt och forskningsstrategi 
Bryman och Bell (2011, s. 26-29) menar att en studies angreppssätt beskriver 
sambandet mellan teori och empiri, valet av angreppssätt påverkar på så vis studiens 
utformning. Det är i huvudsak två angreppssätt, det deduktiva och induktiva 
angreppssättet, som beskriver förhållandet mellan teori och praktik. En deduktiv ansats 
innebär att forskningen går från teori till empiri (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55).  I 
kontrast till det deduktiva angreppssättet menar Saunders et al. (2009, s. 125-126) att en 
induktiv forskningsinriktning avser att generera teorier utifrån empirisk data. 
 
Inom samhällsvetenskaplig forskning är det enligt Bryman och Bell (2011, s. 29) i vissa 
fall svårt att göra en distinkt skillnad mellan vilka ansatser som genomsyrar studien. De 
menar att det är bättre att uppfatta deduktiva och induktiva strategier som tendenser. 
Detta går i linje med det Johansson-Lindfors (1993, s. 59-60) belyser; att det i praktiken 
råder ett samspel mellan teori och empiri, den så kallade gyllene medelvägen. För 
författare med en positivistisk kunskapssyn kan den gyllene medelvägen innebära en 
start i empiri för att gå vidare till teori och för att sedan återigen avsluta i empirin. I vår 
studie har vi utifrån praktiska observationer i form av en utförlig screening av flertalet 
bostadsrättsföreningars hemsidor kunnat identifiera en låg förekomst av publikt 
tillgängliga finansieringsrelaterade riktlinjer som antagits på styrelsenivå. Därefter har 
vi sökt efter teorier avseende bolagsstyrning och riskhantering som vi sedan testat i en 
empirisk kontext. Denna studie pendlar kring Johansson-Lindfors (1993, s. 60) 
beskrivna gyllene medelväg. Studien avser, utöver att se till förekomst av finansiell 
policy, även att undersöka styrelseledamöters attityder i förhållande till teori inom 
styrning och andra etablerade teoriområden som riskhantering där ramverk för 
finansiella beslut har en given roll, något som argumenterar för att studien överlag drar i 
deduktiv riktning.  Det induktiva angreppssättet fokuserar på generering av nya teorier 
och är mer passande vid kvalitativa studier (Saunders et al., 2009, s. 126). Den aktuella 
studiens positivistiska kunskapssyn rymmer enligt Bryman och Bell (2011, s. 30) både 
deduktiva och induktiva element, vår forskningsansats är emellertid att utgå från redan 
befintliga teoretiska resonemang. 
 
Forskningsstrategin som tillämpas i denna studie utgår från tidigare gjorda 
kunskapsteoretiska val. Utifrån studiens positivistiska syn på kunskap, objektiva 
verklighetssyn och deduktiva angreppssätt kommer därför forskningsstrategin följa det 
kvantitativa tillvägagångssättet. Holme och Solvang (1991, s. 85) menar att den 
kvantitativa metoden kännetecknas av att omvandla information till siffror och mängder 
för att sedan statistiskt analysera den data som inhämtats. Detta går i linje med denna 
studie som genom kvantifierad data avser att undersöka förekomsten av finansiell policy 
samt beskriva styrelseföreträdares attityder till de riktlinjer som avses.  Vidare syftar 
kvantitativ forskning till att mäta och beskriva resultatet, medan kvalitativ forskning 
förespråkar tolkning och förståelse (Bryman & Bell, 2011, s. 169, 340 - 341). Det 
kvalitativa upplägget är inte förenligt med den aktuella studiens syfte då den kvalitativa 
strategin är konstruktionistisk och induktiv till sin art. 
 
Sammanfattningsvis är målet med denna studie att utifrån enkätbaserad data ta reda på 
förekomsten av fastställda riktlinjer på styrelsenivå inom bostadsrättsföreningar i form 
av exempelvis en finanspolicy samt beskriva föreningars styrelseföreträdares hållning 
till verktyg av sådan art. Förstå orsaker bakom varför vissa föreningar upprättat 
riktlinjer för finansiella beslut på styrelsenivå och några inte, är något som ej faller inom 
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ramen för denna studie. På förekommen anledning är den kvantitativa strategin bättre 
lämpad för ändamålet att ge svar på studiens utformade problemformulering och syfte. 
 

2.4 Perspektiv 
Studiers perspektiv är inte alltid enkelt att urskilja och bör därför beskrivas av 
författarna så att eventuella tvetydigheter mellan författare och läsare om vad som avses 
med studiens kan undvikas. Bjereld et al. (2002, s. 17) förklarar att studiens perspektiv 
förenklar bilden av verkligheten och bidrar därmed till att förtydliga studiens 
problemformulering och syfte, samt minimerar läsarens egna uppfattningar och 
tolkningar. Vidare har studiens perspektiv en påverkan på vilka slutsatser som dras 
rörande det studerade ämnesområdet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 37-38). 
 
Det perspektiv som antas i den aktuella studien utgår från styrelseledamöters synvinkel 
eftersom det är styrelsen som har till uppgift att verkställa beslut om upprättande av 
finansiell policy på styrelsenivå, oavsett om det fattades av stämma eller styrelse. Vi 
riktar oss till en ledamot per bostadsrättsförening som har styrelsens företrädarroll, 
därmed företrädesvis ordföranden eller om det lämpar sig bättre i enskilda fall, annan 
ledamot med särskilt inflytande över exempelvis föreningens finansiellt relaterade 
avvägningar. Detta innebär i denna studie att styrelsen definieras som de individer i 
verksamheten som främst ansvarar för föreningens ekonomiska situation. Studiens 
slutsatser kommer emellertid rikta sig till bostadsrättsföreningars intressenter, där 
föreningens styrelse och medlemmar är huvudintressenter. Detta på grund av att även 
medlemmar, presumtiva bostadsrättsköpare, kreditinstitut, med flera, bör vara 
intresserade av om styrelsen har riktlinjer att förhålla sig till eftersom styrelsens beslut 
påverkar föreningens ekonomi och därav intressenters ekonomiska intressen. Vi 
kommer följaktligen att undersöka styrelseföreträdares attityd till finansiell policy på 
styrelsenivå för att ge övriga intressenter en beskrivning om hur styrelser för 
bostadsrättsföreningar inom vårt urval värderar sådana riktlinjer. 
 
Denna studie ämnar reflektera hur tillämpningen av fastställda riktlinjer för finansiella 
styrelsebeslut ter sig inom de bostadsrättsföreningar som ingår i vårt urval, utifrån 
tillfrågade ledamöters aktuella situation och deras svar på en styrnings- och 
riskhanteringscentrerad enkätkonstruktion. Studiens enkät avser att fungera som 
mätenhet både vad gäller frågor om förekomst av och styrelseledamöters attityder till 
finansiell policy. Med en webbaserad enkät tillåts vi kartlägga i hur stor (liten) 
utsträckning finansiellt relaterade riktlinjer förekommer inom aktuellt urval, vi kan 
samtidigt beskriva hur våra respondenter ställer sig till dem. Detta kommer vid ett 
positivt utfall att bidra med praktisk kunskap till intressenter av en bostadsrättsförening 
i och med att beslut som fattas på styrelsenivå får konsekvenser för dem som i någon 
mening påverkas av berörd förenings ekonomiska tillstånd. 
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2.5 Val av teorier 
Johansson-Lindfors (1993, s. 87) menar att val av teorier syftar till att stödja författarnas 
argumentation och ska ta utgångspunkt i studiens problemformulering. Studiens syfte 
och problemformulering avser att undersöka förekomsten av samt attityden till 
fastställda riktlinjer för finansiella beslut inom bostadsrättsföreningar. I och med detta 
har huvudsakligen studier bakom bolagsstyrning och riskhantering fungerat som 
utgångspunkt för litteratursökningen. Vidare bör forskare ha ett kritiskt förhållningssätt 
till valet av de teorier som ligger för grund för empirin (Johansson-Lindfors, 1993, s. 
87). 
 
Litteratursökningen har i första hand utförts via Umeå universitetsbibliotekets sökmotor 
för identifierandet av lämplig facklitteratur. Utvald facklitteratur har fungerat som 
inkörsport till flertalet vetenskapliga artiklar i och med att facklitteraturen förklarar 
modeller och teorier på ett överskådligt sätt. Sålunda har facklitteratur förenklat vår 
forskningsprocess utan att urholka innehållets kvalitet. Databasen EBSCO Business 
Source Premier har främst använts vid sökningen av vetenskapliga artiklar. Vi har även 
använt Google Scholar för att bredda vårt urval av databaser. För att säkerställa att 
erhållna artiklar håller god kvalitet har vi kontrollerat om applicerbara studier citeras i 
andra författares verk för att få en uppfattning om huruvida de är allmänt kända. 
 
I tabell 2 redovisas samtliga relevanta nyckelord som har använts i samband med 
litteratursökningen, och som därmed utgör grund för uppbyggnaden av hela den aktuella 
studiens teoretiska referensram. Dessa nyckelord har via tillämpade databaser genererat 
en bred bas av kvalificerade och trovärdiga artiklar. Tabell 2 kan betraktas som en 
illustration över de artiklar som accepterats på grund av deras koppling till aktuell 
ämnesinriktning och applicerbarhet på ett annars relativt snävt forskningsområde. För 
att ytterligare säkerställa att utvalda artiklar håller god standard har vi fokuserat på 
tidskrifter som till exempel Corporate Governance International och Long Range 
Planning. 
 
Tabell 2. Artikelanvändning utifrån nyckelord 

Bostadsrätt och condominiums Tillämpade nyckelord 
Modes of condominium management: a principal-agent 
perspective. Yip et al. (2007). 

Fastighetsförvaltning, 
condominium, agentteori 

Comparing housing co-operatives in Sweden and Condominiums 
in Hong Kong. Yip & Dalholm (2006). 

Bostadsrätt, condominium, 
förvaltning, äganderätt 

Forms of tenure in Sweden: the case of the tenant owner.  
Victorin (1987). 

Upplåtelseform, bostadsrätt, 
utveckling, reglering 

The Swedish tenant-ownership model as an alternative to 
apartment ownership (sectional titles).  
Van Der Merwe & Nedelmann (1996). 

Det svenska bostadsrättssystemet, 
äganderätt, definitionsproblem 

How Divergent Housing Institutions Evolve: A Comparison of 
Swedish Tenant Co-‐‑operatives and Finnish Shareholders' Housing 
Companies. Ruonavaara (2005). 

Kooperativ, bostadsorganisationer, 
jämförande historia, 
bostadsaktiebolag 

Condominium: Shelter on a Statutory Foundation.  
Berger (1963). 

Condominium, karaktärsdrag, 
äganderätt, internationell 

Styrelse och bolagsstyrning Tillämpade nyckelord 
Boards of directors and corporate financial performance: A review 
and integrative model. Zahra & Pearce (1989). 

Styrelseeffektivitet, roller, 
funktion, mål 
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Breakthrough board performance: how to harness your board's 
intellectual capital. Nicholson & Kiel (2004). 

Styrelsen, intellektuellt kapital, 
effektiv förvaltning 

Corporate governance: its scope, concerns and theories.  
Turnbull (1997). 

Agenter, intressenter, finansiering, 
företag som begrepp  

Corporate governance: An ethical perspective.  
Arjoon (2005). 

Etik, styrning, mekanismer för 
efterlevnad av etiska aspekter 

Codes of good governance worldwide: what is the trigger? 
Aguilera & Cuervo-Cazurra (2004). 

Styrelsen, koder för god styrning, 
brister i lagstiftning 

Riskhantering och informationsgivning Tillämpade nyckelord 

Risk Management and the Board of Directors.  
Lipton et al. (2008). 

Riskmedvetenhet, kultur, reglering, 
styrelsen 

Does enterprise risk management increase firm value?  
McShane & Rustambekov (2011). 

Övergripande riskhantering 
(ERM), traditionell riskhantering 

Why firms implement risk governance–Stepping beyond traditional 
risk management to enterprise risk management. Lundqvist (2015). 

Intressenter, riskstyrning, 
informationsbehov, ERM 

Enterprise risk management: Review, critique, and research 
directions. Bromiley et al. (2015). 

Historia, definition, 
implementering av ERM 

Financial Reporting Transparency.  
Barth & Schipper (2008). 

Informationsgivning, transparens, 
intressenter, finansiell rapportering 

 
 
Holme och Solvang (1991, s. 51) förklarar syftet med teorier i följande citat: ”Teorier är 
för oss mer eller mindre komplexa uppfattningar som finns utvecklade rörande 
sammanhang och förhållanden mellan företeelser och som vi önskar att prova mot den 
konkreta samhällssituationen ”. Vidare menar Holme och Solvang (1991, s. 51-52) att 
teorianvändningen i ett akademiskt arbete styr studiens metodologiska genomförande, 
det vill säga att den valda teorin kommer inverka på innehållet i arbetet samt det 
forskarna ämnar undersöka. I denna studie har utvald teori som innefattar 
bolagsstyrning, riskhantering och informationsgivning verkat som utgångspunkt för 
formulerandet av enkätfrågor (med tillhörande påståenden), så att studiens 
problemformulering i sin helhet ska kunna besvaras utifrån insamlad data. 
 

2.6 Källkritik 
Under studiens utformning har samtliga valda teoriers trovärdighet bedömts och 
värderats, och Johansson-Lindfors (1993, s. 87) menar att det är viktigt att författarna 
kritiskt granskar valet av teoretiska föreställningar, något som är särskilt aktuellt i ett 
fall med begränsad tillgång på teoretiskt och praktiskt underlag. 
 
Inom denna studies forskningsområde råder det en avsaknad på känd och relevant fakta, 
vid en internationell utblick påträffas dock viss kunskap som med parallellisering och 
triangulering kan ha ett vetenskapligt värde för beskrivande aspekter av denna 
undersökning. I viss utsträckning har därför till exempel Comparing Housing Co-
operatives in Sweden and Condominiums in Hong Kong av Yip och Dalholm (2006) 
tillämpats, på grund av dess originalitet och höga relevans för studiens ämnesinriktning. 
Det var i anknytning till en ENHR-konferens under 2006 på tema bostad och tillväxt i 
Europa som Yip och Dalholm (2006) introducerade arbetet som omnämns ovan, vilket 
numera är publicerat som konferenstryck varför dess vetenskaplighet kan ifrågasättas. 
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Författaren Lundén är frekvent refererad i denna studie. Björn Lundén driver ett 
kunskaps- och utbildningsföretag som förser föreningar, med flera, med “begriplig 
information och praktiska hjälpmedel inom områden beträffande skatt, redovisning, 
personal och juridik” (Lundén, 2015a, s. 4). Att basera stora delar av kapitel på en 
författares tankar och resonemang kan kritiseras då en ensidig samt oriktig avbildning 
av verkligheten kan skapas. Dock anser vi att Lundéns expertis i form av tillämpliga 
resonemang om föreningsstyrning passar bra in i den aktuella studiens praktiskt lagda 
inriktning. För att undvika en inskränkt och felaktig bild av verkligheten har vi 
emellertid utgått från välciterade teorier som redovisats i tabell 2 ovan. Lundéns tankar 
om bostadsrättsföreningars styrning har såldes fungerat som ett komplement till 
internationella bolagsstyrningsperspektiv och riskhanteringsteorier. 
 
Vi har i största möjliga mån tillämpat och referat till förstahandskällor, vilket Holme 
och Solvang (1991, s. 147-148) menar är att föredra, då förstahandskällor håller högre 
trovärdighet än andrahandskällor. Andrahandskällor kan oavsiktligen förvanska 
ursprunget av förstahandskällans ståndpunkt. Vidare har kontroll utförts på de valda 
studiernas empiriska ursprung. Johansson-Lindfors (1993, s. 89) menar att primärkällor 
är teorier som forskaren själv svarar för den empiriska grunden och själv iakttagits vad 
som återges, medan en sekundärkälla grundas på̊ forskarens resonemang och andras 
erfarenheter. Litteraturanvändningen i denna studie är, i så stor utsträckning som varit 
genomförbart med tanke på studiens grundförutsättningar, bestående av primärkällor. 
Exempel på primära källor som tillämpats är Boards of directors and corporate 
financial performance: A review and integrative model av Zahra & Pearce (1989) och 
Becoming the lamp bearer av Mikes (2010), publicerad inom Fraser & Simkins (2010) 
Enterprise Risk Management: Today's Leading Research and Best Practices for 
Tomorrow's Executives. 
 
Vi använder flertalet äldre publicerade studier, till exempel Modigliani och Miller 
(1958), Berger (1963) samt Victorin (1987), vilket bör påpekas och diskuteras med 
avseende på aktualiteten i de valda studierna. En studies resultat och mening behöver 
inte vara inaktuell bara för att studien inte publiceras nyligen, författarna bör emellertid 
vara uppdaterade på de senaste framstegen inom det forskningsområde som berörs 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 89). För att styrka den aktuella studiens aktualitet har vi 
så långt det varit möjligt försökt att utgå från tidsenliga artiklar. 
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3 Normkällor för bostadsrättsföreningar 
Nelson-Bülow och Lennung (2005, s. 24) ger de lag- och principkällor som påverkar 
svenskt föreningsarbete, däribland bostadsrättsföreningar, den samlade benämningen 
normkällor. Den aktuella studien tillämpar samma benämning samt kategorisering, och 
i det följande kommer vi att redogöra för respektive inkluderad del som 
bostadsrättsföreningar har att förhålla sig till. Inledningsvis presenteras lagar och 
stadgar, sedan beskrivs riktlinjer och policy som bostadsrättsföreningar är fria att 
fastställa på stämmo- och styrelsenivå, likaså intern praxis, seder, tolkningar och 
prejudikat. Slutligen presenteras föreningars möjlighet till uppdragsbaserad ekonomisk 
förvaltning och rådgivning. 
 

3.1 Lagar 
Bostadsrättsföreningar är skyldiga att sköta sin löpande bokföring i enlighet med 
bokföringslagen (SFS 1999:1078) och upprätta en årsredovisning i enlighet med års-
redovisningslagen (SFS 1995:1554).  Bostadsrättsföreningar styrs främst enligt en 
särskild speciallag, bostadsrättslagen (SFS 1991:614). Enligt 1 §, kap. 1. och 1 § kap. 4 
i bostadsrättslagen (SFS 1991:614) är en bostadsrättsförening en ekonomisk förening 
som har till ändamål för sin verksamhet att i föreningens hus upplåta lägenheter med 
bostadsrätt mot ersättning och utan tidsbegränsning, och föreningen har att tillvarata 
sina medlemmars intressen inom detta område. 1 §, kap. 1 i lagen om ekonomiska 
föreningar (SFS 1987:667) föreskriver även att en ekonomisk förenings syfte är att 
gagna medlemmarnas ekonomiska intressen. 
 

3.2 Stadgar 
Stadgar för en bostadsrättsförening beskrivs av Nelson-Bülow och Lennung (2005, s. 
28) som föreningens ryggrad, ett komplement till lagen som ofta är betydligt utförligare 
formulerade i förhållande till stadgar inom andra ekonomiska föreningar. Enligt Nelson-
Bülow och Lennung (2005, s. 29) beror detta dels på de skyddsregler som föreningar 
väljer att skriva in från bostadsrättslagen (SFS 1991:614), dels på önskemål om att gå 
bortom endast obligatoriska regler inom lagen om ekonomiska föreningar (SFS 
1987:667) genom att ta in egna bestämmelser. De stadgar som ska reglera föreningens 
verksamhet måste registreras hos Bolagsverket efter antagning av stämman, stadgarna 
ska ha karaktären av ett standardavtal och blir en offentlig handling i samband med 
registreringen (Nelson-Bülow & Lennung, 2005, s. 27, 30). Föreningar som står i 
anslutning till en riksorganisation med ett övergripande förvaltningsansvar, exempelvis 
Riksbyggen och HSB, har stadgar som baseras på riksorganisationens så kallade 
normalstadgar. Syftet med normalstadgar är att fungera som fundament till föreningens 
enskilda stadgar, det vill säga utgöra en mall som förklarar hur stadgarna bör vara 
utformade (Föreningspool Malmö, 2016). Normalstadgar är ofta utförligt formulerade 
för att undvika ett behov av stora kompletteringar. De kan inkludera paragrafer som tar 
utgångspunkt i riksorganisationens särskilda etiska och samhälleliga värderingar, och 
även stadga rekommendationer om samverkan mellan riksorganisation och ansluten 
bostadsrättsförening till exempel avseende skötsel och administrativ förvaltning (HSB, 
2011a). 
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Stadgarnas centrala betydelse för bostadsrättsföreningar innebär att de inte ska ändras 
utan särskilda skäl, och ofta krävs en speciell procedur för att möjliggöra förfarandet 
(Nelson-Bülow & Lennung, 2005, s. 31). Detta medför å ena sidan att detaljrika stadgar 
inte rekommenderas, de bör formuleras övergripande, vilket å andra sidan kan skapa 
komplicerade tolkningsproblem. 
 

3.3 Riktlinjer och policy 
En bostadsrättsförening har möjlighet att utarbeta och anta riktlinjer och policy i 
principfrågor inom föreningen för specifika ändamål, detta kan göras av både stämma 
och styrelse. Nelson-Bülow och Lennung (2005, s. 31) påpekar att stämman, i egenskap 
av högsta beslutande organ, kan anta riktlinjer i syfte att ”styra sin styrelse” vilket 
innebär att riktlinjer och policy får olika dignitet beroende på dess nivå för fastställande 
(stämmo- eller styrelsenivå). Föreningens stämma kan därmed alltid besluta om att anta 
nya eller ändra riktlinjer som tidigare antagits, under villkor att de inte står i strid med 
stadgar eller lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667). Det finns en rad olika 
anledningar till varför riktlinjer och policy antas, till exempel i syfte att underlätta det 
dagliga föreningsarbetet, eller fastställa särskilda mandat där stämmans riktlinjer kan 
tala om vad som ska utföras och hur (Nelson-Bülow & Lennung, 2005, s. 31). Riktlinjer 
och policy kan även fastställas av etiska skäl, och Nelson-Bülow och Lennung (2005, s. 
32) framhåller att etiska riktlinjer kan upprättas i form av exempelvis en 
placeringspolicy för föreningens likvida medel. 
 
Riktlinjer och policy kan som tidigare nämnts antas på styrelsenivå, men enligt Nelson-
Bülow & Lennung (2005, s. 32) blir de inte bindande för stämman såvida inte stadgarna 
föreskriver att styrelsen ska fastställa dessa. I slutändan är det med andra ord stämman, 
förutom i undantagsfall, som avgör riktlinjernas auktoritet, eftersom stämman kan anta 
riktlinjer och policy som förtar verkan av de som fastställts på styrelsenivå. Nelson-
Bülow & Lennung (2005)  menar att det är vanligt att exempelvis valberedningar 
arbetar efter riktlinjer som fastställts av stämman. Han påpekar dessutom att stämman 
fritt välja att leda sin styrelse i en viss önskad riktning, eller begränsa styrelsens 
handlingsutrymme. 
 

3.4 Intern praxis, seder, tolkningar och prejudikat 
När en förening arbetat under ett antal år är det enligt Nelson-Bülow och Lennung 
(2005, s. 32) vanligt förekommande att en intern praxis hunnit etableras. Intern praxis är 
en till stadgar och riktlinjer kompletterande normkälla i dignitet med god föreningssed, 
tolkning från andra lagområden (gäller huvudsakligen ideella föreningar) och prejudikat 
för hur en förening ska lösa eventuella problem. Det är ovanligt att praxis, seder, 
etcetera, finns i skriftlig form vilket försvårar för den oinvigde, och Nelson-Bülow och 
Lennung (2005, s. 32) belyser att det är viktigt att tillämpad praxis kommer alla 
beslutande organ till känna, samt att den inte är begränsande i sådan mening att nytt 
tänkande och nya arbetsmetoder hålls tillbaka. Nelson-Bülow och Lennung (2005, s. 
32) menar att så kan bli fallet när ord yttras i paritet med ”så här har vi alltid gjort!” och 
”så här har vi aldrig arbetat förut!”. 
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3.5 Uppdragsbaserad ekonomisk förvaltning och rådgivning 
Alla bostadsrättsföreningar som står i anslutning till en riksorganisation, exempelvis 
HSB, Riksbyggen eller SBC, har möjlighet att teckna avtal om utförandet av tjänster 
med koppling till den ekonomiska förvaltningen. Detsamma gäller föreningar som drivs 
utan att stå under en övergripande administrativ organisation, dessa kan dessutom ha ett 
något friare utrymme när det kommer till valet av uppdragstagare. En 
bostadsrättsförening kan således avtala om exempelvis ett heltäckande ekonomiskt 
förvaltningsuppdrag i syfte låta styrelsens arbete utgå till fullo från uppdragstagarens 
underlag och rekommendationer (Lundén, 2014, s. 30-31). 
 
Ekonomitjänster som erbjuds av exempelvis HSB, Riksbyggen och SBC innefattar 
bland annat bokslut, årsredovisning, budget, finans- och räntepolicy, 
likviditetsplanering, lånehantering, räntebedömning, med mera (HSB, 2016b) 
(Riksbyggen, 2016) (SBC, 2016). På stämmans eller styrelsens begäran kan därför till 
exempel riktlinjer för finansiella beslut skapas och levereras av föreningens 
övergripande förvaltningsorganisation, med detta följer dock ökade kostnader. 
 
Bostadsrättsföreningar som upphandlat tjänst(er) inom ekonomi eller annan 
administration från ett förvaltningsföretag kan erbjudas styrelserådgivning och generell 
konsultation av en kvalificerad ekonom (eller ett team av rådgivare) i viktiga beslut som 
berör föreningens verksamhet (HSB, 2016b) (Riksbyggen, 2016) (SBC, 2016). Det 
finns många källor till rådgivning och graden av oberoende varierar 
(Bostadsrättsnämnden, 2016). Enklare råd, exempelvis muntliga rekommendationer, är 
enligt Lundén (2015b, s. 51) inte dugligt som underlag för beslut eftersom styrelsen 
ansvarar för att ta fram bra och detaljerat material för riktig beslutsförhet. 
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4 Teoretisk referensram  
Följande kapitel har för ändamål att avhandla studiens teoretiska utgångspunkt. I ett 
första skede presenteras en internationell utblick samt en inledande beskrivning av de 
teoretiska förutsättningar som präglar studiens forskningsinriktning. Vidare 
introduceras bolagsstyrning, föreningsstyrning, riskhantering och informationsgivning. 
Som avslutande del preciseras kopplingen mellan den aktuella studiens teoretiska 
referensram och problemformulering. Den teori som framförs med tillägg av studiens 
normativa källor ligger till grund för undersökningens enkätfrågor, och återges jämte 
redovisad empiri och analys. 
 

4.1 Sveriges bostadsrättsmodell - En internationell utblick 
Tillgången på direkt applicerbar teori och tidigare forskning med hänsyn till frågor som 
berör svensk bostadsrätt kan ur denna studies perspektiv betraktas som otillräcklig, 
vilket bland annat behandlas i avsnitt 1.7. Denna begränsning ger upphov till viss 
problematik, och skäl att ifrågasätta den aktuella studiens validitet, vid en internationell 
utblick ser vi dock studier som genom varsam användning kan bidra med tillämpliga 
insikter och ökad bredd till den teoretiska referensram som presenteras i det följande. 
En vy över likheter/skillnader olika boendeformer och inhemska system emellan kan 
potentiellt leda till att stärka våra möjligheter att utgå från internationella studier och 
samtidigt dra rimliga paralleller mellan relativt skilda områden, bland annat till nytta för 
studiens analys och slutsatser, men även som del av den deskriptiva infallsvinkel som i 
viss mån präglar detta arbete. 
 
Den svenska bostadsrättsmodellen utmärker sig i internationella sammanhang genom 
sin egenartade normstruktur och bostadsrättens väsentliga andel av Sveriges samlade 
bostadsstock, menar Ruonavaara (2005, s. 213). Liknande boendeformer existerar enligt 
Ruonavaara (2005) visserligen i andra länder, men då i betydligt lägre utsträckning sett 
till totalt antal bostäder. I samma anda beskriver Der Merwe och Nedelmann (1996, s. 
51) upplåtelseformen bostadsrätt som ett svenskt fenomen, huvudsakligen sprunget ur 
en urbaniseringstrend vars krafter bland annat resulterat i svåra fall av bostadsbrist inom 
flera växande storstadsområden. 
 
Den som äger bostadsrätt i Sverige, det vill säga bostadsrättshavaren, ingår enligt 
Victorin (1987, s. 206) i en förening (juridisk person) som ger medlemmen en icke-
tidsbegränsad nyttjanderätt till föreningens fastighet motsvarande dennes förutbestämda 
andel. Teoretiskt sett tycks flertalet typer av juridiska personer väl lämpade för syftet att 
utgöra intermediär mellan nyttjare och upplåtare av bostadsobjekt som ingår i större 
fastighetskomplex, detta har också varit fallet i Sverige menar Victorin (1987) som 
bland annat anger aktiebolag som exempel. Föreningsformen står dock i överväldigande 
majoritet för ändamålet och särskilt bland relativt nybildade svenska rörelser för 
kollektivt boende. 
 
I Finland är aktiebolagsformen för bostadsupplåtelse däremot fortfarande högst aktuell, 
och går under benämningen bostadsaktiebolag (eng. dwelling joint-stock company) och i 
vissa sammanhang ägarlägenhet (eng. (latin) condominium) (Ruonavaara, 2005, s. 214). 
I den engelska översättningen av finska lagen om bostadsaktiebolag, Limited Liability 
Housing Companies Act, används begreppet ”housing company”. Det viktiga i 
sammanhanget enligt Ruonavaara (2005) är dock att bostadsaktiebolaget styrs av de 
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boende själva, utan vinstdrivande syfte, oavsett vilken juridisk benämning som avses. 
Det finska exemplet på upplåtelseform som beskrivs ovan, är nära besläktat med vad 
som i en internationell kontext kallas ”condominiums” menar Ruonavaara (2005, s. 
214). Denna bostadsform existerar i många länder runt om i världen, bland annat USA, 
Nederländerna, Australien och Kanada, men dess juridiska innebörd varierar från land 
till land vilket enligt Ruonavaara (2005) försvårar karaktärisering och jämförelser 
mellan olika normstrukturer. I de allra flesta fallen är condominiums relativt nya 
företeelser för bostadsupplåtelse, och därför av mindre relevans för bostadssystemen i 
de länder som tidigare nämnts. Ruonavaara (2005) påpekar att den finska 
motsvarigheten till condominiums däremot svarar för över en tredjedel av Finlands 
totala bostadsstock, dess samhälleliga betydelse för Finland är på så sätt jämförbar med 
bostadsrättsmodellens betydelse för Sverige. 
 
Condominium är latin och står för delägarskap (eng. co-ownership), men enligt Berger 
(1963, s. 989) avser termen snarare direkt individuellt ägande av enskilda bostadsobjekt 
(till exempel lägenheter) som utgör en del av hela flerbostadsfastigheter. Ägarskap 
enligt condominium medför ansvar för gemensamma angelägenheter som exempelvis 
kort- och långsiktig förvaltning, alla ägare ingår därför i en samfällighet (eng. home 
owner association). Till varje lägenhet hör enligt Berger (1963, s. 1004-1005) ett visst 
andelstal som ligger till grund för ägarens rättigheter och skyldigheter, anspråk på 
eventuell vinst eller fördelning av kapital, del av gemensamma utgifter, med mera. Den 
interna administrationen av condominiums, vanligen hanterad av ett antal särskilt 
utnämnda ägare, behöver enligt Berger (1963, s. 1006) regleras av stadgar för att 
säkerställa god förvaltning med hänsyn till underhållsåtgärder, inkassering av likvider 
för gemensamma utgifter, budgetering, fastighetsförbättringar, etcetera. Berger (1963, s. 
1007) belyser att condominium som begrepp relaterar till bostadsupplåtelse i 
bolagsform, alternativt som inkorporerad samfällighet (eng. incorporated association). 
Principen bakom att tillämpa sådana typer av juridiska personer är länkad till den 
begränsade personliga ansvarsskyldigheten som då görs gällande. Denna struktur för 
upplåtelse av bostadsobjekt inom flerbostadsfastigheter påminner om det svenska 
systemet med bostadsrättslägenheter, i juridisk mening är skillnaderna däremot stora 
men för denna studies slutledning är en sådan aspekt av underordnad betydelse. I 
nästkommande avsnitt återkommer vi till en översiktlig jämförelse mellan de båda 
strukturerna. 
 
Enligt Yip och Dalholm (2006, s. 2-3) delar condominium-systemet i Hongkong 
fundamentala likheter med bostadsaktiebolagsformen i Finland, genom triangulering 
mot Ruonavaaras (2005) studier kan därför vissa jämförelser mellan systemet i 
Hongkong och Sveriges bostadsrättsmodell möjliggöras givet att hänsyn tas till 
skillnader i ländernas sociala och ekonomiska miljöer. Viktigast är dock att finna en 
struktur för hanteringen av de juridiska aspekter som åtskiljer dels det svenska 
bostadsrättssystemet från condominiums, dels Finlands kontra Hongkongs definition av 
condominiums. Det hela ger upphov till jämförbarhetsproblem och begreppssvårigheter 
som Ruonavaara (2005, s. 214) menar kan hanteras genom att typ av upplåtelse 
(boende) behandlas i generella termer, med en uppdelning enligt två huvudkategorier; 
(1) generell typ av bostadsupplåtelse och (2) specifika former för detsamma (figur 1). 
 
Den första nivån avser att specificera typ av boende, nämligen äganderätt (eng. owner-
occupation) och hyra (eng. renting) (Yip & Dalholm, 2006, s. 3). Skillnaderna ligger 
enligt Ruonavaara (2005, s. 215) i att den med äganderätt har full säkerhet för sin 
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besittning, full nyttjanderätt och frihet att behålla eller sälja sitt ägande, medan den som 
hyr har begränsad säkerhet för besittning, begränsad kontroll och ingen rätt att påverka 
eventuella beslut om försäljning av den bostad som hyrs. 
 
För att utveckla distinktionen mellan äganderätt och hyra anges en andra nivå som 
benämns upplåtelseform (form), och utgörs av underkategorier till möjligheten att direkt 
eller indirekt äga och hyra bostadsobjekt (Yip & Dalholm, 2006, s. 3-4). 
 
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
	  

Figur 1. Typer/form av ägande och hyra. Källa: Svensson (1998, s. 22) 

 
Victorin (1987, s. 204) introducerar en klassificering av den underkategori som avser 
upplåtelseformer enligt tre områden, nämligen äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. 
Med denna relativa förenkling i förhållande till vad som föreslås av Svensson (1998) 
enligt figur 1 följer dock för- och nackdelar, som bland annat innebär att speciella 
upplåtelseformer som exempelvis brittiska livslånga hyresavtal inte inryms i 
klassificeringen. Victorin (1987) menar emellertid att detta synsätt fångar grunden till 
de mest tillämpade upplåtelseformerna, inte minst för länder i Europa, och en positiv 
aspekt med att beakta huvuddrag istället för detaljer är därför öppnandet för vissa 
generella jämförelser. Denna bild stödjs av Ruonavaara (2005, s. 215), och betraktas 
som en viktig utgångspunkt för fortsättningen av denna internationella utblick. 
 

4.1.1 Bostadsrätt i relation till condominium 
Inom upplåtelseformen ”Andel”, under ägandeklassificeringen som illustrerades av 
figur 1 under föregående avsnitt, placeras svensk bostadsrätt och condominiums (både 
Finlands och Hongkongs motsvarighet) (Yip & Dalholm, 2006, s. 5). De båda systemen 
jämförs översiktligt i detta avsnitt med avseende på fastighetsrätt, beslutsfattande samt 
organisation och förvaltning. Enligt Yip och Dalholm (2006, s. 10-11) tycks det råda 
konsensus om uppdelningen i äganderätt och hyra som huvudtyper för 
bostadsupplåtelse, det är dock med hjälp av underkategorier enligt Svensson (1998) som 
internationella jämförelser möjliggörs eftersom en sådan modell inte lägger fokus på 
speciella variationer i varje enskilt system. 
 
Fastighetsrätt 
 
Bostadsrätt i Sverige har enligt Ruonavaara (2005, s. 223) gradvis kommit allt närmare 
äganderätt, bland annat till följd av omfattande avregleringar som stärkt individuell 
bostadsrätt på bekostnad av kooperativ äganderätt enligt den socialdemokratiska modell 
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som lade grunderna för riksorganisationen HSB och dess folkliga rörelse. 
Bostadsrättshavarens oinskränkta rättighet att sälja sin svenska bostadsrätt till 
marknadspris innebär enligt Yip och Dalholm (2006, s. 10) att skillnaden mellan 
bostadsrätt och condominium är minimal i allmän bemärkelse, eftersom avvikelsen 
huvudsakligen är juridiskt betingad. En bostadsrätt är lös egendom enligt 1 §, kap. 1 och 
1 §, kap. 2 i jordabalken (SFS 1970:994), medan condominium kräver lagfart (eng. title 
deed) och annat som görs gällande av bestämmelser för fast egendom (Berger, 1963, s. 
989). 
 
Beslutsfattande 
 
Bostadsrätt och condominiums faller inom samma huvud- och underkategori för typ och 
form av upplåtelse enligt Svensson (1998), där ägande i andelar av ett kollektivt boende 
är den främsta gemensamma nämnaren, och skillnader exempelvis av juridisk karaktär 
betraktas som irrelevant i sammanhanget. Yip och Dalholm (2006, s. 10) kompletterar 
med att inflytande genom rösträtt ter sig annorlunda de båda systemen emellan, 
eftersom bostadsrättsmodellen bygger på att alla medlemmar har samma rösträtt vid 
föreningsstämma, i kontrast till condominiums som utgår från aktiebolagsprincipen om 
att aktieinnehav är det som bestämmer respektive ägares rösträtt och röststyrka. Alla 
beslut beträffande daglig administration och skötsel av det aktuella flerbostadshuset 
fattas av en grupp förtroendevalda medlemmar (styrelse, förening) och ägare 
(förvaltarkommitté, condominium), vilka utses vid ett möte som hålls årligen (Yip & 
Dalholm, 2006, s. 11). Ruonavaara (2005, s. 231-232) belyser det faktum att ägare som 
har större aktieinnehav i förhållande till andra inom samma condominium, också har 
större röststyrka. Implikationer av detta bör dock inte överdrivas fortsätter Ruonavaara 
(2005) eftersom flertalet bestämmelser i lag och normalt tillämpade stadgar syftar till att 
skydda även de mindre ägarnas intressen. 
 
Organisation och förvaltning 
 
Effektiv förvaltning och skötsel av flerbostadsfastigheter kräver en välorganiserad 
boendeverksamhet enligt Yip och Dalholm (2006, s. 14). I Sverige står 
bostadsrättsföreningen i egenskap av juridisk person som lagfaren fastighetsägare och 
samtidigt bovärd för alla bostadsrättshavare. Utifrån detta system ser Yip och Dalholm 
(2006) det som legitimt att gemensamma reparationer och underhållsåtgärder 
koordineras av föreningen, med begränsad hänsyn till varje enskild boendes preferenser. 
Det finns ingenting som hindrar samfälligheter för condominiums att föra en liknande 
tillämpning (Berger, 1963, s. 1010), men det tydligare individuella synsättet kan enligt 
Yip och Dalholm (2006, s. 15) enklare leda till försummelse av nödvändigt underhåll 
inom vissa condominiums. I Sverige råder enligt Yip och Dalholm (2006) en tradition 
om att bostadsrättsföreningen förväntas ta en proaktiv roll med hänsyn till bland annat 
underhåll, inte begränsat till yttre delar av flerbostadsfastigheten utan även vissa 
invändiga komponenter (per bostadsobjekt), vilket beskrivs som ytterst ovanligt för 
condominiums. Många svenska bostadsrättsföreningar står också i anslutning till 
särskilda riksorganisationer för bland annat teknisk och ekonomisk förvaltning, 
exempelvis HSB, vilket enligt Yip och Dalholm (2006, s. 14) ytterligare förstärker 
föreningens roll som bovärd i relation till dess medlemmar. 
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4.2 Föreningsstyrning - Ett teoretiskt ingenmansland 
I dagsläget är föreningsstyrning enligt vår litteraturgranskning varken ett teoretiskt eller 
allmänt vedertaget begrepp för att beskriva styrningen av olika typer av föreningar. 
Enligt Tricker (2015, s. 4) tillåts istället bolagsstyrning (vars begrepp är föremål för 
varierade definitionstolkningar) gälla i praktiska sammanhang som beskrivning av 
styrningsfunktionen för ett brett spektrum av organisationer. Det enligt våra 
observationer mest talande exemplet för länken mellan styrning av exempelvis 
bostadsrättsföreningar och bolagsstyrning som teoriområde, är riksorganisationen HSBs 
särskilda styrdokument som bygger på tillämpningen av ett eget formulerat 
föreningsstyrningsbegrepp. Sammanställningen går under benämningen HSBs kod för 
föreningsstyrning, och utgår från svensk kod för bolagsstyrning, föreningens 
kooperativa principer samt HSBs kärnvärderingar (HSB, 2016c). 
 
Med detta utgångsläge betraktas bolagsstyrning som ett teoriområde av fundamental 
betydelse för studiens teoretiska referensram, ett ämne som enligt Blom et al. (2012, s. 
10) är förenat med komplexa multivetenskapliga element som ställer krav på varierade 
teoretiska angreppssätt för att kunna utredas och beskrivas. 
 

4.3 Bolagsstyrning 
Utövandet av bolagsstyrning har enligt Blom et al. (2012, s. 8) pågått så länge det 
funnits verksamma företag, men begreppet (som även i svenska sammanhang kan 
benämnas corporate governance) har däremot enligt Tricker (2015, s. 4) använts i 
begränsad skala fram till 1980-talet. I svensk kontext är användningen av 
bolagsstyrning som begrepp en relativt ny företeelse som enligt Blom et al. (2012, s. 9) 
tog sin början i samband med Förtroendekommissionens kommittéarbete (SOU 
2004:47) beträffande åtgärder för att stärka förtroendet för finanssektorn och det 
svenska näringslivet mot bakgrund av 1997-2002 års börskris. Förtroendekommissionen 
valde medvetet att undvika en översättning av corporate governance till exempelvis 
ägarstyrning, numera tycks bolagsstyrningsbegreppet vara förhållandevis accepterat 
påtalar Blom et al. (2012, s. 9). 
 
Bolagsstyrning signalerar ett distinkt fokus på bolag, exempelvis företagsformen 
aktiebolag där ägande och kontroll står tydligt åtskilda. Denna detalj påkallar ett behov 
av att reda ut det definitionsproblem som uppstår när vissa typer av organisationer 
exkluderas från att falla inom begreppet bolagsstyrning. Turnbull (1997, s. 181) tar 
utgångspunkt i termen ”företag” inom definitionsavsnittet för sin bolagsstyrningsstudie 
från 1997, och menade där att bolagsstyrning kan inkludera alla typer av företag som är 
verksamma för att generera materiell eller annan nytta oavsett om de är juridiskt 
bolagiserade eller ej. Enligt Turnbull (1997, s. 181, 182) övervägde Fama och Jensen 
(1983) att även inkludera kyrkor i bolagsstyrningsbegreppet, det vill säga ideella 
organisationer med en övergripande styrning som till stor del finansieras genom 
donationer. Stöd för en sådan breddning saknas däremot och Turnbull (1997) påpekar 
att kyrkliga organisationer möter få generellt accepterade beskrivningar av termen 
företag, även om en sådan verksamhet självfallet kan vara bolagiserad. 
 
Bolagsstyrningsfrågor uppstår till exempel i situationer där en uppdragsgivare 
(principal) överlåter ansvar för hantering av särskilda uppgifter till en annan part 
(agent), utgångspunkten är därför intresset för hur makt ter sig och utövas inom en 
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organisation. Tricker (2015, s. 4) menar att en central aspekt inom modern 
bolagsstyrningsteori således är de styrandes roll och aktiviteter, samt deras relation till 
organisationens medlemmar eller aktieägare och övriga intressenter. Yip et al. (2007, s. 
216) har bidragit till att utveckla idén om det så kallade principal-agent-förhållandet vid 
drift och förvaltning av flerbostadsfastigheter enligt boendeformen condominium. 
Enskilda ägare till condominium-objekt är beroende av ett kollektivt upplägg för 
samarbete i fråga om exempelvis yttre underhåll, inte minst i ett längre perspektiv. De 
mekanismer som styr hur daglig förvaltning av condominiums kan angripas i praktiken, 
delar stora likheter med det svenska systemet för skötsel av flerbostadsfastigheter som 
upplåtes med bostadsrätt, av vad som framgår via avsnitt 4.1.1. I båda fallen utses 
vanligen förtroendevalda till att företräda det större kollektivet, och den definition av 
agentförhållande som Yip et al. (2007) citerar i condominium-kontext korresponderar i 
allt väsentligt mot det förhållande som råder mellan bostadsrättsförening och dess 
styrelse: 
 

[…] ett kontrakt genom vilket en eller flera personer (principaler) anlitar 
en annan person (agent) till att utföra någon typ av tjänst för deras 
räkning, där viss befogenhet för beslutsfattande delegeras till agenten 
(Jensen & Meckling, 1976, s. 308). 

 
I denna studie ställs inte teori inom principal-agent-förhållanden i fokus, istället 
används området som redskap för att belysa betydelsen av styrningsfrågor i 
bostadsrättsföreningssammanhang. Blom et al. (2012, s. 8) framhåller att bolagsstyrning 
började diskuteras mer intensivt i en internationell kontext med start i Storbritannien 
under 1990-talets tidiga skede, bland annat till följd av den så kallade 
Cadburyrapportens publikation. Utgivelsen var en reaktion på flertalet 
uppmärksammade företagsskandaler som uppstod på grund av omfattande brister i 
ägarstyrning och undermåligt styrelsearbete (Blom et al., 2012, s. 8). Den brittiska 
Cadburyrapporten togs enligt Tricker (2015, s. 4) fram 1992 av en kommitté på uppdrag 
av Sir Adrian Cadbury, och är den första koden av sitt slag för bolagsstyrning specifikt. 
Koden fick stor betydelse för bolagsstyrning ur ett internationellt perspektiv och har 
influerat flertalet länder runt om i världen att utforma egna rapporter för bolagsstyrning 
(Tricker, 2015, s. 13). Enligt Blom et al. (2012, s. 8) infördes svensk kod för 
bolagsstyrning först år 2005. Denna händelse medförde ett ökat intresse för området 
vilket bland annat resulterade i särskilda förändringar av årsredovisningslagen, till 
exempel att svenska börsnoterade företag från och med år 2010 ska avge en utförlig 
bolagsstyrningsrapport. Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) föreskriver att denna 
rapport ska beskriva företagets tillämpade principer för bolagsstyrning (utöver dem som 
stadgas av lag eller annan reglering) och var dessa uppgifter finns att tillgå. En viktig 
detalj är även att bolagsstyrningsrapporten ska beskriva företagets system för 
riskhantering, integrerad som en del av bolagsstyrningen för noterade företag, i 
samband med den finansiella rapporteringen enligt årsredovisningslagen (SFS 
1995:1554). 
 
Inom ramen för bolagsstyrning faller många etiska överväganden eftersom området 
enligt Arjoon (2005, s. 343-344) omfattar koncept och fenomen med etiska dimensioner 
i frågor som berör relationer och förtroendebyggande (både inom och utanför en 
organisation). Exempel på detta beskriver Arjoon (2005, s. 344) som förhållandet 
mellan företag, ägare och samhälle, främjande av rättvisa, transparens och 
ansvarsskyldighet, upplysning om system som tillämpas för att bevaka beslutsfattare 
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och säkerställa att frågor drivs igenom med hänsyn till den breda gruppen av 
intressenter. Arjoon (2005, s. 344) menar därför att viktiga punkter inom bolagsstyrning 
inkluderar frågor angående transparens, den reglerande och rättsliga miljön, god 
riskhantering, informationsflöde och ledningens och styrelsens ansvar. Problem på 
dessa områden skapar reella hot för alla företag, bland annat eftersom både rykte och 
förtroende står på spel. Med detta utgångsläge anser Arjoon (2005, s. 349) att etikfrågor 
inom bolagsstyrning kommer att utgöra essentiella faktorer för framgång hos företag 
under det moderna 2000-talet. 
 
Tricker (2015, s. 4) understryker att alla organisationer oavsett företagsform, 
vinstdrivande eller icke-vinstdrivande syfte, publikt eller privat, kräver styrning och 
således behöver styrande organ i form av exempelvis en kommitté, styrelse, stämma, 
etcetera. Bolagsstyrning i en ordagrann bemärkelse, exempelvis med avseende på 
aktiebolag, skiljer sig dock enligt Tricker (2015) från frågor inom ledning som 
huvudsakligen syftar till aktiviteter för löpande drift. För aktiebolag, som inte står i 
huvudfokus för denna studie, är styrelsen en separat funktion i förhållande till 
ledningsfunktionen. Föreningsstyrelser har liksom styrelsen för aktiebolag likväl det 
högsta ansvaret för i vilken riktning som verksamheten faktiskt styrs, bland annat 
genom riktlinjer och strategiska visioner (Tricker, 2015, s. 4). 
 

4.3.1 Det svenska bolagsstyrningssystemet  

Blom et al. (2012, s. 12) påtalar att en förutsättning för att förstå bolagsstyrning är att 
samtidigt ha kunskap om vilka aktörer och krafter som direkt och indirekt inverkar på 
grundförutsättningarna för styrning av olika företag. Inom bolagsstyrning kategoriseras 
dessa aktörer och krafter inom ett så kallat bolagsstyrningssystem, se figur 2, som enligt 
Blom et al. (2012, s. 12) ofta har en tydlig nationell prägel eftersom väsentliga 
skillnader mellan länder kan förekomma till exempel avseende lagstiftning. I Sverige 
ingår det enligt Törnqvist (1997, s. 49) internt för större företag att som en del av 
styrningen utforma en finansiell policy som reglerar hur viktiga risker ska hanteras. 
Bolagsstyrningssystemet tar således hänsyn till informationsbehovet hos externa 
intressenter, eftersom uppgifter om riskhantering och policy enligt Törnqvist (1997) ska 
lämnas externt för öppen access. Inom följande kapitel till och med avsnitt 4.5.2 
beaktas, utifrån ett deskriptivt utgångsläge, svensk bolagsstyrning i relation till denna 
studies betydligt mindre utforskade område, nämligen styrning av bostads-
rättsföreningar. 
 
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Bolagsstyrningssystemet utvecklat av Blom et al. (2012) från Tricker (2009) 
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Det är trots skillnader mellan olika länder möjligt att ange en generell struktur för vilka 
faktorer som påverkar företags bolagsstyrning, dessa beskrivs i det följande. Enligt 
Aguilera och Cuervo-Cazurra (2004, s. 416-417) är ett väluppbyggt och effektivt 
bolagsstyrningssystem av grundläggande betydelse för att stödja länders ekonomiska 
utveckling, inte bara utifrån inhemska organisationers perspektiv utan även för att 
attrahera utländska intressen. Alla faktorer som inverkar på olika bolagsstyrningssystem 
kan enligt Blom et al. (2012, s. 12) vara mer och mindre betydelsefulla beroende på 
vilket land som observeras, men till viss grad är samtliga delar inom 
bolagsstyrningssystemet relevanta oberoende av geografisk kontext. Aguilera och 
Cuervo-Cazurra (2004, s. 435) belyser vikten av möjligheten att upprätta koder för god 
styrning (eng. codes of good governance) inom ett styrningssystem i syfte att uppnå 
förutsättningar för effektivitet. Med koder kan lagar och regelverk enklare kompletteras, 
de kan således fungera som verktyg för att komma till rätta med rådande brister inom 
olika system enligt Aguilera och Cuervo-Cazurra (2004, s. 435). I kapitel 4.7 
Ekonomisk informationsgivning redogör vi närmare för aktuella brister i svensk 
lagstiftning och annan normgivning med avseende på styrning och skötsel av 
bostadsrättsföreningar. 
 
I bolagsstyrningssystemet står ägarna, i teorin aktieägarna, bolagsstyrelsen och 
företagsledningen i centrum. De externa revisorerna tar också en viktig roll i 
bolagsstyrningssystemet även om de enligt Blom et al. (2012, s. 13) sällan står i 
centrum för akademiska studier av bolagsstyrning. 
 
Samtliga individer och organisationer som i något avseende har ett avtalsreglerat 
förhållande till exempelvis ett bolag betraktas som intressenter med kontraktsrelation. 
Kontraktsteori är enligt Blom et al. (2012, s. 21) en övergripande beteckning på 
antaganden om att mänskliga relationer kan ses som kontrakt, det vill säga skriftliga 
eller muntliga överenskommelser där parters skyldigheter, rättigheter, ersättningar och 
kriterier för fullföljande av kontrakt specificeras. Intressenter med kontraktsrelation har 
fått allt mer inflytelserika roller inom svensk bolagsstyrning till följd av att fler 
regelverk och koder tagits fram. Aguilera och Cuervo-Cazurra (2004, s. 436) 
understryker att olika länder adresserar olika styrningsfrågor beroende på vilka problem 
som är mest påtagliga inom respektive land, en gemensam tendens specifikt för koder är 
dock enligt Aguilera och Cuervo-Cazurra (2004) likheter i rekommendationer gällande 
styrelsens uppförande med hänsyn till dess ansvarsskyldighet och arbete med att främja 
transparens. 
 
Kontraktsbundna intressenter kan lyftas fram som aktörer vars koppling till 
verksamheten ger dem legitima skäl att influera bolagsstyrningen i viss mening, dessa 
utgörs i detta teoretiska system bland annat av anställda, kunder och leverantörer av 
insatsfaktorer. Källor för kapital, det vill säga banker och finansiella aktörer, har 
tillsammans med långivare också en kontraktsrelation till företaget som är av stor 
betydelse för bolagsstyrningssystemet. Myndigheter, eller stat och reglerande aktörer, 
påverkar bolagsstyrningen genom de lagar och koder som anger den ram inom vilken ett 
företag är skyldig att verka, och inom denna teoretiska modell är aktiebolagslagen en 
viktig faktor enligt Blom et al. (2012, s. 14). För bolag som är börsnoterade har 
aktiemarknaden, det vill säga börsen, betydelse för bolagsstyrningen eftersom 
noteringen medför särskilda regelverk som företaget måste förhålla sig till. Ganskanade 
media är en relevant faktor i synnerhet för noterade bolag. Här följer även 
aktiemarknadsaktörer som står i position att påverka bolagsstyrningen, exempelvis 
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aktieanalytiker, aktiemäklare, affärsbanker och institutionella investerare som enligt 
Blom et al. (2012, s. 14) får allt större inflytande som aktör ofta i egenskap av 
dominerande aktieinnehavare. Som avslutande faktor inom det teoretiska 
bolagsstyrningssystemet belyses samhällelig påverkan tillsammans med övriga 
intressenter som saknar direkt relation till ett bolag. Corporate social responsibility 
(CSR) är ett framträdande begrepp avseende beslutsfattande i organisationer utifrån en 
samhällelig hänsyn som avspeglas i bolagsstyrningen, och Blom et al. (2012, s. 14, 45) 
menar att det råder kontextuella och kulturella skillnader mellan länder vilket påverkar 
den inneboende tröghet rörande förändring som gäller i olika grad beroende på vilket 
land som beaktas. 
 

4.3.2 Bolagsstyrningssystemets faktorer i föreningskontext  
Inom ramen för det svenska bolagsstyrningssystemet finns skillnader mellan olika 
företagsformer, exempelvis bostadsrättsföreningar och aktiebolag, vilket bland annat 
innebär olika förutsättningar för ägande och kontroll samt att verksamhetsmålet för 
bostadsrättsföreningar inte är av vinstdrivande karaktär. Tricker (2015, s. 4) betonar att 
effektiv styrning är en nödvändighet inom alla typer av organisationer, därför redogör vi 
för de faktorer som ingår i det svenska bolagsstyrningssystemet för att ställa dem i 
relation till motsvarande faktorer som är av relevans för styrning av 
bostadsrättsföreningar. 
 
Tabell 2. Aktiebolag i relation till bostadsrättsföreningar 

 Aktiebolag Bostadsrättsföreningar 
Juridisk person Ja Ja 
Ägare Aktieägare Föreningsmedlemmar 
Ägarnas ansvar Bolaget kan ingå avtal och 

ansvarar för skulderna 
Föreningen kan ingå avtal 
och ansvarar för skulderna 

Kapitalkrav Minst 50 000 kr Ja, i form av kontant- eller 
arbetsinsats samt årsavgift 

Företrädare Styrelsen Styrelsen 
Högsta beslutande organ Bolagsstämman Föreningsstämman 
Styrande organ Bolagsstyrelsen Föreningsstyrelsen 
Ledning Företagsledningen Styrelsen 
Fördelning av vinst och 
förlust 

Vinst kan delas ut till 
aktieägarna i form av 
utdelning 

Ej vinstdrivande, 
medlemmar kan erhålla 
återbäring eller sänkt avgift 

 
Källa: (Verksamt.se, 2016) (Lundén, 2015a, s. 10) (Lundén, 2015b, s. 52) 

 
Utöver alla faktorer för bolagsstyrning av aktiebolag kontra bostadsrättsföreningar vad 
gäller ägande, ledning och styrning (tabell 2), ter sig intressentförhållandena samtidigt 
något annorlunda. Inom kategorin intressenter med kontraktsrelation till en 
bostadsrättsförening ingår föreningens medlemmar som samtidigt betraktas som ägare, 
detta eftersom varje medlem är kontraktsbunden att avlägga årsavgift samt fullfölja 
övriga skyldigheter (och tillgodogöra sig de rättigheter) som följer bland annat av 
bostadsrättsföreningens stadgar. Det existerar flertalet likheter och skillnader avseende 
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styrningsaspekter de båda organisationsformerna emellan, en del av dessa görs gällande 
av avsnitt 4.3.1– 4.5.2. 
 

4.4 Styrelsens funktion ur ett bolagsstyrningsperspektiv 

4.4.1 Bolagsstyrelsens huvuduppgifter  
Inom bolagsstyrning finns en formell ram utformad för styrelsens uppgifter och 
aktiviteter som tar utgångspunkt i aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning 
(Blom et al., 2012, s. 71). Styrelsen utgör själva hjärtat i ett företags bolagsstyrning på 
grund av dess centrala position mellan ägare och företagsledning. Enligt Nicholson och 
Kiel (2004, s. 6-7) är dess huvuduppgift på en övergripande nivå att företräda bolaget 
och se till ägarnas bästa intressen, samtidigt menar Blom et al. (2012, s. 72) att det inte 
är ovanligt att aktieägare också är styrelseledamöter. Styrelsen ska enligt 4 §, kap. 8 i 
aktiebolagslagen (SFS 2005:551) kontrollera företagsledningen, i lagtext definieras 
följaktligen styrelsens huvuduppgifter för svenska aktiebolag enligt följande: 
 

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets 
och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska 
situation. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Om vissa 
uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till 
andra, skall styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera 
om delegationen kan upprätthållas. 

 

4.4.2 Styrelseeffektivitet  
Styrelsens kapacitet att skapa värde är inte helt enkel att bedöma i praktiken menar 
Blom et al. (2012, s. 80), och ett mer realistiskt angreppssätt för att studera 
styrelseeffektivitet kan vara att undersöka styrelsens uppfyllande av sina uppgifter (eng. 
board task performance) som en framgångsindikator för verksamheten. Här är 
utgångspunkten att en effektiv styrelse som i hög grad uppfyller sina uppgifter möter 
ställda förväntningar från ägandehåll om gynnsam prestation för företaget. Varje 
ledamots förmåga att bidra till god utveckling för en organisation kommer enligt 
Nicholson och Kiel (2004, s. 6) bland annat att bero på grundläggande faktorer som 
individuell kompetens och erfarenhet, men också personliga nätverk och förmåga att 
tillgängliggöra resurser. Blom et al. (2012, s. 81) beskriver att tre viktiga 
kategoriseringar har utformats avseende styrelsearbetets struktur, nämligen (1) 
arbetsfördelningen mellan styrelse och ledning i företagets beslutsprocess, (2) styrelsens 
olika aktiviteter och (3) styrelsens olika roller. 
 
Arbetsfördelning i beslutsprocessen: Här skiljer man enligt Blom et al. (2012, s. 81) på 
företagsledningens uppgift att initiera och implementera beslut, mot styrelsens uppgift 
att ta ställning till, godkänna och kontrollera förslag och/eller beslut. Nicholson och 
Kiel (2004, s. 16) påtalar i samma anda att det är styrelsens beslutsövervakande som är 
det centrala för dess roll i företagets beslutskedja. 
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Styrelsens olika aktiviteter: Blom et al. (2012, s. 82) utgår från en kategorisering som 
föreslås av Hilmer och Tricker (1990) i syfte att förklara styrelsens huvudaktiviteter 
(tabell 3). Denna indelning ger styrelsen en relativt omfattande arbetsfördelning och 
inkluderar uppgifter för strategiformulering och rådgivning, utöver enbart aktiviteter för 
beslut och kontroll. 
 
Tabell 3. Kategorisering av styrelseaktiviteter enligt Hilmer & Tricker (1990) 

 Inriktning på nutid  
och passerad tid 

Inriktning på framtid 

Utåtriktade aktiviteter Ge legitimitet åt och vara 
ytterst ansvarig för 
företaget 

Strategiformulering 

Aktiviteter riktade  
inåt i företaget 

Övervakning och 
rådgivning 

Formulera interna riktlinjer 

 

I bolagsstyrelsens aktiviteter ingår därför enligt en sammanfattning från Stanford 
University (2011) bland annat att: 
 

• Ta ställning till och godkänna företagets strategi 
• Identifiera risker och bevaka företagets riskhantering 
• Utvärdera betydande investeringar 
• Värna om företagets tillgångar och rykte 
• Främja aktieägarnas intressen 
• Säkerställa att företaget bedrivs i enlighet med lag och reglering 

 
Styrelsens olika roller: Zahra och Pearce (1989, s. 291) beskriver styrelsens roller 
utifrån tre primära områden, nämligen kontroll (eng. control, governance, monitoring), 
service (eng. service, resource provision) och strategi (eng. strategy). 
 
Servicerollen innebär enligt Zahra och Pearce (1989, s. 292-294) att styrelsen ska verka 
för att främja företagets rykte, skapa och upprätthålla kontakter med företagets yttre 
omgivning samt ge råd och vägledning till företagsledningen. Kontrollrollen involverar 
att utvärdera företagets och ledningens prestation för att säkerställa välstånd och att 
ägarnas intressen tillgodoses. Zahra och Pearce (1989, s. 294) lyfter fram strategirollen 
som avsedd att forma och godkänna ledningens strategiförslag, det vill säga inte att 
presentera egna strategier. Det råder växande kritik mot denna reaktiva syn på 
strategirollen enligt Blom et al. (2012, s. 87), och i Sverige finns bestämmelser angivna 
inom svensk kod för bolagsstyrning (2010) som påtalar att en av styrelsens uppgifter är 
att fastställa verksamhetsmål och strategi. Styrelsen förväntas numera ta ett mer aktivt 
engagemang menar därför Blom et al. (2012, s. 87), bland annat genom att ta plats i det 
strategiska utvecklingsarbetet. 
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4.5 Styrelsens funktion enligt uppslag för bostadsrättsföreningar  

4.5.1 Föreningsstyrelsens huvuduppgifter  
Inom en bostadsrättsförening har styrelsen enligt Victorin et al. (2008, s. 64) som 
främsta uppgift att företräda föreningen och säkerställa att olika aktiviteter utförs med 
utgångpunkt i medlemmarnas ekonomiska intressen. Ett motsvarande resonemang kan 
föras för exempelvis en grupp av ägare som svarar för förvaltningen av fastigheter 
enligt bostadsformen condominium (Yip et al., 2007, s. 216). I praktiken menar Yip et 
al. (2007) dock att den underliggande diskrepans som en kombination av individuell 
och kollektiv äganderätt ger upphov till försvårar förutsättningarna för detta, bland 
annat eftersom motsättningen tycks ha en negativ inverkan på viljan till engagemang. I 
en bostadsrättsförening ingår det i styrelsens roll enligt Lundén (2015b, s. 52) att såväl 
styra som leda verksamheten, även Victorin et al. (2008, s. 62) betonar att styrelsen är 
föreningens ledning och verkställande organ. Detta innebär att styrelsen därmed 
ansvarar för förvaltning och skötsel av föreningens angelägenheter, oavsett om en eller 
flera aktiviteter med koppling till dessa områden har delegeras till uppdragstagare (inom 
och/eller utanför föreningen). Styrelsen för en bostadsrättsförening är precis som 
styrelsen för aktiebolag skyldig att se till så att den ekonomiska redovisningen utförs 
enligt bäst lämpad praxis. Viktigt enligt Lundén (2015b, s. 16) är att styrelsen ordnar 
långsiktiga rutiner för hur föreningens olika aktiviteter ska verkställas och av vem, för 
att skapa ordning och reda. 
 

4.5.2 Styrelseeffektivitet  
Det är bostadsrättsföreningens stämma som fastställer på vilket sätt föreningen ska 
arbeta inför varje nytt verksamhetsår, därför kan stämmobeslut handla om allt från stora 
långsiktiga strategival till ytterst små ärenden menar Victorin et al. (2008, s. 63-64). Att 
uppnå effektivitet innebär enligt Nicholson och Kiel (2004, s. 6) bland annat att varje 
förutbestämd roll inom en styrelse utförs i linje med eller bättre än vad som initialt 
förväntats av, i detta sammanhang, till exempel en stämma. Styrelseeffektivitet bygger 
samtidigt på att styrelsen tillåts arbeta med en hög grad av självständighet, föreningen 
ska därmed enligt Lundén (2015b, s. 52) kunna lita på att styrelsen verkar med 
utgångspunkt i medlemmarnas ekonomiska intressen och på mest fördelaktiga vis. Vid 
låg tilltro om styrelsens ledning kan sittande ledamöter avsättas påtalar Isacson (2006, s. 
158), annars råder ett antagande om att styrelsen accepteras. 
 
Arbetsfördelning i beslutsprocessen: Medlemmar inom en bostadsrättsförening kan på 
föreningsstämman både initiera, implementera och i viss mån kontrollera beslut av 
varierad dignitet minst en gång årligen, stämman är föreningens högsta beslutande 
organ. Enligt Victorin et al. (2008, s. 62-64) har styrelsen både en implementerande roll 
i egenskap av verkställande organ (ledning), och kontrollerande roll i egenskap av 
styrande organ. 
 
Styrelsens olika aktiviteter: Bostadsrättsföreningars styrelse ansvarar som Victorin et 
al. (2008, s. 64) konstaterat både för att organisera och förvalta föreningens 
angelägenheter. Grundläggande utgångspunkter är självkostnads- och likhetsprincipen 
som ska beaktas i strävandet efter att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 
Detta förhållande ter sig relativt likartat för den finska formen av condominiums enligt 
Ruonavaara (2005, s. 232), som understryker att självkostnadsprincipen görs särskilt 
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gällande för dessa typer av verksamheter eftersom de drivs utan vinstsyfte. Ur styrelsens 
breda ansvarsområde kan tre nyckelkategorier av aktiviteter uttryckas vilka Lundén 
(2015a, s. 218-220) beskriver som (1) medlemskontakt, (2) administrativ förvaltning 
och (3) praktisk förvaltning. 
 
Inom medlemskontakt som kategori inleder Lundén (2015a, s. 218) med att styrelsen 
har för uppgift att behandla inkommande frågor och ärenden, både från föreningens 
medlemmar och externa intressenter. Att löpande informera om föreningens status och 
aktiviteter lyfts fram som en av styrelsens nyckelaktiviteter, och detta kan göras till 
exempel via lättillgängliga informationsblad. 
 
Styrelsens administrativa uppgifter kategoriseras här som administrativ förvaltning och 
innefattar enligt Lundén (2015a, s. 219) bland annat aktiviteter med koppling till 
föreningens årsavgifter, redovisning, investeringar, finansiering, med mera: 
 

• Bokföring och årsredovisning 
• Kontakt med kreditgivare 
• Kapitalplaceringar 
• Placering och bevakning av lån 
• Inkassera årsavgifter och hyror 
• Debitera för överlåtelseavgifter, pantsättningsavgifter, med mera 
• Betalningar till leverantörer 
• Administration avseende arvoden och eventuella löner 
• Försäkringsfrågor 
• Arbetsgivardeklaration, inkomstdeklaration och kontrolluppgifter 

 
I styrelsens praktiska förvaltning ingår aktiviteter för skötsel och teknisk service, enligt 
Victorin et al. (2008, s. 64) kan bostadsrättsföreningar anlita och delegera ut uppdrag till 
underställd personal, professionella förvaltningsföretag, med flera, för att hantera 
föreningens praktiska och tekniska förvaltning. Aktiviteter inom kategorin för praktisk 
förvaltning inkluderar bland annat löpande underhåll och reparationer, trädgårdsskötsel, 
renhållning och städning, tvättstugeservice, vatten och avlopp, med mera. 
 
Styrelsens olika roller: Inom en bostadsrättsförening anses styrelsen ha stora 
befogenheter och kan därför enligt Victorin et al. (2008, s. 63) fatta viktiga beslut. 
Föreningens stadgar kan dock begränsa styrelsens roll i vissa frågor, till exempel 
avseende detaljer för insatser och rivningsärenden. I den kombinerade styr- och 
ledningsrollen kan styrelsen enligt Lundén (2015a, s. 220-221) bland annat avgöra 
följande: 
 

• Storlek på insatser, årsavgifter och upplåtelseavgifter 
• Väsentliga förändringar av föreningens fastighet beträffande exempelvis ny-, 

till- och ombyggnationer 
• Medlemsantagning 
• Huruvida en ekonomisk plan ska upprättas 
• Om en bostadsrätt ska hyras ut istället för att upplåtas med bostadsrätt 
• Förverkande av bostadsrätt 
• Omfattande reparationer 
• Att delegera firmateckningsrätten 
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Bostadsrättsföreningens styrelse består av ledamöter och suppleanter. I egenskap av 
ledamot finns dessutom rollen som styrelsens (och därmed föreningens) ordförande, och 
icke-formella roller som till exempel sekreterare, kassör, med mera. Hela styrelsen har 
enligt Lundén (2015a, s. 231) en serviceroll som innebär etiska krav på lojalitetsplikt 
och att, under normala omständigheter, samtliga i styrelsen ska representera och sluta 
upp bakom föreningen. 
 

4.6 Riskhantering - En del av styrelsens funktion 
Inom styrningsfrågor med avseende på aktiebolag framställs bevakningen av företagets 
riskhantering som en av styrelsefunktionens nyckelaktiviteter, och Lipton et al. (2008, s. 
1-2) poängterar att styrelser numera förväntas engagera sig djupt på denna front. Enligt 
Lundén (2015b, s. 52) har styrelsen för en bostadsrättsförening både en ledande och 
styrande roll, vilket ur ett bolagsstyrningsperspektiv innebär ansvar både för risk-
hantering i egenskap av ledning samt uppföljning (bevakning) i egenskap av styrande 
organ. Bostadsrättsföreningar står därför redan i position att möta eventuella 
förväntningar om att styrelsen ska kunna ta en mer aktiv roll i aktiviteter med koppling 
till såväl riskhantering som bevakning av densamma. För att en bostadsrättsförening ska 
kunna prestera enligt verksamhetens ändamål, det vill säga främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen i samband med boendet över tid, måste förutsättningar för ett 
självständigt och icke alltför krävande styrelsearbete vara på plats. Lundén (2015a, s. 
218) beskriver detta i termer av att det måste finnas fastställda rutiner för hur fastighet 
och övrigt kapital ska förvaltas och bevakas. Den ekonomiska logiken bakom detta kan 
vara att skydda medlemmars tillgångar och ekonomiska intressen, vilket möjliggörs 
under förhållanden där styrning tillåts ske i linje med normkällor, enligt fastställda 
riktlinjer, rutiner, med mera, för beslutsfattare att förhålla sig till. Strävan efter att 
undvika negativa konsekvenser till följd av oklarheter vid ekonomiska beslut, kan i 
detta avseende kopplas direkt till logiken bakom finansiell riskhantering som 
självständigt teoriområde.  
 

4.6.1 Principen om riskhanteringens irrelevans  
Betydelsen av riskhantering som aktivitet inom bolagsstyrning har varit ämne för debatt 
inom finansieringsdisciplinen under relativt lång tid, bland annat mot bakgrund av dess 
irrelevansförklaring under perfekta marknadsförhållanden som framlades av 
Modigiliani och Miller (1958). Idag står ämnet enligt McShane et al. (2011, s. 643) 
under fortsatt ökande fokus i takt med att organisationer väljer att implementera 
övergripande system för riskhantering där till exempel dess faktiska effektivitet 
studeras, framför allt av akademiker inom redovisnings- och finansieringsområdet. 
 
Modigliani-Miller-teoremet utgör en hörnsten inom modern finansieringsvetenskap, och 
är i grunden en irrelevans-tes som beskriver förhållanden under vilka företags olika 
beslut inte påverkar deras värde. Teoremet består enligt Villamil (2008, s. 1) 
huvudsakligen av fyra tydliga resultat från en serie av artiklar (1958, 1961, 1963), där 
den så kallade första propositionen klargör att ett företags skuldsättningsgrad inte 
påverkar dess värde. Den andra propositionen av Modigliani och Miller ämnar fastställa 
att företags kapitalkostnad avseende eget kapital är en linjär funktion av aktuell 
skuldsättningsgrad. Proposition tre redogör för att ett företags marknadsvärde är 
oberoende av dess utdelningspolicy, slutligen belyser Villamil (2008, s. 1) att 
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proposition fyra lägger fram en teori som anför att intressenter med eget kapital under 
risk är likgiltiga inför den finansiella policy som styr företaget. 
 
Teoremet genererar bland annat två grundläggande bidrag till modern finansieringsteori 
genom att vara tidigt ute med en tillämpning av argument för icke-arbitrage, något som 
enligt Villamil (2008, s. 1) i förlängningen kunde skapa en stor plattform för debatt om 
varför irrelevans inte håller i olika avseenden för teoremets grundantaganden. Dessa 
antaganden utgörs av (i) skatteneutralitet, (ii) inga hinder på kapitalmarknaden, (iii) att 
företag och investerare lånar och lånar ut under samma villkor samt att (iv) företags 
finansiella policy inte exponerar information som kan verka beslutsgrundande för 
externa intressenter. (Villamil, 2008, s. 1). Modigliani och Miller (1958, s. 266) utgick 
även vid teoremets utformande från ett antagande om att alla företag tillhör en särskild 
riskklass, det vill säga en företagsgruppering med perfekta substitut till varandra inom 
ett specifikt område. McShane et al. (2011, s. 643) menar att den samlade bilden av 
antaganden, som bland annat föreslår riskhanteringens irrelevans med avseende på 
företags marknadsvärde, har skapat ett utbrett intresse för imperfektioner på 
kapitalmarknaden vilket sedermera öppnat för teorier inom ämnet exempelvis 
beträffande varför riskhantering kan verka värdeskapande för en organisation. 
 

4.6.2 Traditionell riskhantering (TRM) 
Woods (2011, s. 9) konstaterar att riskhantering spelar en viktig roll inom 
bolagsstyrning numera, eftersom styrelsen är den grupp som slutligen ansvarar för 
omfattningen av organisationens risktagande i arbetet för att uppfylla verksamhetens 
ändamål. Riskhantering inom olika typer av organisationer har traditionellt sett varit 
uppdelad på de avdelningar som anses vara direkt föremål för respektive risktagande 
menar McShane et al. (2011, s. 644). Riskhanteringen har därför i ett mer historiskt 
perspektiv varit icke-koordinerad, och fokus för hanteringen har legat vid absoluta 
risker (eng. pure risks), det vill säga risk för olyckor som medför ekonomisk skada utan 
någon möjlighet till uppsida. Exempel på detta är enligt McShane et al. (2011, s. 655) 
risk relaterad till egendom och potentiella skadeståndsansvar, risker som företag typiskt 
sett kan försäkra sig mot. Studier inom riskhanteringsområdet har i traditionella 
sammanhang varit relativt fokuserade på organisationers aktiviteter för att identifiera 
och hantera enskilda risker, men även hedging av riskfaktorer i värdeskapande syfte 
menar McShane et al. (2011, s. 643). I och med riskhanteringens utveckling till att bli 
en central fråga inom styrning, menar Woods (2011, s. 9) att riskbegreppet på samma 
sätt har expanderats och numera tar utgångspunkt i övergripande system för 
tillförlitlighet vad gäller företags rapportering, interkontroll, med mera. I denna studie 
utgör styrningsfrågor ett teoriområde av fundamental betydelse, vår teoretiska 
utgångspunkt avseende riskhantering är därför att lyfta fram ett sådant angreppssätt för 
riskövervakning som kan tillämpas på styrelsearbete inom bostadsrättsföreningar som 
icke-vinstdrivande organisationer. I kommande avsnitt berörs således, utöver ett 
helhetsperspektiv på riskhantering i symbios med styrning, även vissa praktiska 
aspekter med hänsyn till riskfaktorer som följer av vanligt förekommande finansiella 
beslut på bostadsrättsföreningars styrelsenivå. 
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4.6.3 Övergripande riskhantering (ERM) 
Styrelsen för en bostadsrättsförening har för uppdrag att beakta flertalet olika beslut av 
finansiell karaktär, exempelvis avseende upplåning, låneomläggningar, med mera, och 
med dessa följer ofta någon typ av osäkerhets- eller riskfaktor. Finansieringsområdet 
förknippas enligt Törnqvist (1997, s. 49) med relativt stora osäkerheter till följd av att 
fluktuationer på räntemarknaden kan vara stora under särskilda skeenden. Inom ISO-
standarden för riskhanteringsbegrepp (eng. ISO Guide to Risk Management Vocabulary) 
definieras risk som ’en kombination av sannolikheten för en händelse och dess 
potentiella konsekvenser’ (ISO Guide 73). Enligt Woods (2011, s. 22) sänder en sådan 
definition signaler om att risk både inkluderar möjligheter (risk för uppsida) och hot 
(risk för nedsida). Riskhantering avser bland annat enligt Woods (2011) därför att öppna 
för mekanismer genom vilka till exempel en styrelse kan nå kännedom om, och ta 
kontroll över, både positiva och negativa utfall till följd av en viss riskavvägning i 
samband med beslutsfattande. 
 
Ett system där styrelsen med stöd av övriga interna intressenter förväntas ta det 
övergripande ansvaret för de riskfaktorer som organisationen står i återkommande 
kontakt med, utifrån ett inkluderande och sammanhängande helhetsperspektiv, kan 
enligt Bromiley et al. (2015, s. 265) beskrivas som riskhantering enligt ERM (eng. 
Enterprise Risk Management). Initialt kan ERM framstå som ett system främst lämpat 
för någon särskild typ av organisation, till exempel större finansiella institutioner. Att 
som bostadsrättsförening implementera en övergripande riskhänsyn enligt ERM kan 
därför med all rätt ifrågasättas från ett sådant utgångsläge, Bromiley et al. (2015, s. 265) 
menar dock att det inte råder konsensus i frågan om exakt vad ERM ska bestå av, hur 
området allmänt ska definieras eller vilka som mest lämpligen bör implementera dess 
verktyg och riktlinjer. Enligt Woods (2011, s. 38) kommer riskhanteringsstrukturen av 
förklarliga skäl att skilja sig åt mellan organisationer, det är därför viktigt att belysa det 
faktum att riskstandarder enligt ERM ej är av reglerande art utan istället anger principer 
för vägledning beträffande hur risk kan hanteras inom en organisation, oberoende av 
dess storlek eller typ. ERM är ett teoriområde inom finansieringsdisciplinen som 
fortfarande befinner sig i ett relativt tidigt stadium, och Fraser och Simskins (2010, s. 3) 
påtalar att vissa källor refererar till ämnet som ett nytt paradigm inom finansiell 
riskhantering på grund av dess breda tillämpningsområde. ERM är enligt Shenkir et al. 
(2010, s. 442) en disciplinerad och långsiktig process som kan ta väldigt olika form och 
uttryck, men som typiskt sett involverar att (1) tydliggöra ändamål, (2) identifiera risker, 
(3) utvärdera aktuella risker, (4) agera utifrån dessa utvärderingar och (5) följa 
utvecklingen med hänsyn till faktisk riskexponering. I bostadsrättsföreningskontext kan 
detta exempelvis innebära att beslutsfattare lyfter fram föreningens ändamål, att bereda 
dess medlemmar ekonomiska fördelar, som en proxy vid all finansiell avvägning: 
”agerar vi på mest optimala vis (givet våra förutsättningar) i samband med detta beslut, 
till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen?”. För att identifiera risker av 
finansiell karaktär inom en bostadsrättsförening krävs viss kombinerad förståelse för 
verksamhetens natur samt ekonomiska frågor, till exempel att upplåningsbehov ger 
upphov till finansieringsrisk, att likviditetshantering associeras med likviditetsrisk, 
etcetera, mer om detta följer. På samma sätt som bostadsrättsföreningar har möjlighet 
att applicera vissa redovisningskopplade aspekter som inte krävs av lag och därmed ej 
granskas av revisorer, till exempel att inkludera en kassaflödesanalys i föreningens 
årsredovisning, har en sådan typ av organisation även möjlighet att tillämpa utvalda 
verktyg eller stödprinciper som diskuteras inom ramen för ERM. Fraser och Simskins 
(2010, s. 19) menar att det finns få konsekvent förekommande aspekter för att bedöma 



	   38	  

till vilken grad ERM kan anses vara implementerad i olika organisationer, något som 
indikerar om en relativ frihet angående vilka verktyg och delar av ERM som väljs ut för 
tillämpning i praktiken. För bostadsrättsföreningar kan vissa sådana aspekter ses som 
orealistiska att implementera, exempelvis avancerade tekniska verktyg för 
riskbevakning som Woods (2011, s. 39) menar kan förekomma, medan mindre formella 
delar som att verka för en riskmedvetenhet genom hela den berörda organisationen, mer 
om detta nedan, kan vara en fullt implementerbar aspekt till gagn för såväl föreningens 
interna som externa intressenter. 
 
När riskhantering i traditionell mening integreras med styrningen av en organisation, 
uppstår enligt Lundqvist (2015, s. 442, 444) ett förhållande där ERM implementeras 
och ett element som kan benämnas riskstyrning (eng. Risk Governance) tar form. 
Riskstyrning beskriver Lundqvist (2015) som en fusion av bolagsstyrning och 
riskhantering, den komponent som är utmärkande för ett ERM-system och vars syfte är 
att tillgodose intressenters behov av mer effektiv och transparent styrning samt bättre 
hänsyn till risk inom en organisation. Att komma till rätta med sådana aspekter i 
praktiken, involverar enligt Brooks (2010, s. 87) bland annat att vidta åtgärder för att 
skapa en upplyst, välinformerad och stöttande kultur inom organisationen. Brooks 
(2010) menar att kultur i denna bemärkelse inte endast avser ogripbara koncept, dess 
innehåll kan i flera avseenden specificeras och vägen mot att implementera en önskad 
kultur kan ofta mätas och följas upp. Woods (2011, s. 39, 42) belyser vidare att ERM i 
praktiken kan ses som en källa till inspiration för målet att införa en ökad 
riskmedvetenhet och förståelse för vad organisationen faktiskt avser att åstadkomma, 
inte bara exempelvis på styrelsenivå, utan genom verksamheten som helhet. Olika typer 
av organisationer behöver olika anpassade modeller för sådan övergripande 
riskhantering (riskstyrning), viktigt är att systemet tar utgångspunkt i de frågor som är 
av fundamental betydelse för verksamhetens ändamål. Detta görs gällande såväl i 
teoretiska som praktiska sammanhang, bland annat menar Woods (2011, s. 39) att till 
och med internrevisorerna (IIA) bekräftar att för hundra tillfrågade angående 
definitionen av ERM, så kommer minst hundra olika svar med vitt skilda fokus att 
erhållas. 
 
Brooks (2010, s. 87) lyfter fram att en kultur präglad av riskmedvetenhet genom alla 
berörda aspekter av organisationen är av avgörande betydelse för möjligheten att nå 
framgång med ERM, det vill säga skapa en mer öppen och effektiv kanal till 
verksamhetens viktiga intressenter. Brooks (2010) utgår i sin definition av riskkultur 
från följande frågeställning: ”Vad är det som avgör hur beslut fattas inom en 
organisation?”. En stark kultur i ERM-kontext avser enligt Brooks (2010) en sådan där 
beslut fattas med en hög grad av disciplin, med hänsyn tagen till vilka risker som väger 
in och på välinformerade grunder. Lipton et al. (2008, s. 2) belyser det positiva med 
detta, och menar att en styrelse genom sin företrädanderoll därmed kan nå ut med 
signaler till organisationens intressenter om att verksamhetens beslutsfattande bygger på 
en ordnad struktur vars främsta syfte är att generera någon typ av värde. 
 
Ett grundantagande inom riskhantering är att målet med ERM, enligt Brooks (2010, s. 
88), bör vara att skapa förutsättningar för en miljö där beslut fattas i syfte att optimera 
intressenternas nytta, genom att nytta i relation till risk noga beaktas och optimeras. 
Värdeskapande inom exempelvis en bostadsrättsförening kan te sig relativt olika 
beroende på vilken förening som observeras, gemensamt för alla föreningar är däremot 
verksamhetsändamålet som enligt Victorin et al. (2008, s. 64) inbegriper att bereda dess 
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medlemmar ekonomiska fördelar. I den aktuella studiens begreppsavsnitt beskriver vi 
självkostnads- och likhetsprinciperna samt dess implikationer för styrelsens arbete inom 
en bostadsrättsförening. Dessa faktorer sätter stor prägel på bostadsrättsföreningars 
möjligheter att skapa värde för medlemmarna på annat sätt än exempelvis att söka vägar 
för reducerade kostnader, utan att framtida underhåll negligeras eller på bekostnad av 
presumtiva framtida medlemmar. 
 
Ramverk för beslut under risk, finansiell policy, är ett grundläggande verktyg inom 
styrning och riskhantering som Mikes (2010, s. 75) menar kan tillämpas för att möta 
intressenters önskan om en styrelse vars beslut förhåller sig till särskilda förutbestämda 
avgränsningar i fråga om bland annat riskacceptans. Styrelsen för en 
bostadsrättsförening begränsas redan i sin roll som beslutsfattare av normkällor som 
lagar, stadgar, se kapitel 3, men mandat för exempelvis omläggningar av lån och ny 
upplåning medför reella risker som kan verka fördyrande för medlemmar vid negativa 
utfall. Mikes (2010) påpekar att en policy kan uppfylla flertalet olika funktioner, för det 
första som ramverk med tydliga riktlinjer angående tillåtna och icke-tillåtna sätt att 
agera vid ekonomiska beslut. För en bostadsrättsförening kan det exempelvis handla om 
att nya lån ej får upptas utan att ett antal förutbestämda kreditinstitut har 
konkurrensutsatts i syfte att bland annat erhålla mest optimala lånevillkor och lägsta 
möjliga räntekostnad. Som andra funktion kan en policy enligt Mikes (2010, s. 75) 
tydligt belysa det spektrum av risker som är av störst relevans för den enskilda 
organisationen, något som kan stödja intressenternas gemensamma förståelse för 
verksamhetens ändamål. En tredje funktion som Mikes (2010) menar att någon typ av 
riskbeaktande policy kan uppfylla, är att bidra med en konkret plan, ett språk och 
tillförlitlig auktoritet för beslutsfattare vid beaktandet av de risker som organisationen 
har att förhålla sig till. Det finns ett kommunikativt värde i det hela eftersom 
intressenter kan uppmärksammas om organisationens aktuella riskprofil. Mikes (2010, 
s. 76) påpekar samtidigt att det finns otaliga mängder verktyg för att kommunicera 
riskmedvetenhet, och praktisk tillämpning kan skilja sig brett även mellan likartade 
verksamheter. 
 
Fastigheter är ett kapitalintensivt område enligt Geltner et al. (2006, s. 612), och för 
exempelvis en bostadsrättsförening vars fastighetsförvaltning sker med utgångspunkt i 
medlemmarnas välbefinnande och ekonomiska nytta, bör det ses som aktuellt att 
eftersträva utveckling beträffande riskminimering vid föreningens finansiering och 
möjligheter till ett förbättrat räntenetto. Av avsnitt 3.3 Riktlinjer och policy framgår att 
bostadsrättsföreningar kan fastställa styrdokument för särskilda beslut, detta 
förekommer också i praktiken exempelvis för frågor av ekonomisk/finansiell karaktär, 
även om vi inte kan uttala oss om hur vanlig (ovanlig) sådan tillämpning faktiskt är. 
 
Inom finansiell riskhantering som teoriområde definieras och beskrivs de risker som kan 
föreslås vara av störst relevans för finansieringsfrågor med koppling till 
bostadsrättsföreningar. Först kan till exempel finansieringsrisk nämnas, som Törnqvist 
(1997, s. 50-51) menar tar utgångspunkt i nyupplåningsmöjligheter eller möjlighet att 
behålla redan gällande upplåning. Vid exempelvis en kreditåtstramning kan 
finansieringsrisk innebära att medel inte kan lånas upp eller endast till väsentligt högre 
kostnader, som säkerhet mot detta kan bland annat kreditlöften beaktas. En annan risk 
på samma typ av område är refinansieringsrisk som Hull (2015, s. 176) menar är ett 
resultat av att lån vars bindningstid nått förfallodatum riskerar att bindas om till 
ofördelaktiga villkor beroende på rådande räntemarknadsförhållanden. Denna risk är 
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högre när ett stort belopp ska omplaceras vid ett enskilt tillfälle i jämförelse med en 
låneportfölj där mindre lånebelopp förfaller jämt fördelat över ett större tidsintervall. En 
tredje relevant finansiell risk är ränterisk, vilken Törnqvist (1997, s. 50) beskriver som 
risken för ränteförändringar på grund av svängningar på räntemarknaden. Ränterisk kan 
enligt Hull (2015, s. 176) reduceras genom att exempelvis bindningstider för olika lån 
sprids över tid. Törnqvist (1997, s. 51) tar även upp likviditetsrisk, och i detta 
sammanhang utgör likviditetsrisken den fjärde av finansiell karaktär som kan innebära 
dålig betalningsberedskap och kortsiktig insolvens exempelvis på grund av en 
oförutsedd utgift. Kassaflöde och likviditet med hänsyn till bostadsrättsföreningar 
behandlas särskilt i avsnitt 4.7.4 Intressenternas informationsbehov. Som femte och 
sista typ av risk kan kreditrisk nämnas, enligt Törnqvist (1997, s. 49) uttrycks sådan risk 
som motpartsrisk i finansieringssammanhang och kan innebära att en motpart inte 
fullgör sin del av överenskomna affärsförpliktelser. För en bostadsrättsförening kan 
motpartsrisk begränsas bland annat genom att särskilda motparter specificeras och 
godkänns på förhand. 
 
De finansiella riskfaktorer som beskrivs ovan utgör exempel på typer av osäkerheter att 
beakta inom ramen för finansiella beslut i bostadsrättsföreningar. Törnqvist (1997, s. 
51) poängterar att all ekonomisk verksamhet innebär ett större eller mindre risktagande, 
och olika exponering för risk kan på samma sätt vara mer eller mindre påverkbar. 
 

4.7 Ekonomisk informationsgivning 

4.7.1 Årsredovisningens egenskaper  
Bostadsrättsföreningar är skyldiga att upprätta en årsredovisning i enlighet med 
årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) som beskriver årsredovisningens utformning och 
innehåll. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, vilket innebär att det är 
styrelsens ansvar att upprätta föreningens årsredovisning i enlighet med 
årsredovisningslagen (SFS 1995:1554).  Det finns tre huvudprinciper som styrelsen 
inom respektive förening måste ta hänsyn till vid upprättande av årsredovisningen: 
 

• Överskådlighet  
• God redovisningssed 
• Rättvisande bild  

 
Överskådlighet (2 §, kap. 2 i årsredovisningslagen) innebär att även läsare av 
årsredovisningen utan ekonomisk utbildning ska ha möjlighet att kunna förstå innehållet 
i årsredovisningen. God redovisningssed (2 §, kap. 2 i årsredovisningslagen och kap. 8 i 
bokföringslagen) är praxis, i form av uttalanden från framförallt bokföringsnämnden 
och andra branschorgan, som skiljer sig från bransch till bransch. Rättvisande bild (2 §, 
kap. 3 i årsredovisningslagen) innebär att innehållet i årsredovisningen ska omfatta 
sådan information så att läsaren kan få en sann bild av föreningens ekonomi. 
 
Smith et al. (2015, s. 22, 71) påtalar att årsredovisningens utformning ska vara 
konstruerad utifrån det informationsbehov som föreligger. Olika intressenter har olika 
informationsbehov. Vidare är syftet med årsredovisningen att den ska vara brukbar. Det 
finns således krav på att årsredovisningen håller en viss kvalitet och att den uppfyller 
intressenternas informationsbehov. I enlighet med Bokföringsnämndens (2015b, s. 20) 
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vägledning ska årsredovisningen uppfylla fyra kvalitativa egenskaper i form av 
relevans, begriplighet, väsentlighet och tillförlitlighet. Informationen i årsredovisningen 
ska presenteras så att den är begriplig för användare som har en rimlig kunskap om 
redovisning. Vidare är informationen väsentligt och därför relevant om ett uteslutande 
eller bristande information får en påverkan på det beslut som användare grundar sitt 
beslut på. Informationen är tillförlitlig om den är oberoende och inte omfattar väsentliga 
fel. Enligt Smith et al. (2015, s. 73) är den fundamentala egenskapen, beträffande 
informationsbehovet för årsredovisningen, relevans. Begreppet har en bred betydelse, 
men det innebär i slutändan att informationen som presenteras ska vara användbar som 
underlag för beslut. En årsredovisning som innefattar dessa kvalitativa egenskaper visar 
en rättvisande bild av organisationens ekonomi (Bokföringsnämnden, 2015b, s. 30). 
 

4.7.2 Redovisning i bostadsrättsföreningar - En het potatis 
På senare tid har det debatteras flitigt gällande bostadsrättsföreningar och dess eftersatta 
årsredovisningar som medfört en negativ inverkan på transparensen i 
informationsgivandet mot föreningens intressenter. I och med införandet av de nya 
redovisningsregelverken K2 och K3, som gäller från och med räkenskapsåret 2014, 
föreslog Bokföringsnämnden (2015a) att bostadsrättsföreningar skulle undantas från 
skyldigheten att tillämpa K2/K3. FAR (2014a) menade att det rådde stora osäkerheter 
kring avskrivningsfrågan och att regelverkens innehåll inte passade bostadsrätts-
föreningars särprägel. Detta mynnade ut i ett brev till bokföringsnämnden där FAR 
(2014b) argumenterade för att ett nytt regelverk för redovisningen i bostadsrätts-
föreningar behövde utvecklas. I brevet betonades vikten av att se över normgivningen 
av redovisningen för att underlätta för intressenter att få tillgång till distinkt finansiell 
information som skulle kunna bidra till en mer transparent redovisning anpassad till 
styrelsen i egenskap av lekmän, som förutsätter fokus på finansieringsstrategi och 
underhållsplaner. 
 
I efterdyningarna av dessa debatter tillsatte regeringen i oktober 2015 en utredning med 
syfte att se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden (Kommittédirektiv (Dir 
2015:97)). Frågor som är under utredning är bland annat huruvida bostadsrätts-
föreningar bör säkerställa att det kommer finnas tillräckliga medel för att möta ett 
långsiktigt underhållsbehov och om det i årsredovisningen bör lyftas fram uppgifter 
som är av särskild vikt för föreningens intressenter. Regeringen påtalar i sitt 
kommittédirektiv (Dir 2015:97) att årsredovisningen fungerar som ett viktigt verktyg 
för intressenter att erhålla information om eventuella underliggande risker med ett 
ekonomiskt bostadrättsåtagande för att kunna skaffa sig en ärlig bild av föreningens 
ekonomiska status. Vidare påtalas att gällande redovisningslagstiftning och 
kompletterande normgivning inte är anpassade för bostadsrättsföreningarnas mycket 
speciella verksamhet och förhållanden. Det har i sin tur medfört att de årsredovisningar 
föreningarna för närvarande upprättar inte ger intressenterna tillräcklig och relevant 
information. Regeringen beskriver även att nuvarande årsredovisningar gör det svårt för 
styrelsens lekmän att förstå information och sätta den i dess sammanhang. Exempelvis 
skulle underlättande tilläggsinformation i form av en beskrivning av hur det framtida 
underhållsbehovet kan komma att påverka bostadsrättshavarnas personliga ekonomi 
(genom årsavgiftshöjningar) vara ett obligatoriskt element. 
 
Bokföringsnämnden fastslog dock i maj 2015 att mindre ekonomiska föreningar som 
tillämpar K2-regelverken inte med stöd av gällande årsredovisningsregler kan låta 
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sådana informationsgivande beskrivningar tillhandahållas i årsredovisningen 
(Bokföringsnämnden, 2015a). Detta går i linje med den oro FAR (2015) tillsammans 
med ledande bostadsrättsorganisationer uttryckte i en ”kommentar till Boverket 
skrivelse Ju2014/4329/L1 om behovet av utredning av bl.a. bostadsrättslagen 
(1991:614)” gällande införandet av fullharmonisering av årsredovisningslagen. Detta 
menade dem skulle vara mycket olyckligt i och med att det då inte skulle kunna krävas 
att årsredovisningen på ett transparent och homogent sätt presenterar information som 
gör det enklare att få en förståelse över föreningens ekonomi. 
 

4.7.3 Bristerna i rådande lagstiftning 
I väntan på att regeringens utredning ska bli färdigställd har FAR (2014c) upparbetat en 
idéskrift tillsammans med de ledande riksorganisationerna HSB, Riksbyggen, 
Bostadsrätterna och SBC där de övervägt hur intressenternas informationsbehov 
regleras utefter nuvarande lagstadgar. Arbetsgruppen identifierade punkt 5 och 7 i 5 §, 
kap. 9 i bostadsrättslagen som särskilt väsentliga ur intressenters informations-
behovsperspektiv. Förordningen behandlar på vilka grunder årsavgifterna ska beräknas 
samt utifrån vilka grunder medel ska avsättas för att säkerställa underhållsbehovet av 
föreningens byggnad. Dock anser arbetsgruppen att dessa grunder är så pass översiktligt 
beskrivna att det inte tillför någon information utav betydelse. Exempelvis tycks 
grunderna sakna riktlinjer om framåtblickande osäker information gällande prognoser. 
 
I kap. 6 årsredovisningslagen regleras sådan information som ska finnas med i 
förvaltningsberättelsen. Förvaltningsberättelsen är en redogörelse i ord för vad som har 
hänt under räkenskapsåret och tiden närmast därefter. Den redogör för föreningens 
utveckling, dess ställning och resultat och ska ge en rättvisande bild i enlighet med 
årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). FAR (2014c, s. 4) menar att det är främst 
upplysningar från punkt 1-3 i paragraf 1 som är av intresse för bostadsrättsföreningar. 
Enligt 1 §, kap. 6 i årsredovisningslagen (SFS: 1995:1554) ska upplysningar lämnas 
enligt följande: 
 

• Sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen 
eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets 
verksamhet, ställning och resultat (p. 1), 

• Sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under 
räkenskapsåret (p. 2), 

• Företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför (p. 3). 

 
Enligt kap. 6 årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och bokföringsnämnden U 96:6 
ska således förvaltningsberättelsen komplettera årsredovisningens övriga delar med 
information. Exempel på sådan nödvändig information innefattar bland annat förändring 
av yttre fond, förslag till dispositioner beträffande föreningens resultat, en beskrivning 
av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bostadsrättsföreningen står inför 
(exempelvis kommunala planer som hotar fastigheten) och händelser av särskilt vikt för 
föreningens ekonomi som inträffat under året.  
 
FAR (2014c, s. 4) påtalar att det svårt för bostadsrättsföreningar att med klarhet avgöra 
om information som ska framgå i förvaltningsberättelsen krävs av lag eller om det 
ligger utanför lag, i och med att praxis varierar i fråga om vilken information som bör 
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lämnas i årsredovisningen. Lundén (2014, s. 30) menar att förvaltningsberättelsen bör 
ge mer information än vad som krävs av årsredovisningslagen minimikrav. Vidare 
betonar FAR (2014c, s. 2) att det finns ett behov av bättre riktlinjer gällande 
informationsgivning hur föreningar avser att finansiera sina framtida utgifter, eftersom 
sådan information kan underlätta för intressenter att skapa sig en bättre vy över hur 
framtida årsavgifter med tiden kommer att utveckla sig. 
 

4.7.4 Intressenternas informationsbehov  
Lundén (2014, s. 24) hävdar att intressenter använder bostadsrättsföreningars 
årsredovisning främst som ett verktyg för att skapa sig en bild av respektive förenings 
ekonomiska tillstånd. Vidare menar Lundén (2014, s. 24), i enighet med regeringen i 
kommittédirektiv (Dir 2015:97), att lagstiftningen inte är anpassad för den ”vanlige” 
individen vilket gör det svårt för gemene man att förstå alla delar i årsredovisningen. 
Bestämmelserna är anpassade till aktiebolag och många som läser är amatörer och inte 
lika insatta i redovisning som investerare. Smith et al. (2015, s. 22-23) menar att hur 
betraktaren av årsredovisningen använder informationen på bästa möjliga vis beror på 
vilka förkunskaper betraktaren har. Därför bör kompletterande information lämnas som 
pedagogiskt redogör för föreningens ekonomi. Exempel på underlättande information 
enligt Lundén (2014, s. 24) kan vara hur avskrivningen på en byggnad har påverkat 
resultatet eller en finansieringsanalys. Detta förhållande belyser även Barth och 
Schipper (2008) i sin studie som syftade till att undersöka transparensen i finansiell 
rapportering. Slutsatsen blev att finansiella rapporters transparens påverkas positivt av 
att intressenter ges tillgång till information beträffande organisationens bakomliggande 
ekonomi. 
 
Medlemmar av en bostadsrättsförening har stort intresse i hur ekonomin sköts, och 
årsavgiften utgör vanligen en tung post i privatekonomin vilket innebär att skenande 
boendekostnader kan leda till betalningssvårigheter, något som medlemmar av naturliga 
skäl vill undvika. Följaktligen är medlemmarna enligt Lundén (2014, s. 26-27) måna 
om att föreningens ekonomi är i balans, dels för att årsavgiften inte chockhöjs, dels för 
att medlemmen ska få så bra betalt som möjlig för sin investering vid försäljning.  
 
Presumtiva köpare, likt medlemmar, har ett intresse av att bedöma föreningens 
ekonomi. Lundén (2014, s. 28) hävdar att nivån på årsavgiften spelar en stor roll för den 
presumtiva bostadsköparen vid bedömningen av en förenings ekonomi. I samma 
mening såsom för medlemmen, vill spekulanten på bostaden veta om bostadsrätten 
kommer kunna stiga i värde inför en möjlig framtida försäljning samt om det finns risk 
för överraskande höjningar av årsavgiften på kort och lång sikt. 
 
Långivare är en annan användare av årsredovisningar som avlämnats av bostadsrätts-
föreningar. Det är viktigt för styrelsen att ta hänsyn till relevanta nyckeltal såsom 
årsavgifter per kvadratmeter bostadsyta och belåning per kvadratmeter, därför det är 
sådant som kreditinstituten tar hänsyn till vid värdering av kreditvärdigheten. Deras 
intresse grundar sig på kreditrisken. I dagsläget har dock kreditmarknadsföretag ingen 
större användning av bostadsrättsföreningars årsredovisningar på grund av, enligt deras 
mening, bristande kvalitet för att kunna utgöra underlag för en kreditbedömning 
(Lundén, 2014, s. 34). 
 



	   44	  

Lundén (2015a, s. 11) anser att det är kassaflödet som är av betydelse för 
bostadsrättsföreningar och dess intressenter. Reparationer och underhåll måste alltid 
betalas oavsett hur de redovisas i årsredovisningen. Det i sin tur innebär att 
redovisningsmässigt resultat i bostadsrättsföreningskontext inte är lika viktigt som för 
aktiebolag. Det som betyder något är att föreningen har likvida medel för att täcka 
amortering, räntor, drift och underhåll. Styrelsen ska ta hänsyn till dessa faktorer när 
den fastställer årsavgifterna. Att man som styrelse tycker sig ”inte har råd” att göra de 
omföringar som underhållsplanen påkallar för att man till varje pris undvika 
redovisningsmässig förlust är ett problem som förekommer bland bostadsrätts-
föreningar. Lundén (2015a, s. 48, 85) anser att eftersom kassaflödet är viktigare än 
resultatet bör årsredovisningen kompletteras med en kassaflödesanalys samt en budget 
för denna. Inbetalningar och utbetalningar ska vara i balans både på kort och lång sikt. 
Således blir utgifterna viktigare än kostnaderna, eller amorteringarna viktigare än 
avskrivningarna. Detta går i linje med det professor Daniel Stattin (2014) kom fram till 
under sin utredning gällande betydelsen av att bostadsrättsföreningar redovisar 
kontinuerliga redovisningsmässiga underskott beställd av FAR, HSB, Bostadsrätterna, 
SBC och Riksbyggen. Utredningen kom fram till att det inte finns något absolut 
förlustförbud, utan det är föreningens kassamässiga förmåga att möta löpande utgifter 
och sätta av medel för att möta framtida underhållsutgifter som är av betydelse. 
Likviditeten bör således sättas i större betydelse. För närvarande är bostadsrätts-
föreningar inte skyldiga att upprätta kassaflödesanalyser i enlighet med den 
fullharmonisering som råder i K2-lagstiftningen (Bokföringsnämnden, 2015a). Detta 
innebär att frivilligt upprättade kassaflödesanalyser ej blir reviderade och således tappar 
sin relevans. 
 

4.8 Från teori till analys  
I detta avsnitt formulerar vi en länk mellan studiens teoretiska referensram och 
problemformulering för att presentera, ur teorisynpunkt, vad som ska undersökas. 
 
Styrningsfrågor avseende exempelvis icke-vinstdrivande organisationer, inte minst 
svenska bostadsrättsföreningar, är ett relativt outforskat område i jämförelse med 
bolagsstyrningsteori som ofta tar utgångspunkt i stora börsnoterade företag. Denna 
förutsättning får självfallet inflytande över våra möjligheter att ge struktur åt en 
teoretisk referensram vars element korresponderar direkt mot studiens inriktning. 
 
I kapitel 4.3 – 4.5.2 har vi hittills beskrivit att bolagsstyrning är ett område från vilket 
vissa paralleller kan dras beträffande styrning av exempelvis bostadsrättsföreningar. En 
grundläggande skillnad mellan styrning i teori och styrningsfrågor med hänsyn till 
bostadsrättsföreningar är dock att styrelseledamöter i det förstnämnda förväntas besitta 
viss utmärkande kompetens för att kunna behålla sitt uppdrag, medan ledamöter i det 
sistnämnda ofta är lekmän och kan väljas oavsett kompetensmässig bakgrund. Vi finner 
därför anledning att inkludera erfarenhet och kompetens, det vill säga yrkesmässighet 
kontra definitionen för lekman, som en bakgrundsvariabel av relevans för 
undersökningen. 
 
I denna studie används ett webbaserat enkätformulär som mätverktyg för att besvara 
aktuell problemformulering: Hur ter sig tillämpningen av riktlinjer/policy för finansiella 
beslut […] inom bostadsrättsföreningar? Förutom att undersöka faktisk förekomst av 
sådana riktlinjer inom de föreningar som ingår i vårt urval, så indikerar 
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problemfrågeställningen vidare att det kan råda skilda meningar mellan företrädare för 
olika bostadsrättsföreningar angående dess nytta för medlemmar och styrelse. Att 
upprätta och anta policy för finansieringsrelaterad beslutsaktivitet kan enligt 
styrningsteori vara ett sätt för organisationer att erhålla struktur och relativ 
förutsägbarhet i de beslut som fattas. Riskhanteringsteori, en komponent inom styrning, 
har visat oss att riskbeaktande finansiell policy kan fungera som styrande verktyg med 
ett brett användningsområde för styrelser, ledning och organisationer oavsett typ av 
verksamhet. 
 
Vi ser i teorin att det kan finnas flertalet olika motiv till varför finansiellt relaterade 
riktlinjer tillämpas, exempelvis på grund av lagkrav (stora börsnoterade bolag) eller för 
att bibehålla en kultur av riskmedvetenhet inom berörd (mindre) organisation. För 
bostadsrättsföreningar såväl som andra verksamheter kan finansiell policy påverka 
styrelsearbete och ledning i både positiv och negativ mening, det kan dessutom vara så 
att sannolikheten för att exempelvis en bostadsrättsförening ska fastställa 
beslutsvägledande policy beror på kunskap eller driftighet hos den eller dem som 
företräder föreningen. Utifrån teoretiska aspekter som talar både för och emot nyttan 
med finansiell policy finner vi relevans i att undersöka hur styrelserepresentanter för 
bostadsrättsföreningar inom vårt urval förhåller sig till påståenden där underlättande, 
begränsande, tydliggörande, ekonomiskt främjande och andra potentiella sidor tas upp. 
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5 Praktisk metod 
Följande kapitel ämnar redogöra för studiens praktiska tillvägagångssätt.  Här 
behandlas de förstudier som frambringat underlag inför arbetets huvudundersökning. 
Nedan presenteras även val av forskningsdesign, urvalsprocessen, förfarande vid 
enkätkonstruktion och statistisk bearbetning, etiska metodologiska aspekter samt 
diskussion om faktiskt bortfall. Slutligen erkänner vi kritik som kan framföras mot 
studiens praktiska genomförande, med avsikt att ge läsaren insyn i vad som kan ha 
kommit att påverka studiens empiri. 
 

5.1 Forskningsdesign 
Bryman och Bell (2011, s. 151) förklarar att en studies forskningsdesign beskriver hur 
den kvantitativa studien kommer vara strukturerad i sin undersökningsmetod, 
forskningsdesignen utgör med andra ord en ram för hur den aktuella studiens data 
kommer att samlas in och analyseras.  Valet av undersökningsdesign utgår från det 
faktiska syftet med forskningen (Saunders et al., 2009, s. 138). Lantz (2014, s. 25) 
menar att det finns två motsatta typer av studiedesigner, experimentell studie och 
observationsstudie. Utifrån studiens beskrivna vetenskapliga utgångspunkter och 
angreppssätt syftar den aktuella studien till att objektivt studera verkligheten som den 
är, vilket gör att denna studie kategoriseras som en observationsstudie. Detta innebär att 
vi som forskare samlar in data genom att studera observationer som ingår i urvalet utan 
att själv påverka dessa. En experimentell studie enligt Lantz (2014, s. 25) utgår däremot 
från experiment för att testa orsak och verkan där forskaren aktivt bestämmer vilka 
villkor som råder. 
 
Vidare kommer data samlas in från flertalet observationer i form av enkätsvar vid en 
specifik tidpunkt i enlighet med vad Lantz (2014, s. 27-28) beskriver som en 
tvärsnittsstudie, vilken syftar till att behandla och granska kvantitativ data för att 
observera eventuella tendenser på olika samband. Motsatsen till en tvärsnittsstudie 
kallas tidsseriestudie som innebär att varje individ i urvalet med avseende på flertalet 
variabler studeras vid flera olika tillfällen under en bestämd tidsperiod för att belysa 
tidens påverkan på kausala samband. 
 

5.2 Urval 
En studies population är enligt Bryman och Bell (2011, s. 190) de enheter som är 
ämnade att undersökas och för vilka information därför behöver samlas in. Lantz (2014, 
s. 108) menar att det ideala urvalet består av den totala populationen, och i regel ökar ett 
större urval kvaliteten på såväl uppskattningar som studiens slutliga analys. Vidare 
påtalar Holme och Solvang (1991, s. 185-186) att forskare begränsas av tid, kostnader 
och kontaktuppgiftstillgång för att företa en totalundersökning, det vill säga att få tag på 
samtliga individer i populationen. Om målsättningen med undersökningen är att kunna 
generalisera resultaten för en hel population är det önskvärt att genomföra ett 
sannolikhetsurval menar Johansson-Lindfors (1993, s. 92). Ett obundet slumpmässigt 
urval är den mest grundläggande formen av ett sannolikhetsurval vilket innebär att varje 
person i urvalet har lika stor möjlighet att inkluderas i studien (Bryman och Bell, 2011, 
s. 183). Den positivistiska forskaren eftersträvar generaliserbara resultat, men enligt 
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Johansson-Lindfors (1993, s. 95) finns det situationer där det inte är möjligt att tillämpa 
sannolikhetsurval. 
 
Viktiga begränsningar i urvalsförfarandet för denna studie är att bostadsrättsföreningar 
kan vara registrerade men inaktiva, och samtidigt ha svår- eller otillgängliga 
kontaktuppgifter. Ett obundet slumpmässigt urval är för denna studie pengamässigt 
resurskrävande eftersom vi vid ett sådant urval vore tvungna att söka alternativa vägar 
för att nå fram med vårt frågeformulär, exempelvis via fysiska utskick med posten till 
föreningarnas registreringsadress, fysisk utlämning eller brevutskick direkt till 
förkontaktade styrelseordförande, med mera. 
 
Under förarbetet med att bedöma tillgängligheten för kontaktuppgifter, i detta fall e-
postadresser, noterade vi tidigt att föreningar inom län med hög bostadsefterfrågan 
enligt SCBs uppgifter nedan tenderar att ha en aktiv hemsida i större utsträckning 
relativt föreningar inom områden med lägre bostadsefterfrågan. Vi kan däremot inte 
uttala oss i anledningen till detta. 
 
I en undersökning från SCB som avser åren 2013-2014 är det särskilt fem län som 
utmärker sig i fråga om hög köp- och säljaktivitet samt priser på bostadsrätter, dessa är 
Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne län, Uppsala län och Östergötlands län 
(SCB, 2015a). Det finns många underliggande orsaker till varför det förhåller sig på 
detta vis, bland annat förknippas dessa fem län med högskole- och 
universitetsverksamhet, högst eftergymnasiala utbildningsnivå (SCB, 2015b), högst 
bruttoregionalprodukt (BRP) och ekonomisk tillväxt (SCB, 2016). Dessa faktorer 
samverkar dessutom med en kraftig urbaniseringstrend som sammantaget skapar grund 
för dagens höga inflyttningstakt till dessa observerade områden, tillväxt genererar 
studie- och arbetstillfällen och i samma mening högre aktivitet på den bostadsmarknad 
som berörs. 
 
På förekommen anledning utifrån våra inskränkta möjligheter att samla in passande typ 
av kontaktuppgifter har vi således valt att genomföra ett icke-sannolikhetsurval i form 
av ett så kallat bekvämlighetsurval. Bryman och Bell (2011, s. 194) menar att 
bekvämlighetsurval innebär att forskares urval består av de respondenter som finns 
tillgängliga för dem. Enligt Holme och Solvang (1991, s. 186) begränsar denna typ av 
urval generaliserbarheten av studiens resultat och är inte fullt representativt för hela 
populationer. Den aktuella studien syftar inte till att generalisera resultatet, utan avser 
istället att frambringa indikationer på eventuella samband mellan bakgrundsvariabler 
såsom för denna undersökning relevant yrkesbakgrund, storlek på förening, geografisk 
indelning, erfarenhet av styrelsearbete, med mera, i förhållande till variabler som bland 
annat förekomsten av tillämpad policy för vanligt förekommande finansiella aktiviteter 
inom bostadsrättsföreningar samt styrelseföreträdares attityder till dessa. Bryman och 
Bell (2011, s. 194-196) hävdar att ett bekvämlighetsurval kan vara acceptabelt när 
studiens resultat kan fungera som ett avstamp för vidare forskning. Den aktuella studien 
kan betraktas som en språngbräda för framtida forskning till följd av rådande 
begränsningar i tillgång på tidigare undersökningar och empiri. 
 
Den aktuella studien ämnar bland annat redogöra för attityder till riktlinjer för 
finansiella beslut på styrelsenivå inom bostadsrättsföreningar. Vi har således vänt oss 
främst till föreningarnas ordförande eftersom det är ordföranden enligt Lundén (2015a, 
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s. 228) som har huvudansvaret i styrelsen och har för uppgift att se till att styrelsens 
beslut blir verkställda. 
 
Som mätinstrument tillämpades ett internetbaserat enkätformulär, se nästkommande 
avsnitt 5.3, följaktligen har en god tillgång på e-postadresser till respektive styrelse 
inom vårt urval varit en nödvändighet för studiens genomförande. Vi utgick från 
databasen Retriever Business för att söka fram en slumpmässigt ordnad urvalsram av 
föreningar för de fem län som motiveras ovan. Endast föreningar med en aktiv hemsida 
och tillgängliga kontaktuppgifter har inkluderats, i första hand har en e-postadress direkt 
till styrelsens ordförande eftersökts, i övriga fall är det föreningens styrelse-e-post som 
adresserats. Det introduktionsbrev som skickades, komplett med länk till studiens 
enkätformulär, innehöll ett särskilt förtydligande om att vi i första hand efterfrågade 
svar från föreningens ordförande. Samtidigt påpekade vi att svar från en annan ledamot 
(i ordförandens ställe) välkomnades om de tillfrågade såg detta som mer lämpligt, 
främst i syfte att ta hänsyn till föreningens individuella förutsättningar med olika 
uppdelning av styrelseroller. 
 
För att fastställa det antal föreningar per län som varit föremål för undersökning inom 
denna studie, har en urvalsberäkning genomförts med utgångspunkt i en viktad andel av 
aktiva bostadsrättsföreningar inom respektive län i förhållande till totalt antal aktiva 
föreningar. För en anspråkslös tydlighet beträffande denna viktning har totalt ett tusen 
(1000) bostadsrättsföreningar tillfrågats, där exempelvis 8 454 aktiva föreningar inom 
Stockholms län har en vikt om 0,510 av totalt antal aktiva föreningar vilket förenklat 
kan översättas till ca 500 givet en bas om totalt 1000 (tabell 4). 
 
 Tabell 4. Beräkning av urval - Endast aktiva bostadsrättsföreningar 

Län	   Antal	  BRF	   Vikt	   BRF	  per	  län	   Avrundning	  

Stockholms	  län	   8454	   0,51	   510	   500	  
Västra	  Götalands	  län	   3290	   0,20	   198	   200	  
Skåne	  län	   3142	   0,19	   190	   200	  
Uppsala	  län	   1014	   0,06	   61	   50	  
Östergötlands	  län	   676	   0,04	   41	   50	  
Totalt,	  urval	   16576	   	  	   1000	   1000	  
Totalt,	  aktiva	  föreningar	   23900	   	  	   	  	   	  	  

 

5.3 Enkätkonstruktion 
Vid konstruktionen av enkäten har vi främst utgått från Ejvegårds (2009) och Bryman 
och Bells (2011) föreställningar om hur en enkät ska utformas. Den aktuella studiens 
syfte ämnar beskriva förekomsten samt attityden till finansiella riktlinjer för 
ekonomiska beslut hos styrelsens lekmän. Ejvegård (2009, s. 55) menar att enkätformen 
som mätinstrument lämpar sig bäst när “vanligt folk”, det vill säga icke-experter, ska 
utfrågas, då det gäller att få fram attityder och åsikter. Vidare menar Ejvegård (2009, s. 
57) att enkätens svarsfrekvens påverkas av hur förtroendeingivande den ser ut, hur lång 
tid den tar att fylla i, om och hur många påminnelser som görs, om det klart anges att 
materialet behandlas konfidentiellt och huruvida de svarande erbjuds någon form av 
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morot, till exempel att varje svarande får möjlighet att ta del av den slutprodukt som 
genereras utifrån erhållna enkätsvar. 
 
En åtgärd för att förbättra svarsfrekvensen som Bryman och Bell (2011, s. 231-233) 
påtalar är att enkätkonstruktörerna bör formulera ett introduktionsbrev för respondenten 
att ta del av för att fånga individernas intresse, förklara syftet med studien, förklara 
varför just deras medverkan är viktig samt förklara hur respondenten valts ut. Alla 
berörda aspekter medtogs i vårt introduktionsbrev (Appendix 2). Vidare redogjordes att 
vi hänförde från Umeå universitet samt att alla svar behandlas konfidentiellt för att öka 
studiens tillförlitlighet. För att undvika att enkäten bortprioriterades på grund av 
respondenternas tidsbrist betonades i introduktionsbrevet att enkäten tog ca 3 till 5 
minuter att besvara. Bryman och Bell (2011, s. 232) menar att mindre tidskrävande 
enkäter uppvisar ett mindre bortfall än mer omfattande enkäter. I slutet av brevet 
bifogade vi länken till webbenkäten samt våra kontaktuppgifter för ge respondenterna 
chansen att kunna ställa eventuella frågor och ge synpunkter. Avslutningsvis för att 
erbjuda de tillfrågade en typ av morot så betonade vi i introduktionsbrevet att alla 
respondenter i slutet av enkäten hade möjlighet att fylla i deras e-postadress för att 
kunna ta del av slutprodukten. 
 
Innan vi påbörjade enkätens konstruktion utfördes en förintervju samt en pilotstudie (se 
följande avsnitt 5.4). Innan en pilotstudie genomförs menar Saunders et al. (2009, s. 
451) att forskare bör ta hjälp av experter för att skapa sig en bild av hur verkligheten ser 
ut. Syftet med intervjun var att med hjälp av en person med goda kunskaper kring 
forskningsarbetet skapa oss en helhetssyn om hur vanligt förekommande riktlinjer på 
styrelsenivå inom bostadsrättsföreningar är. Vidare för att kunna åtgärda eventuella 
brister i enkäten genomfördes även en pilotstudie. Vi avsåg kontrollera att frågorna var 
utformade på ett tydligt sätt och att svarsalternativen var klart specificerade. Syftet med 
pilotstudien var även att generera indikationer på potentiell svarsfrekvens för den 
aktuella studiens huvudundersökning. 
 
Formulärets utformning är av särskild betydelse. Bryman och Bell (2011, s. 232-233) 
poängterar att enkäten bör vara åskådlig, entydig och enkel för att öka chansen att 
respondenterna väljer att besvara den. Webbenkäten är konstruerad i tjänsten Google 
Formulär. Vid utformningen av enkäten reflekterade vi noggrant över valet av typsnitt, 
färg och layout, allt för att ge enkäten en professionellt och inbjudande utseende. 
Svarsfrekvensen brukar enligt Bryman och Bell (2011, s. 233) öka vid stilrena och 
”luftiga” enkäter, vilket vi hade i åtanke under hela uppbyggnadsprocessen. Ejvegård 
(2013, s. 57) påtalar att oklart formulerade frågor där kategorier inte utesluter varandra 
leder till ett större bortfall. Det får med andra ord inte vara krångligt och svårt för 
respondenten att besvara enkäten. För att förenkla för respondenten att besvara enkäten 
tillämpades en hjälptext under respektive fråga för att förtydliga frågans syfte. Vidare 
inleddes frågorna om riktlinjer/finanspolicy med ett kort avsnitt som mer ingående 
beskrev vad som är innebörden med riktlinjer för finansiella beslut. 
 
Enkäten (Appendix 1) inleddes med sex stycken bakgrundsfrågor för att bland annat 
åtskilja ordförandena mot övriga ledamöter i och med att undersökningen främst var 
riktad mot föreningarnas ordförande. En stor nackdel med datainsamlingen via online-
enkäter är enligt Bryman och Bell (2011, s. 230) att man inte kan vara helt säker på att 
det är rätt individ som svarat på frågorna. Det går inte heller inte att kontrollera att 
respondenten blivit påverkad av någon utomstående person vid besvarandet av enkäten. 
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Genom att fråga efter bakgrundsinformation om de tillfrågade hoppades vi nå bättre 
vetskap om huruvida respondenterna ingick i vårt urval.  Bland annat ställdes en 
bakgrundsfråga som slog fast inom vilket län respektive förening är registrerad för att 
säkerställa att vi nått rätt målgrupp. De svar/variabler som erhölls från 
bakgrundsfrågorna bearbetades, se avsnitt 5.5 Statistik bearbetning, vidare i syfte att 
finna eventuella indikationer på samband. 
 
Andra delen av enkäten bestod av tre frågor i syfte att ta reda på förekomsten av 
finanspolicys hos föreningarna samt respondenternas attityd till dessa fastställda 
riktlinjer/policy. Frågorna beträffande respondenternas inställning har utgångspunkt i 
studiens teoriavsnitt. Ejvegård (2009, s. 55) förklarar att attitydfrågor besvaras 
fördelaktigast på en skala där det gäller för respondenten är att göra en 
helhetsbedömning. De tillfrågade fick utifrån flertalet påståenden rangordna sin åsikt 
utifrån en skala från ”Håller helt med” till ”Håller inte alls med”. Vidare påpekar 
Ejvegård (2009, s. 55) att respondentens tydning av attitydfrågor medför problem då 
nivåerna på skalan tolkas olika från individ till individ. Om respondenten inte kan göra 
någon markering på skalan så skall alternativ så som ”vet ej” eller ”ingen åsikt” kunna 
fyllas i, vilket den aktuella enkäten tog hänsyn till. Vidare menar Bryman och Bell 
(2011, s. 245-246) att antalet öppna frågor i enkäten bör begränsas eftersom människor 
ofta drar sig från att börja besvara en enkät där de måste skriva kommentarer. Istället 
har vi i enlighet med Bryman och Bells (2011, s. 245-246) inrådan konstruerat enkäten 
innehållande endast slutna frågor. Slutna frågor underlättar respondentens besvarande, 
är mindre tidskrävande samt ökar jämförbarheten i svaren. Slutna frågor är därtill frågor 
med fasta svarsalternativ som i större grad bidrar till att vi som forskare kan förhålla oss 
objektiva till det insamlade data för att därigenom undvika att egna tolkningar kan 
komma att ha en påverkan på resultatet. 
 
Vidare är de huvudsakliga fördelarna med webbaserade enkäter att responsen är 
snabbare, det finns ingen begränsning gällande den geografiska täckningen samt att 
online-enkäter renderar i färre obesvarade frågor (Ejvegård, 2013, s. 49-50). Google 
Formulär innehar en funktion som innebär att det går att göra utvalda frågor 
obligatoriska, det vill säga att respondenten inte kan skicka in formulären innan alla de 
obligatoriska frågorna är besvarade. Denna funktion bidrog till att uteblivna svar på 
vissa frågor uteblev som bortfall. 
 

5.4 Förintervju och pilotundersökning 
Genom förstudier går det att få fram sådan kunskap som inte framgår av 
forskningslitteraturen. Patel och Davidson (2011, s. 60) menar att de tillfrågade i 
förstudien bidrar med kunskapsunderlag. Vår problemformulering var vid 
intervjutillfället sedan tidigare specificerad, den begränsade förekomsten av befintlig 
forskning med godtagbar applicerbarhet på styrning och riskhantering för 
bostadsrättsföreningar påkallade dock ett behov av förberedande utredningsarbete. 
 
Den aktuella studiens förintervju avsåg att examinera uppsatsförfattarnas observerade 
indikationer på att förekomsten av riktlinjer på styrelsenivå inom bostadsrättsföreningar 
kan vara låg, främst för att skapa en trovärdig grund för huvudstudiens slutgiltiga 
enkät.  Vidare var avsikten att låta respondenten bidra med synpunkter om vad 
studieförfattarna kan efterfråga i den slutgiltiga enkäten. Intervjun utfördes tillsammans 
med en ekonom som är verksam vid en av flera riksorganisationer i Umeå som hanterar 
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redovisning och ekonomisk förvaltning på uppdrag av en rad aktiva bostadsrätts-
föreningar. Den tillfrågade beskrev att riksorganisationen endast har haft en ansluten 
förening som visat intresse för support med att upprätta finansiell policy, ett närmande 
som resulterade i att riksorganisationen på uppdragsbasis bistod berörd förening med att 
formulera passande riktlinjer. Föreningen valde emellertid i slutändan att ej anta det 
styrdokument som föreslogs. Vår respondent spekulerade i att styrelsen för denna 
förening inte riktigt förstod finanspolicyns innehåll och betydelse, och därför valde att 
avvakta med planerna på att implementera sådan typ av beslutsvägledning. Den 
tillfrågade spekulerade även i att begreppet risk, som var en central del av föreslagen 
finansiell policy, hade en negativ inverkan på styrelsens inställning till riktlinjerna. 
 
Respondenten spekulerade vidare i att förekomsten av riktlinjer/policy kan vara väldigt 
låg över hela landet, men gissningsvis vanligast i större städer med fler stora 
bostadsrättsföreningar. Föreningar med egna hemsidor och mer detaljerade 
verksamhetsberättelser kan enligt vår respondent tyda på mer engagerade och aktiva 
styrelsemedlemmar, något som i förlängningen eventuellt kan indikera på högre 
sannolikhet för fastställda finansiella riktlinjer. Vår respondent påpekar att många är 
lekmän och att det varierar stort i kompetens och förståelse för ekonomiska frågor, inte 
minst för att kunna få användning av en finanspolicy. Att styrelsen har en beslutsram att 
förhålla sig till tror respondenten generellt är bra för föreningens ekonomi, men tillägger 
att en “allt för styrd” policy inte heller behöver vara det bästa alternativet. 
 
Svaren från den tillfrågade bekräftade uppsatsförfattarnas tidigare screening-
observationer om att existensen av fastställda finansiella policyer på styrelsenivå inte 
verkar vanligt förekommande. Vidare gav respondenten inspiration till formulerandet av 
flertalet frågor i enkäten. För att ytterligare kvalitetssäkra vår slutgiltiga enkät 
genomfördes även en pilotundersökning på 50 föreningar i Västerbottens län. 
 
Saunders et al. (2009, s. 451) menar att en pilotundersökning genomförs för att 
kvalitetssäkra undersökningsinstrumentet för att hjälpa forskarna att undvika problem 
vid datainsamlingen. En pilotstudie kan i förväg testa hela eller delar av den slutgiltiga 
enkäten och därmed avslöja felaktigheter, otydligheter eller brister i enkäten (Patel & 
Davidson, 2011, s. 60). Följaktligen ökar mätinstrumentets trovärdighet om forskarna 
testat enkäten på testpersoner. Enligt Bryman och Bell (2011, s. 258) är syftet med en 
pilotstudie att stärka enkätens trovärdighet. 
 
För att öka enkätens tillförlitlighet genomfördes därför en pilotstudie, vilken avsåg att 
kontrollera frågornas begriplighet och att aktuella svarsalternativ var tydligt 
presenterade. Vidare avsåg pilotundersökningen att söka bekräftelse på det som 
framkom av förintervjun, att förekomsten av finansiell policy som tagits fram på 
uppdrag av en förvaltningsorganisation är låg bland föreningar inom det valda området. 
Syftet med pilotstudien var som tidigare nämnt även att signalera aningar om tänkbar 
svarsfrekvens för studiens ordinarie enkätundersökning. 
 
Pilotundersökningen genomfördes på 50 föreningar registrerade inom Västerbottens län. 
11 tekniska bortfall noterades. De tillfrågade var styrelseordförande eller annan ledamot 
inom respektive förening och sammanlagt svarade 19 av de 39 personer som återstod 
efter bortfallet. Uppsatsförfattarna analyserade sedan svaren från testpersonerna i syfte 
att identifiera eventuella oklarheter med frågorna. Resultatet från pilotundersökningen 
visade på en relativt låg förekomst (25 %) av fastställda finansiella riktlinjer bland de 
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testade föreningarna. Antalet individer som kryssat i ”vet ej” och ”ingen åsikt” förelåg 
låg, vilket indikerade att de tillfrågade testpersonerna tycks ha förstått enkätens frågor. 
Således gjorde inga större förändringar innan utskicket av huvudstudiens slutgiltiga 
enkät. 
 

5.5 Statistisk bearbetning 
Data som samlas in via vår enkät har bearbetas statistiskt i analysprogrammet Minitab. 
All data som erhållits innehåller variabler med två olika variabelvärden. Rudberg (1993, 
s. 41-42) menar att data som endast är klassifikationer kallas nominaldata, vilket 
innebär att rangordning av aktuella svarsalternativ ej är möjlig. Som inledning till 
studiens enkätformulär ställdes bland annat en kategorisk fråga angående respondentens 
befattning i styrelsen, vilket kännetecknas av en variabel med nominalskala. 
 
En stor del av enkätens data är uppbyggt i en ordinalskala. Ejvegård (2009, s. 55) 
förklarar att attitydfrågor besvaras fördelaktigast på en rangordningsskala där det gäller 
för respondenten är att göra en helhetsbedömning. Enligt Bryman och Bell (2011, s. 
321) kan ordinalvariabler rangordnas enligt någon princip, exempelvis som i vårt fall 
där respondenternas attityd mättes på en skala från ”Håller helt med”, ”Håller med i stor 
utsträckning”, ”Håller med i liten utsträckning” till ”Håller inte alls med”.  Detta 
möjliggjorde en klassificering av data.  Vi valde att klassificera enkätens fyrgradiga 
skala i två olika klassifikationer. De respondenter som svarat ”håller helt med” eller 
”håller med i stor utsträckning” kodades om numeriskt till 1, vilket i analysen innebär 
att respondenten ”Håller med” i det påstående som ställdes. Respondenterna som svarat 
”håller med i liten utsträckning” eller ”håller inte alls med” kodades om till 2, vilket i 
analysen innebär att respondenten ”Håller ej med”. Vidare omkodades svaren från den 
underliggande enkätfrågan ”kunskap inom ekonomisk fastighetsförvaltning” till en 
klassificering där icke-yrkesmässiga personer, ledamöter som angett något utav 
alternativen ”Goda kunskaper, ej professionell”, ”Grundläggande kunskaper” och 
”Knappa kunskaper”, faller inom definitionen för lekmannatermen och kodas om till 1. 
Respondenter som svarat att de besitter ”Yrkesmässig bakgrund, professionell” kodades 
om till 2 och bedöms i analysen som individer med professionella kunskaper inom 
ekonomisk fastighetsförvaltning. Aronsson (1999, s. 155) menar att klassificering av 
variabler kan medföra en informationsförlust, samtidigt som det ökar möjligheterna till 
att finna eventuella statistiska samband i erhållet data.  Samtliga omkodningar 
genomfördes i analytiskt syfte för att öka möjligheterna till att statistiskt testa 
variablerna och på den vägen finna eventuella indikationer på samband. 
 
Om respondenterna saknar uppfattning om sitt ställningstagande eller saknar kunskap 
inom ämnet hade de möjlighet att fylla i något av alternativen ”vet ej” eller ”ingen 
åsikt” på de frågor som behandlade respondenternas attityd till riktlinjer/policy. De 
respondenter som svarat ”vet ej” eller ”ingen åsikt” har vi valt att utesluta i studiens 
analyserande kapitel, med undantag från en specifik analys som är helt tillägnad ”vet 
ej”, se avsnitt 7.1.5. Detta för att möjliggöra genomförandet av chi-två-test. Andelen 
respondenter som svarat något utav alternativen ”vet ej” eller ”ingen åsikt” föreligger 
relativt lågt, vilket innebär att chi-två-test inkluderat de alternativen blir ogiltiga.  Ett 
chi-två-test bör inte användas om mer än 20 % av tabellens värde har ett förväntat värde 
som understiger 5 eller om det finns någon cell som har ett värde lägre än 1 (Aronsson, 
1999, s. 158-159). Rudberg (1993, s. 193) förklarar att ett chi-två-test är ett 
sambandsmått som testar beroendeförhållandet mellan två variabler. Chi-två-testet visar 
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på avvikelser mellan observerade frekvenser och vad som kan förväntas för att 
påvisa/avvisa ett samband mellan nominal- eller ordinalvariabler (Bryman & Bell, 
2011, s. 335). Resultatet av ett chi-två-test visas av ett p-värde. Lantz menar (2014, s. 
84-85) att för att kunna genomföra statistiska tester krävs det att forskarna tar ställning 
till lämplig signifikansnivå, det vill säga bestämma sig för hur stor risk att bli lurad av 
slumpen som man är beredd att ta. Bryman och Bell (2011, s. 335) hävdar att 
samhällsvetenskaplig forskning oftast baseras på 5 % signifikans (p-värde), vilket även 
denna studie antagit samt att ett p-värde under 0.05 innebär att det finns det ett 
signifikant samband mellan variablerna. Vidare genomfördes ett statistiskt Cronbachs 
alfa-test i syfte att mäta pålitligheten i enkätens två attitydfrågor. Mer om detta finns att 
läsa om i kapitel 9.2 Reliabilitet. 
 
Den aktuella studien begränsas statistiskt i och med det faktum att respondenterna är 
sprungna ur ett bekvämlighetsurval.  Bryman och Bell (2011, s. 194) menar att de 
resultat som erhålls kan visa sig mycket intressanta, men urvalsstrategin innebär att det 
är omöjligt att dra generaliserande slutsatser om resultaten. Studien begränsas till att 
slutsatserna endast kan uttalats på just de respondenter som ingått i 
bekvämlighetsurvalet. Studiens syfte ämnar emellertid inte till att generalisera och 
”överföra” resultatet från mätningarna på populationer. De korstabeller och det resultat 
som erhållits från chi-två-test har analyserats i syftet att urskilja eventuella tendenser till 
samband mellan variabler. 
 

5.6 Bortfall och bortfallsanalys 
Lantz (2014, s. 173) menar att bortfallet för studien är de respondenter som från början 
fanns med i urvalet men som fallit bort i det slutgiltiga urvalet. Det är av stor betydelse 
att forskarna redovisar storleken på bortfallet och förklarar bortfallets effekt på studiens 
resultat. Särskilt enkätstudier brukar generellt ha stora bortfall menar Bryman och Bell 
(2011, s. 193). 
 
I föregående avsnitt 5.3 förklarade vi att flertalet åtgärder vidtogs för att förbättra den 
aktuella studiens svarsfrekvens. Bland annat var alla frågor obligatoriska i syfte att 
undvika variabelbortfall som innebär att vissa frågor inte besvaras eller missats av 
respondenter (Johansson Lindfors, 1993, s. 140). Att alla frågor var obligatoriska kan 
emellertid inneburit att flertalet individer inom urvalet valde att påbörja besvarandet av 
enkäten men beslutade sig att ge upp och inte skickat in enkäten med anledning av att 
de inte förstod sig på vissa frågor. Detta är något som vi inte kunnat kontrollera. 
Ejvegård (2009, s. 57) menar att enkätens svarsfrekvens förbättras vid utskick av 
påminnelser. Uppsatsförfattarna skickade därför ut en påminnelse en vecka efter vårt 
första utskick i syfte att tacka de respondenter som redan deltagit i undersökningen samt 
påminna de individer som ännu ej deltagit att medverka. I påminnelse-e-posten 
betonades att de respondenter som redan svarat på enkäten inte skulle göra det igen. 
 
Som redan berörts i avsnittet 5.3 är datainsamlingen via online-enkäter enligt Bryman 
och Bell (2011, s. 230) problematiskt i och med att man inte kan vara helt säker på att 
det är rätt individ som svarat på frågorna. Vi kan exempelvis inte kontrollera att samma 
individ som besvarade enkäten vid första utskicket svarar på enkäten igen vid 
påminnelseutskicket. 
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Utav de 1000 enkäter som skickades ut fick vi ett sammanlagt bortfall på 676 (68 %) 
föreningar, antalet svar uppgick med andra ord till 324 föreningar vilket ger en 
svarsfrekvens om 32 %. 37 (4 %) respondenter föll bort på grund av tekniska bortfall i 
form av inaktiva eller felaktiga e-postadresser, det vill säga 37 stycken enkäter kom 
aldrig fram till den tillfrågade. Således är det 639 (64 %) tänkbara respondenter som 
inte besvarat enkäten av oklara skäl.  Vidare hänförde 4 (0,5 %) av de tillfrågade inte till 
ett av de län som vi ämnade undersöka vilket medförde ett bortfall på ytterligare fyra 
föreningar. 
 
Trots åtgärder för att förbättra enkätens svarsfrekvens, se avsnitt 5.3, är den aktuella 
undersökningens bortfall på två tredjedelar av det ursprungliga urvalet.  Bortfall är en 
felkälla som kan uppstå för att vissa respondenter inte väljer att samarbeta, inte kan nås, 
eller av någon anledning är oförmögna att lämna den information man vill få fram 
(Bryman & Bell, 2011, s. 179). Orsakerna till den aktuella studiens bortfallsstorlek går 
bara att spekulera över. Flertalet personer har meddelat uppsatsförfattarna via e-post att 
de inte finner ett intresse av att besvara enkäten eller att de helt enkelt inte haft någon 
möjlighet till att besvara enkäten. Några enstaka respondenter meddelade även att de 
inte litade på okända länkar och således inte velat besvara formuläret.  
 
Körner och Wahlgren (1998, s. 12) menar att undersökningar som innehåller ett stort 
antal bortfall kan medföra mindre tillförlitliga resultat. Om skillnaden mellan det 
ursprungliga urvalet och den insamlade empirin är stor uppmanar Trost (2012, s. 148) 
till försiktighet med de slutsatser som dras från det data som bearbetats och analyserats. 
Med tanke på studiens förhållandevis stora bortfall så ämnade vi i studiens analys- och 
slutssatsavsnitt att förhålla oss kritiska till det resultat som erhölls. Vi har medvetet 
undvikit ”starka” ord såsom ”bevisa” i det analyserande resonemanget, istället 
diskuteras det erhållna resultat i termer av ”indikerar” och ”tenderar”. Vidare menar 
Ejlertsson (2014, s. 27) att desto större bortfall, desto större är risken att resultatet inte 
kan generaliseras. Den aktuella studien syftar inte till att generalisera, svarsfrekvensen 
framstår emellertid som så pass god att vi kan publicera informativa resultat, några 
hinder för analys av det data som insamlats har inte påträffats. 
 

5.7 Etiska aspekter 
Inom vetenskaplig forskning är det viktigt att ta hänsyn till uppsatta etiska riktlinjer. 
Bryman och Bell (2011, s. 131-132) hävdar att de etiska riktlinjerna främst är utformade 
för att skydda undersökningens deltagare, vilka i aktuell kontext utgjordes av 324 
enkätdeltagare och en intervjurespondent, och några av de grundläggande principerna 
inom samhällsvetenskaplig forskningsetik omfattar informationskravet, samtyckes-
kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär enligt Holme och Solvang (1997, s. 334-335) att 
respondenterna ska vara informerade om undersökningens syfte samt att ett deltagande 
är frivilligt. Vidare innebär samtyckeskravet att deltagarna bestämmer själva över sin 
medverkan (Bryman och Bell, 2011, s. 131-132). I introduktionsbrevet beaktades 
informationskravet genom att vi redogjorde för enkätundersökningens syfte. Vi 
formulerade ingen ordagrann upplysning om att deltagande var frivilligt, utan använde 
frasen: ”vi skulle vara ytterst tacksamma om Ni tog er tid att svara på vår enkät”, vilket 
vi menar har samma antydan till att skriva att ett deltagande är frivilligt. Inför den 
aktuella studiens förintervju kontaktades intervjurespondenten per telefon, där denne 
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upplystes om undersökningens syfte samt varför vi eftersökte personens expertis. 
Telefonsamtalet utmynnade i ett personligt möte samma vecka, och vid intervjutillfället 
informerades initialt intervjurespondenten om att deltagandet var frivilligt samt att 
personen var fri att när som helst avbryta förstudien. 
 
Bryman och Bell (2011, s. 132) menar att konfidentialitetskravet är uppfyllt om 
respondenternas kontaktuppgifter och/eller personuppgifter behandlas på säker plats, det 
vill säga att tredje part ej kommer åt dem. Vidare uppfylls nyttjandekravet enligt Holme 
och Solvang (1997, s. 335) om deltagarnas svar endast används för 
forskningsändamålet. I introduktionsbrevet betonades att alla svar kommer att 
behandlas konfidentiellt. Google Formulärs webbgränssnitt gav oss heller ingen 
möjlighet att avläsa vilken av individerna som besvarat enkäten. De tillfrågades 
kontaktuppgifter lagrades online i Googles webbgränssnitt. Det innebär att endast 
uppsatsförfattarna har haft en möjlighet att komma åt deltagarnas kontaktuppgifter då 
våra konton på Google Docs är lösenordskyddade. Som upptakt till studiens förintervju 
informerades intervjurespondenten om dess personliga anonymitet och på vilket sätt all 
tillhandahållen information skulle komma att hanteras. 
 
Den aktuella studiens mätinstrument är som bekant en webbaserad enkät vilket enligt 
Bryman och Bell (2011, s. 608-615) kan medföra etiska problem i samband med 
internetanvändningen. Många av dagens forskare följer inte etiska regler och som en 
följd av detta har en viss misstänksamhet spridits bland tänkbara respondenter. Några 
enstaka personer tog kontakt med oss via e-post och meddelade att de var skeptiskt 
inställda till att trycka på suspekta länkar, och därför valde att avstå från deltagande. För 
att minska de tillfrågades misstänksamhet samt öka tillförlitligheten hos respondenterna 
betonade vi i introduktionsbrevet att vi studerar vid Umeå universitet, och att vi var 
kontaktbara per e-post vid frågor och för eventuella synpunkter. 
 

5.8 Kritik mot den praktiska metoden 
I detta avsnitt av studien vill vi uppmärksamma läsaren på några av de praktiska 
metodval som gjorts vilka kan ha en påverkan på resultatet. 
 
Som belyst i kapitel 5.2 Urval har våra möjligheter till att genomföra ett obundet 
slumpmässigt urval begränsats av tillgången på kontaktuppgifter och det faktum att 
föreningar kan vara registrerade men inaktiva, vilket således lett till att vi varit tvungna 
att genomföra ett icke-sannolikhetsurval i form av ett så kallat bekvämlighetsurval. 
Studiens analysdel bygger på resultat från genomförda chi-två-test. Utifrån den aktuella 
studiens begränsande urval utfaller resultaten från chi-två-testen som endast 
indikationer på samband mellan två variabler. Vi kan således endast uttala oss om 
resultaten från vår studie och inte dra några generella slutsatser för hela populationen. 
 
Att den aktuella studien ämnar redogöra för styrelsemedlemmars attityder till riktlinjer 
för finansiella beslut på styrelsenivå inom bostadsrättsföreningar innebär att vi främst 
vänt oss till föreningars ordförande, eftersom det är ordföranden enligt Lundén (2015a, 
s. 228) som har huvudansvaret inom styrelsen och har för uppgift att se till att styrelsens 
beslut blir verkställda. Utifrån olika styrelsers förutsättningar med skilda styrelseroller 
välkomnades dock även svar från annan förtroendevald om det lämpade sig bättre. Detta 
innebär en reell risk för att så kallade ”dubbelsvar” har mottagits från de föreningar vars 
styrelse-e-post var enda kontaktväg utifrån våra urvalskriterier, det vill säga utskick till 
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annan e-postadress än direkt till ordföranden. ”Dubbelsvar” ger ett missvisande resultat 
i och med att två svar från samma förening kan registreras. För att motverka dessa 
”dubbelsvar” har vi tydligt betonat i introduktionsbrevet i de båda e-postutskicken att vi 
endast önskade svar från en individ per förening. 
 
Vidare vid genomförande av Cronbach alfa-test, se avsnitt 9.2 Reliabilitet, uppvisade 
fråga 9 en alfakoefficient som ligger under den acceptabla nivån, vilket kan innebära att 
frågan har varit svårt och/eller undermåligt formulerad och på så sätt besvärlig att förstå 
för respondenterna. Det kan också indikera på att påståenden i frågan inte lyckades väl 
med att mäta ett och samma fenomen. 
 
I och med att det saknas tidigare studier som har undersökt och genomfört de mätningar 
som den aktuella studien behandlar saknas det följaktligen tillgängliga jämförelsestudier 
som referensenhet i relation till denna undersökning. Detta innebär att studiens 
praktiska genomförande är det första i sitt slag vilket ökar risken för fel i 
undersökningen, något som därtill inte styrker studiens reliabilitet. 
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6 Resultatredovisning 
I detta kapitel presenteras den empiri som erhållits från studiens enkätundersökning. 
Inledningsvis redovisas en presentation av resultaten från bakgrundsfrågorna. Vidare 
framförs resultatet till respondenternas svar angående förekomsten av samt attityden 
till finansiell policy. All data som presenteras i följande kapitel ligger som grund för 
den analys som följer i nästkommande analyskapitel. 
 

6.1 Bakgrundsvariabler 
Antalet svar vid den aktuella studiens enkätundersökning uppgick till 324 (föreningar), 
vilket innebär en svarsfrekvens om 32 %. 676 (68 %) föreningar av de 1000 som initialt 
ingick i studiens urval föll bort, och betecknas därmed som bortfall. Inget partiellt 
bortfall noterades i samband med undersökningen, följaktligen har samtliga 324 
respondenter besvarat alla de nio frågor som redovisas i det följande. 
 
Som inledande fråga till den aktuella studiens enkätformulär bad vi samtliga 
respondenter uppge vilken styrelsebefattning som svarade för deras formella roll. 
Lundén (2015a, s. 231) beskriver att bostadsrättsföreningens styrelse består av 
ledamöter (och suppleanter) med olika roller, däribland styrelsens ordförande och icke-
formella roller som exempelvis sekreterare, kassör, med mera. Enligt Victorin et al. 
(2008, s. 64) har ordföranden huvudansvaret i styrelsen och därmed till uppgift att 
säkerställa att sammanträden hålls samt att fattade beslut övergår till praktisk handling. 
På förekommen anledning vände vi oss i första hand till ordföranden som representant 
för styrelsen. Vi angav dock i utsänt introduktionsbrev att svar från annan ledamot 
välkomnades, beroende på styrelsens förutsättningar med olika styrelseroller, om det 
skulle lämpa sig bättre. Syftet med denna bakgrundsfråga var således att kontrollera 
svarsandel för respondenter i ordförandebefattning gentemot annan ledamot eller 
suppleant. 
 
Som det går att utläsa i figur 3 
svarade 79 % av de tillfrågade att 
ordförande motsvarade deras 
befattning, medan 21 % av 
samtliga respondenter uppgav att 
annan ledamot representerade 
deras roll i styrelsen.	   
 
 Figur 3. Befattning 
 
I enkätens andra fråga bad vi de tillfrågade ange inom vilket län deras förening är 
registrerad. Frågan ställdes bland annat som kontroll för säkerställandet att rätt 
målgrupp tillfrågades. 1 % (4 av 324) av de tillfrågade uppgav att deras förening inte 
tillhörde något av de län vi ämnade undersöka, dessa fyra respondenter behandlades 
som bortfall och har därför uteslutits från svarsresultatet. Med denna bakgrundsvariabel 
har vi kunnat undersöka om respondenternas svar skiljer sig åt mellan län beträffande 
förekomst av finansiellt relaterade riktlinjer på styrelsenivå och i ett ytterligare steg de 
tillfrågades inställning till sådan policy. 
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Av figur 4 framgår respondenternas respektive länstillhörighet. Svarsfördelningen är i 
linje med den viktning som gjordes, se avsnitt 5.2 Urval, utifrån andelen aktiva 
föreningar inom respektive område. Stockholms län, som har flest aktiva föreningar i 
Sverige, är det län med flest antal svar (49 %). Vidare svarar 21 % av respondenterna att 
deras förening är registrerad i 
Västra Götalands län, 20 % är 
registrerade i Skåne län, 5 % i 
Östergötlands län och 4 % inom 
Uppsala län. Vidare framstår 
undersökningens svarsfrekvens 
som relativt jämt fördelad bland 
alla fem observerade län, med en 
svarsfrekvens för Stockholms län 
som uppgick till 32 %, Västra 
Götalands län 34 %, Skåne län 33 
%, Uppsala län 26 % och 
Östergötlands län 34 %. Figur 4. Svar per län 
 
Enkätens tredje fråga behandlade tillfrågade föreningars storlek i termer av antal 
bostäder (inklusive eventuella hyresrättsbostäder, med mera). Syftet med denna 
bakgrundsvariabel var att urskilja om det finns något som indikerar på ett samband 
mellan bostadsrättföreningars storlek utifrån givna storleksintervall och tendens att ha 
någon typ av finansiell policy fastställd på styrelsenivå. 
 
Figur 5 visar på bostadsrättsföreningars storleksfördelning bland enkätens respondenter 
enligt en justerad indelning som inspirerats av och utgår från informationsbolaget 
hittabrfs rapportering med hänsyn till svensk bostadsrätt (hittabrf, 2015). En majoritet 
av de tillfrågade föreningarna, 63 %, ingår i spannet 26 – 139 bostäder. Se tabell 4 inom 
avsnitt 7.1.1 för en specificerad vy över fördelningen av respondenter med avseende på 
respektive bostadsrättsförenings storlek. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Antal bostäder 

 
Vidare efterfrågades i fråga 4 respondenternas erfarenhet av styrelsearbete. 41 % anger 
att de har längre än 10 års erfarenhet av styrelsearbete, vilket indikerar på ett 
svarsresultat med en stor andel individer med styrelserutin. 25 % har erfarenhet av 6-10 
års styrelsearbete och 28 % 2-5 år.  Endast 6 % av de tillfrågade har suttit en styrelse 
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mindre än två år. Anledningen till att denna fråga ställdes var att undersöka om det finns 
något som indikerar på ett samband mellan erfarenheten av styrelsearbete och innehav 
av finanspolicy. 
 
Fråga 5 syftar till att generera en indikation på andelen yrkesverksamma på området 
ekonomisk fastighetsförvaltning inom vårt urval. Lundén (2014, s. 30) påtalar att 
styrelser för bostadsrättsföreningar ofta upptas av personer som faller inom definitionen 
för lekman, med relativt grunda kunskaper i fastighetsrelaterade ekonomifrågor. Detta 
bekräftades av studiens genomförda förintervju, där vår respondent poängterade att ”det 
varierar stort i kompetens och förståelse för ekonomiska frågor, inte minst för att kunna 
få användning av en finanspolicy”.  I figur 6 kan utläsas att 11 % av tillfrågade 
styrelsemedlemmar besitter en 
yrkesmässig bakgrund inom 
ekonomisk fastighetsförvaltning. 
Avsikten med frågan var i ett 
bredare sammanhang att undersöka 
om det förelåg några eventuella 
indikationer på en koppling mellan 
respondenternas ekonomiska 
kunskaper och dess attityder till 
riktlinjer för finansierings-
relaterade beslut.  
 Figur 6. Bedömd kunskap inom  
 ekonomisk fastighetsförvaltning 
 
I den avslutande bakgrundsfrågan efterfrågades om respondenternas förening står i 
anslutning till någon bostadsrättsorganisation. Från vår förintervju framkom det att 
finansiell policy som fastställts på styrelsenivå i samarbete med den riksorganisation 
som vår intervjurespondent verkade under ej var en vanlig företeelse bland anslutna 
bostadsrättsföreningar, särskilt i Umeå med omnejd. Hur det hela förhöll sig hos 
föreningar som inte har någon koppling till berörd riksorganisation för vilken 
intervjurespondenten uttalade sig framkom emellertid inte av förklarliga skäl, sådana 
möjliga förhållanden ämnade vi därför undersöka med hjälp av denna fråga. 
 
Som det går att utläsa i figur 7 är 30 % av 
samtliga tillfrågade föreningar inte 
anslutna till någon rikstäckande 
bostadsrättsorganisation. 28 % är anslutna 
till HSB, 15 % till Riksbyggen. 30 % av 
alla föreningar inom vårt urval står i 
anslutning till någon annan 
bostadsrättsorganisation, och tillhör av 
sådan orsak en övrigt-kategorisering.	   	  
	   Figur 7. Anslutning till  
 bostadsrättsorganisation 
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6.2 Förekomst av finansiell policy på styrelsenivå 

Studien har angripits utifrån förutsättningen att bostadsrättsföreningar via såväl stämma 
som styrelse tillåts anta riktlinjer och policys för att reglera olika typer av beslut som 
fattas inom föreningar, en företeelse som de facto praktiseras med hänsyn till 
beslutsfattande vid finansiella frågor men i okänd utsträckning. Vår internetbaserade 
genomgång av bostadsrättsföreningar med publikt tillgängliga styrdokument, och 
tidigare personliga erfarenheter med hänsyn till styrning av föreningar och 
förvaltningsfrågor, har ej resulterat i någon vägledande indikation på hur stor 
förekomsten specifikt av antagna finansiella riktlinjer kan uppskattas vara. 
 
Under studiens förintervju, som genomfördes före utskick av pilotenkät (teststudie), 
tillfrågades en yrkesmässig praktiker inom ekonomifrågor för bostadsrättsföreningar 
angående förekomst och tillämpning av finansiella policys, dels utifrån de föreningar 
som den tillfrågade för ett samarbete med, dels mot dennes personliga antaganden. Den 
bostadsrättsorganisation vid vilken respondenten är verksam erbjuder i generella fall 
inte någon tjänst för att formulera och bistå med styrdokument av sådan karaktär, men 
enligt vår respondent hade ett undantag gjorts. Från detta erhöll vi en föraning om att 
styrdokument för finansiella frågor i flertalet fall framtas och fastställs av respektive 
enskild bostadsrättsförening, vår pilotenkät indikerade sådana tendenser då över 25 % 
av de tillfrågade uppgav att någon typ av finansiell policy var antagen för styrelsebeslut. 
Studiens pilotenkät skickades till bostadsrättsföreningar inom det län som vår tillfrågade 
intervjurespondent är verksam och på så sätt kunde uttala sig om. 
 
Fråga 7 korresponderade mot första forskningsfrågan för denna studie: 
 

• Hur stor är förekomsten av antagna riktlinjer för olika typer av finansiella 
beslut på styrelsenivå inom bostadsrättsföreningar i Stockholms län, Västra 
Götalands län, Skåne län, Uppsala län och Östergötlands län? 

 
Som introduktion till såväl fråga 7 (inklusive underfrågor) som 8-9 med tillhörande 
påståenden tillhandahöll vi en beskrivning av vad som avses med riktlinjer och policy 
för styrelsebeslut i denna kontext. Det övergripande syftet med dessa frågor var att 
undersöka förekomst av samt styrelsens attityder till fastställda styrdokument som har 
för ändamål att vägleda finansiella beslut. Vi redogjorde också för motiv bakom varför 
exempelvis en finansiell policy tas fram och vad den potentiellt enligt teoretiska uppslag 
kan åstadkomma för en bostadsrättsförening. 
 
Respondenterna uppmanades att ange huruvida finansiella riktlinjer och policy på 
styrelsenivå har antagits (eller ej) för beslut utifrån fyra kategorier av aktiviteter inom 
bostadsrättsföreningar, nämligen kapitalplaceringar, upplåning, omplaceringar av lån 
och likviditetshantering. Med dessa frågor söker vi en empiriskt underbyggd indikation 
på hur stor (liten) andel av alla bostadsrättsföreningar inom vårt urval som tillämpar 
någon typ av styrdokument för att reglera beslut i finansiella frågor, och därmed betonar 
föreningens hänsyn till finansiell risk inför viktiga intressenter. 
 
Av enkätens 324 respondenter uppgav 31 % i genomsnitt att någon typ av finansiell 
policy antagits i syfte att reglera riktningen för bostadsrättsföreningens styrelsebeslut. I 
samma mening framgår det att 64 % av de tillfrågade inte har några sådana riktlinjer 
fastställda, och ca 5 % av våra respondenter gav besked om att de inte vet. 
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För att ta hänsyn till möjligheten att en bostadsrättsförening kan ha antagit riktlinjer och 
policy för någon enskild finansiell aktivitet, till exempel endast upplåning, så har en 
uppdelning gjorts mellan styrdokument för olika finansieringsrelaterade ändamål. Det 
var 30 % av samtliga respondenter som svarade att deras bostadsrättsförening har 
antagit riktlinjer för likviditetshantering, 35 % angav att de har riktlinjer för 
omplaceringar av lån, 32 % svarade att deras förening har riktlinjer för upplåning och 
26 % uppgav att de har någon form av placeringspolicy (figur 8). En majoritet av våra 
respondenter svarade således att riktlinjer eller policy ej har fastställts för att reglera 
styrelsens finansiellt relaterade beslut angående de aktiviteter som nämns ovan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Förekomst av finansiell policy på styrelsenivå inom studiens urval. 
 

6.3 Attityder till effekter av riktlinjer 
Fråga 8 och 9, med tillhörande påståenden, avsåg att inhämta våra respondenters 
attityder till styrdokument som syftar till att reglera och vägleda styrelsens beslut i 
ärenden med hänsyn till olika finansieringsfrågor. De tillfrågade fick möjlighet att 
utifrån individuell situation ange sin hållning till totalt 8 påståenden, alla vars 
utformning tar utgångspunkt i teori och resonemang mot bakgrund av normkällor, 
styrningsfrågor, riskhantering och informationsgivning. 
 
De två underkapitel som följer utgick från andra forskningsfrågan för denna studie: 
 

• Vilka attityder har styrelseledamöter inom bostadsrättsföreningar till 
riktlinjer för finansiella beslut som fastställts på styrelsenivå? 

 

6.3.1 Effekter av riktlinjer avseende styrelsearbete och ekonomi 
Med fråga 8 ville vi undersöka hur respondenterna tror att exempelvis en antagen 
finansiell policy kan påverka styrelse och medlemmar, det vill säga avseende styrelsens 
alldagliga arbete och föreningsmedlemmarnas ekonomiska ställning. Vi valde att i 
första hand rikta frågan mot bostadsrättsföreningarnas ordförande eftersom en sådan roll 
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associeras med ett särskilt företrädandeansvar för såväl styrelse som förening. Frågan 
ställdes i ett försök att på indirekt basis nå respondentens attityd till finansiella riktlinjer 
som företeelse. För att komma fram till detta ställdes fem påståenden för vilka de 
tillfrågande ombads välja ståndpunkt, alla av enkätens påståenden var bundna till att 
besvaras utifrån en ordinalskala om fem alternativ, från ”håller helt med” till ”håller inte 
alls med”. Samtliga svar har kodats om och klassificerats enligt vår beskrivning i avsnitt 
5.5 Statistisk bearbetning. 
 
För att ge läsaren en transparent och tydlig bild av den aktuella studiens empiri 
presenteras nedan en återkoppling till den teoretiska och normativa grund som samtliga 
påståenden utgår från. Fråga 8 och 9 har strukturerats på likadant vis och inrymmer en 
kärna av påståenden som komplett med erhållen empiri redovisas enligt följande: 
 

• Underlättar styrelsens beslutsfattande - Det finns en rad olika anledningar till 
varför riktlinjer och policy antas, till exempel i syfte att underlätta det dagliga 
föreningsarbetet, eller fastställa särskilda mandat där stämmans riktlinjer kan 
tala om vad som ska utföras och hur (Nelson-Bülow och Lennung, 2005, s. 31). 
Mikes (2010, s. 75) påpekar vidare att en policy kan uppfylla flertalet olika 
funktioner, bland annat som ramverk med tydliga riktlinjer angående tillåtna och 
icke-tillåtna sätt att agera vid ekonomiska beslut. För en styrelse bestående av 
lekmän, något som är vanligt inom bostadsrättsföreningar, kan således en 
förutbestämd handlingsplan i form av en policy underlätta vid beslutsfattande 
eftersom oklarheter kring tillvägagångssätt skingras. 
 
En majoritet av respondenterna, 69 %, håller med om att finansiella riktlinjer 
som fastställts på styrelsenivå kan underlätta styrelsens arbete med att fatta 
beslut i finansieringsrelaterade frågor. Det var samtidigt 28 % som uppgav att de 
inte håller med i detta påstående, medan 3 % svarade att de saknar åsikt. 

 
• Begränsa styrelsens självständighet och handlingsutrymme - Lundén (2015b, s. 

52) menar att styrelsen tillåts arbeta med en hög grad av självständighet, 
föreningen ska därmed kunna lita på att styrelsen verkar med utgångspunkt i 
medlemmarnas ekonomiska intressen och på mest fördelaktiga vis. Isacson 
(2006, s. 158) belyser i samma anda att vid låg tilltro om styrelsens ledning kan 
ledamöterna avsättas, annars råder ett antagande om att styrelsen accepteras. 
 
65 % av respondenterna håller inte med om att någon typ av finansiell policy 
leder till att begränsa styrelsens självständighet och handlingsutrymme, vilket 
visar på att en majoritet är positivt inställda till företeelsen. 29 % håller med om 
att riktlinjer kan verka begränsande för styrelsearbetet, och 6 % uppgav att de 
inte har någon åsikt. 

 
• Skapar en ökad säkerhet bakom styrelsens beslut - Mikes (2010, s. 75) menar att 

en finansiell riskbeaktande policy kan fylla en rad olika funktioner, bland annat 
till att bidra med en konkret plan, ett språk och tillförlitlig auktoritet för 
beslutsfattare vid beaktandet av de risker som en organisation har att förhålla sig 
till. Det finns ett kommunikativt värde i det hela eftersom intressenter på så sätt 
kan uppmärksammas om organisationens aktuella riskprofil. För en 
bostadsrättsförening kan riktlinjer förstärka styrelsens beslutsauktoritet och 
således verka betryggande eftersom eventuell godtycklighet begränsas. 
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71 % av alla respondenter håller med om att riktlinjer och policy kan skapa en 
ökad säkerhet bakom styrelsens beslut. Det var samtidigt 26 % som svarade att 
de inte håller med, och 3 % som svarade att de inte har någon åsikt rörande 
påståendet. 
 

• Skapar bättre medvetenhet om ekonomiska risker inom styrelsen – Ramverk för 
finansiella beslut är ett verktyg inom styrning och övergripande riskhantering 
som syftar till att åskådliggöra de risker som organisationen står inför så att de 
kan hanteras enligt en tydlig struktur. Mikes (2010, s. 75) menar att sådana 
riktlinjer som tar hänsyn till aktuell riskexponering kan tillämpas för att möta 
intressenters önskan om en styrelse vars beslut förhåller sig till särskilda 
förutbestämda avgränsningar i fråga om bland annat riskacceptans. Woods 
(2011, s. 39, 42) belyser att ERM i praktiken kan ses som en källa till inspiration 
för målet att införa en ökad riskmedvetenhet och förståelse för vad 
organisationen faktiskt avser att åstadkomma, inte bara till exempel på 
styrelsenivå, utan genom verksamheten som helhet. 
 
67 % av alla tillfrågade uppgav att de håller med i påståendet om att finansiella 
riktlinjer och policy kan skapa bättre medvetenhet om ekonomiska risker inom 
styrelsen. 29 % av respondenterna svarade att de inte håller med angående detta, 
medan 4 % inte hade någon åsikt. 
 

• Bidrar till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen - Enligt 1 §, kap. 1 
och 1 §, kap. 4 i bostadsrättslagen (SFS 1991:614) är en bostadsrättsförening en 
ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta 
lägenheter med bostadsrätt mot ersättning och utan tidsbegränsning, och 
föreningen har att tillvarata sina medlemmars intressen inom detta område. Ett 
grundantagande inom riskhantering är att målet med ERM enligt Brooks (2010, 
s. 88) bör vara att skapa förutsättningar för en miljö där beslut fattas i syfte att 
optimera intressenternas nytta, genom att nytta i relation till risk noga beaktas 
och optimeras. 
 
60 % av respondenterna svarade att de håller med om att fastställda riktlinjer för 
finansiella beslut kan bidra till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 
34 % uppgav samtidigt att de inte håller med i påståendet, och 6 % svarade att 
de inte har någon åsikt. 
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6.3.2 Effekter av riktlinjer avseende informationsgivning 

Fråga 9 avsåg att undersöka respondenternas inställning till vad de tror att någon typ av 
finansiell policy kan ha för effekter på föreningens verksamhetsberättelse utifrån tre 
påståenden med koppling till informationsgivning. Även denna fråga ställdes på 
indirekt basis i ett försök att nå de tillfrågades attityd till finansiella riktlinjers betydelse 
för ekonomisk informationsgivning.  De tillfrågade styrelsemedlemmarna fick på en 
skala från ”håller helt med” till ”håller inte alls med” ta ställning till tre påståenden 
utifrån frågan: ”vad tror Ni riktlinjer/policy har för effekter på föreningens 
verksamhetsberättelse?”. Vid utfört Cronbach Alfa-test på frågan, se avsnitt 9.2, 
genererades ett alfavärde om 0,53 vilket ligger under föreslaget riktvärde (0.7). Vi 
erhöll därmed indikationer på en relativt låg intern reliabilitet specifikt för fråga 9. 
 
Nedan presenteras påstående 6-8 tillsammans med bakomliggande teori och normativa 
utgångsläge för att ge läsaren en öppen och klar bild av den empiri som undersökningen 
gav upphov till. Påstående, bakgrund och svarsresultat redovisas enligt följande: 
 

• Med riktlinjer/policy kan styrelsen enklare förklara bakgrunden till olika 
ekonomiska beslut - Riktlinjer/policy kan enligt Mikes (2010, s. 75) tydligt 
belysa det spektrum av risker som är av störst relevans för den enskilda 
organisationen, något som kan stödja intressenternas gemensamma förståelse för 
verksamhetens ändamål. Riskstyrning beskriver Lundqvist (2015, s. 444) som en 
fusion av bolagsstyrning och riskhantering, den komponent som är utmärkande 
för övergripande riskhantering och vars syfte är att tillgodose intressenters 
behov av mer effektiv och transparent styrning samt bättre hänsyn till risk inom 
en organisation. Att komma till rätta med sådana aspekter i praktiken, involverar 
enligt Brooks (2010, s. 87) bland annat att vidta åtgärder för att skapa en 
upplyst, välinformerad och stöttande kultur inom organisationen. 
 
64 % av respondenterna håller med att med riktlinjer/policy kan styrelsen 
enklare förklara bakgrunden till olika ekonomiska beslut, medan 32 % av de 
tillfrågade styrelsemedlemmarna inte håller med att riktlinjer/policy förenklar 
för styrelsen att förklara bakgrunden till olika ekonomiska beslut. 4 % har ingen 
åsikt i frågan. 
 

• Ytterligare detaljer i verksamhetsberättelsen kan göra årsredovisningen allt för 
komplicerad - Regeringen menar i sitt kommittédirektiv (Dir 2015:97) att den 
”vanlige individen”, inklusive styrelsens lekmän, har svårigheter att förstå 
informationen i årsredovisningen och sätta den i dess sammanhang. 
 
54 % håller inte med att ytterligare detaljer i verksamhetsberättelsen kan göra 
årsredovisningen allt för komplicerad. I motsats har 40 % svarat att de anser att 
ytterligare detaljer i verksamhetsberättelsen kan göra årsredovisningen allt för 
komplicerad. Resterande 6 % har ingen åsikt i frågan. 
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• En förbättrad årsredovisning (högre detaljnivå) främjar medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom att föreningen marknadsförs som särskilt välskött - 
Regeringen påtalar i sitt kommittédirektiv (Dir 2015:97) att årsredovisningen 
fungerar som ett viktigt verktyg för intressenters möjligheter att generera 
information om eventuella underliggande risker med ett ekonomiskt 
bostadsrättsåtagande för att kunna skaffa sig en ärlig bild av föreningens 
ekonomiska status. Mikes (2010, s. 76) påpekar att det finns olika verktyg för 
organisationer att kommunicera riskmedvetenhet. Lipton et al. (2008, s. 2) 
menar att en styrelse genom sin företrädanderoll kan nå ut med signaler till 
organisationens intressenter om att verksamhetens beslutsfattande bygger på en 
ordnad struktur vars främsta syfte är att generera någon typ av värde. Mikes 
(2010) menar att en riskpolicy kan bidra med en konkret plan, ett språk och 
tillförlitlig auktoritet för beslutsfattare vid beaktandet av de risker som 
organisationen har att förhålla sig till. Det finns ett kommunikativt värde i det 
hela eftersom intressenter kan uppmärksammas om organisationens aktuella 
riskprofil (Mikes, 2010, s. 76). 
 
Detta påstående delar upp respondenterna i två läger. 47 % håller med om att en 
förbättrad årsredovisning (högre detaljnivå) främjar medlemmarnas ekonomiska 
intressen genom att föreningen marknadsförs som särskilt välskött, medan 48 % 
inte håller med. I detta påstående har 4 % svarat att de saknar åsikt i frågan. 
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7 Analys 
I följande kapitel sammankopplas empiri med studiens teoretiska referensram för att 
därigenom presentera ny kunskap. Inledningsvis kommer resultatet med hänsyn till 
förekomsten av finansiell policy att analyseras, därefter presenteras studiens analys av 
erhållet resultat för respondenternas attityd till aspekter avseende styrelsearbete och 
ekonomi samt informationsgivning. De tester och potentiella samband som lyfts fram i 
detta kapitel är sådana som vi anser vara av hög relevans ur en styrelses perspektiv. 
 

7.1 Förekomst av riktlinjer/policy 
Som första del av studiens analys behandlas huruvida våra respondenter i egenskap av 
styrelseledamot svarat att de har någon typ av antagen policy att förhålla sig till vid 
beslutsfattande i finansiella frågor. Här ställs olika policytyper via korstabulering i 
relation till variabler som avsett att skapa en beskrivande bild av den kontext inom 
vilken våra respondenter befinner sig. Detta avsnitt korresponderar mot följande stycke 
av studiens syfte: 
 
Denna studie syftar till att undersöka förekomsten av fastställda riktlinjer för 
finansieringsrelaterade beslut på styrelsenivå inom bostadsrättsföreningar. [...] 
 

7.1.1 Storlek mot förekomst 
Föreningsstyrning är som tidigare klarlagt ännu inte ett teoretiskt etablerat begrepp för 
att beskriva styrningen av olika typer av föreningar. Enligt Tricker (2015, s. 4) kan i 
praktiken bolagsstyrning tillåtas gälla som beskrivning av styrningsfunktionen för ett 
brett spektrum av organisationer, och i likhet med styrelser för aktiebolag har 
föreningsstyrelser likväl det högsta ansvaret för i vilken riktning som en verksamhet 
faktiskt styrs, bland annat genom riktlinjer och strategiska visioner. Det åligger 
styrelsen för en bostadsrättförening att arbeta med en hög grad av självständighet, och 
de medlemmar som berörs ska enligt Victorin et al. (2008, s. 64) kunna lita på att 
styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens 
angelägenheter. 
 
Enligt Mikes (2010, s. 75) begränsas styrelsen för en bostadsrättsförening i sin roll som 
beslutsfattare av normkällor som lagar, stadgar, med mera, men mandat för exempelvis 
omläggningar av lån och ny upplåning medför reella risker som kan verka fördyrande 
för medlemmar vid negativa utfall. Om en parallell dras till bolagsstyrning så ingår det i 
Sverige enligt Törnqvist (1997, s. 49) internt för större företag att som en del av 
bolagsstyrningen utforma en finansiell policy som reglerar hur viktiga risker ska 
hanteras. Detta för att bolagsstyrningssystemet tar hänsyn till det informationsbehov 
som existerar hos företagens många intressenter. Ju större organisation desto större 
behov för riktlinjer för att upprätthålla ordning och reda. 
 
Det går att utläsa i tabell 4 vissa trendindikationer. Mindre föreningar saknar fastställda 
riktlinjer/policys för finansiella beslut i större utsträckning än större föreningar. Att 
större föreningar i högre omfattning har fastställda policys går i linje med det vår 
respondent uttryckte i studiens förintervju. Respondenten spekulerade i att förekomsten 
av riktlinjer/policy förmodligen är låg över hela landet, men troligtvis mer vanligt 
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förekommande hos större bostadsrättsföreningar med fler medlemmar och med större 
pengar i omlopp. Viktigt enligt Lundén (2015b, s. 16) är att styrelsen ordnar långsiktiga 
rutiner för hur föreningens olika aktiviteter ska verkställas för att skapa ordning och 
reda. För att återkoppla till vad Törnqvist (1997, s. 49) påpekade ovan så kan ett 
förhållande råda att större organisationer (bostadsrättsföreningar) med många 
medlemmar behöver utpräglade rutiner och policy för att upprätthålla ordning och reda 
inom föreningens finanser, i likhet med stora aktiebolag där sådan ordning krävs av lag, 
koder och andra bestämmelser. 
 
Tabell 4. Storlek, bostadsrättsförening 

	   	  
Placeringspolicy	  

	  
Upplåningspolicy	  

	  	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	  

Antal	  
bostäder	  

25	  och	  under	   27%	   73%	   0	   15	   	  	   33%	   67%	   0	   15	  
26	  -‐	  69	   19%	   80%	   1	   106	   	  	   28%	   70%	   2	   106	  

	  	   70	  -‐	  139	   24%	   68%	   8	   99	   	  	   29%	   64%	   7	   99	  
	  	   140	  -‐	  249	   33%	   64%	   2	   55	   	  	   35%	   62%	   2	   55	  
	  	   250	  -‐	  399	   36%	   61%	   1	   28	   	  	   46%	   54%	   0	   28	  
	  	   400	  -‐	  799	   33%	   44%	   4	   18	   	  	   33%	   44%	   4	   18	  
	  	   800	  och	  över	   100%	   0%	   0	   3	   	  	   100%	   0%	   0	   3	  
	  	   Totalt	   85	   223	   16	   324	   	  	   105	   204	   15	   324	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  

Låneomläggningspolicy	  
	  

Likviditetspolicy	  
	  	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	  

Antal	  
bostäder	  

25	  och	  under	   13%	   87%	   0	   15	   	  	   27%	   73%	   0	   15	  
26	  -‐	  69	   30%	   69%	   1	   106	   	  	   25%	   73%	   2	   106	  

	  	   70	  -‐	  139	   33%	   60%	   7	   99	   	  	   31%	   61%	   8	   99	  
	  	   140	  -‐	  249	   42%	   55%	   2	   55	   	  	   33%	   64%	   2	   55	  
	  	   250	  -‐	  399	   54%	   46%	   0	   28	   	  	   36%	   64%	   0	   28	  
	  	   400	  -‐	  799	   28%	   44%	   5	   18	   	  	   33%	   39%	   5	   18	  
	  	   800	  och	  över	   100%	   0%	   0	   3	   	  	   67%	   33%	   0	   3	  
	  	   Totalt	   113	   196	   15	   324	   	  	   98	   209	   17	   324	  

 

7.1.2 Bostadsrättsorganisation mot förekomst 

Yip och Dalholm (2006, s. 14) menar att många svenska bostadsrättsföreningar står i 
anslutning till särskilda riksorganisationer för hjälp med bland annat teknisk och 
ekonomisk förvaltning. En bostadsrättsförening kan enligt Lundén (2014, s. 30-31) 
exempelvis avtala om ett heltäckande ekonomiskt förvaltningsuppdrag i syfte att låta 
styrelsens arbete utgå till fullo från uppdragstagarens underlag och rekommendationer. 
Ekonomitjänster som erbjuds av exempelvis HSB, Riksbyggen och SBC innefattar 
bland annat bokslut, årsredovisning, budget, finans- och räntepolicy, 
likviditetsplanering, lånehantering, räntebedömning, med mera (HSB, 2016b) 
(Riksbyggen, 2016) (SBC, 2016). På stämmans eller styrelsens begäran kan därför till 
exempel riktlinjer för finansiella beslut skapas och levereras av föreningens 
övergripande förvaltningsorganisation, med detta följer dock ökade kostnader. Vidare 
kan bostadsrättsföreningar som upphandlat tjänster inom ekonomi eller annan 
administration från ett förvaltningsföretag erbjudas styrelserådgivning och generell 
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konsultation av en kvalificerad ekonom (eller ett team av rådgivare) i viktiga beslut som 
berör föreningens verksamhet (HSB, 2016b) (Riksbyggen, 2016) (SBC, 2016). 
 
Bostadsrättföreningar anslutna till HSB, Riksbyggen, SBC eller annan bostadsrätts-
organisation kan mot en avgift i flertalet fall tillgå hjälp med att upprätta exempelvis en 
finanspolicy, vilket kallar på relevans i att undersöka skillnader mellan anslutna och 
icke-anslutna föreningar vad gäller antagen finansiell policy. I tabell 5 framgår det att 
sådana tendenser råder för urvalet i den aktuella studien, för HSB- och 
Riksbyggenföreningar. En större andel HSB- och Riksbyggenföreningar har upprättat 
finansiellt relaterade riktlinjer för beslut med hänsyn till kapitalplaceringar, upplåning, 
låneomläggningar och likviditetshanering, jämfört med de föreningar som inte är 
anslutna till någon bostadsrättsorganisation samt dem som står i anslutning till SBC, 
BoKlok, eller dylikt. 
 
Tabell 5. Förekomst mot bostadsrättsorganisation 
	  	   	  	   Placeringspolicy	   	  	   Upplåningspolicy	  
	  	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	  
Anslutning	  till	  
bostadsrätts-‐
organisation	  

HSB	   36%	   57%	   8%	   100%	   	  	   37%	   56%	   8%	   100%	  
Riksbyggen	   38%	   52%	   10%	   100%	   	  	   46%	   46%	   8%	   100%	  
Övriga	   21%	   76%	   3%	   100%	   	  	   29%	   68%	   3%	   100%	  

	  	   Ingen	   17%	   82%	   1%	   100%	   	  	   25%	   74%	   1%	   100%	  
	  	   Totalt	   26%	   69%	   5%	   100%	   	  	   32%	   63%	   5%	   100%	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   Låneomläggningspolicy	   	  	   Likviditetspolicy	  
	  	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	  
Anslutning	  till	  
bostadsrätts-‐
organisation	  

HSB	   42%	   50%	   8%	   100%	   	  	   29%	   63%	   8%	   100%	  
Riksbyggen	   48%	   44%	   8%	   100%	   	  	   44%	   46%	   10%	   100%	  
Övriga	   28%	   69%	   3%	   100%	   	  	   28%	   69%	   3%	   100%	  

	  	   Ingen	   28%	   71%	   1%	   100%	   	  	   27%	   71%	   2%	   100%	  
	  	   Totalt	   35%	   60%	   5%	   100%	   	  	   30%	   65%	   5%	   100%	  

 

7.1.3 Erfarenhet och kunskap 
Styrelseeffektivitet är ett ämne som har studerats relativt ingående inom teoriområdet 
bolagsstyrning under senare år, vad begreppet däremot innebär med avseende på 
svenska bostadsrättsföreningar är ännu outforskat och därför svårt att bestämma. I 
styrningsteori menar Nicholson och Kiel (2004, s. 6) att varje ledamots förmåga att 
bidra till god utveckling för en organisation bland annat beror på vissa grundläggande 
faktorer som exempelvis individuell erfarenhet och kompetens, men också personliga 
nätverk och förmåga att tillgängliggöra resurser. I vår förintervju påpekade 
respondenten att många styrelseaktiva inom bostadsrättsföreningar är lekmän och att det 
varierar stort i kompetens och förståelse för ekonomiska frågor, detta stödjs av Lundén 
(2014, s. 30) som poängterar att det i praktiken kan vara anlitade förvaltare som ”på gott 
och ont” haft avtryck på vissa styrelsebeslut. Att styrelsen har en strukturerad 
beslutsram att förhålla sig till är någonting som vår intervjurespondent generellt tror är 
bra för föreningens ekonomi, men samtidigt tillägger denne att en “allt för styrd” policy 
inte heller behöver vara ett optimalt alternativ. 
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Den bild som ges av förhållandet styrelseerfarenhet i förhållande till huruvida riktlinjer 
för finansieringsrelaterade styrelsebeslut har fastställts eller ej inom vårt urval, tyder på 
att sannolikheten för upprättandet av någon typ av finansiell policy ökar med antalet år 
som styrelseengagerad (tabell 6). 
 
Tabell 6. Förekomst mot erfarenhet 
	  	   	  	   Placeringspolicy	   	  	   Upplåningspolicy	  
	  	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	  
Erfarenhet	  av	  
styrelsearbete	  

Över	  10	  år	   33%	   65%	   2%	   100%	   	  	   42%	   57%	   2%	   100%	  
Under	  10	  år	   21%	   71%	   7%	   100%	   	  	   26%	   67%	   7%	   100%	  

	  	   Totalt	   26%	   69%	   5%	   100%	   	  	   32%	   63%	   5%	   100%	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   Låneomläggningspolicy	   	  	   Likviditetspolicy	  
	  	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	  
Erfarenhet	  av	  
styrelsearbete	  

Över	  10	  år	   44%	   55%	   2%	   100%	   	  	   40%	   58%	   2%	   100%	  
Under	  10	  år	   29%	   65%	   7%	   100%	   	  	   23%	   69%	   8%	   100%	  

	  	   Totalt	   35%	   60%	   5%	   100%	   	  	   30%	   65%	   5%	   100%	  
 

En av undersökningens bakgrundsvariabler avsåg att generera en indikation på hur stor 
andel av samtliga respondenter som är yrkesverksamma inom ekonomisk och 
administrativ fastighetsförvaltning, det vill säga kan antas besitta yrkesmässig 
kompetens i ekonomirelaterade förvaltningsfrågor. Svaren från den underliggande 
enkätfrågan ”kunskap inom ekonomisk fastighetsförvaltning” omkodades till en 
klassificering där icke-yrkesmässiga personer faller inom definitionen för 
lekmannatermen, se avsnitt 5.5, vilket var 89 % av alla respondenter i vårt urval. 11 % 
av de tillfrågade utgörs följaktligen av styrelseledamöter som angivit att de är eller har 
varit professionellt verksamma inom ekonomisk fastighetsförvaltning. Av tabell 7 kan 
utläsas att gruppen respondenter med yrkesmässig kunskap är mer trolig att ha fastställt 
någon typ av finansiell policy i jämförelse med den gruppkategori som står under 
beteckningen lekman. 
 
Tabell 7. Förekomst mot kunskapsbakgrund 

	  	   	  	   	  	   Placeringspolicy	   	  	   Upplåningspolicy	  
	  	   	  	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	  
Kunskaps-‐
bakgrund	  inom	  
ekonomisk	  
fastighets-‐
förvaltning	  

Lekman	   23%	   72%	   5%	   100%	   	  	   29%	   66%	   5%	   100%	  
Yrkesmässig	   53%	   44%	   3%	   100%	   	  	   59%	   41%	   0%	   100%	  

Totalt	   26%	   69%	   5%	   100%	   	  	   32%	   63%	   5%	   100%	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   Låneomläggningspolicy	   	  	   Likviditetspolicy	  
	  	   	  	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	  
Kunskaps-‐
bakgrund	  inom	  
ekonomisk	  
fastighets-‐
förvaltning	  

Lekman	   32%	   63%	   5%	   100%	   	  	   27%	   67%	   6%	   100%	  
Yrkesmässig	   59%	   41%	   0%	   100%	   	  	   56%	   44%	   0%	   100%	  

Totalt	   35%	   60%	   5%	   100%	   	  	   30%	   65%	   5%	   100%	  
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Erfarenhet från styrelsearbete inom en bostadsrättsförening och kompetens inom 
fastighetsförvaltning är på olika sätt två sammanlänkade element. Lundén (2014, s. 30) 
belyser att det kan råda hög omsättningstakt avseende styrelseaktiva inom en 
bostadsrättsförening, vilket får till följd att en särskild andel ledamöter inte erhåller 
sådan erfarenhet som är jämförbar med någon i en yrkesverksam roll. Det som 
framförallt separerar erfarenhet från kompetens i en kontext för denna analys, är den 
enligt Lundén (2014, s. 30) existerande möjligheten att styrelseerfarenhet kan vara 
begränsad till engagemang inom en enskild förening, medan yrkeskompetens kan 
inkludera erfarenheter från samarbete med en rad olika verksamheter och styrelser. 
 

7.1.4 Geografisk indelning, län 

I detta avsnitt beskrivs förekomsten av policy för finansiellt relaterade styrelsebeslut 
inom de bostadsrättsföreningar som ingår i vårt urval utifrån en indelning per län, det 
vill säga avseende fem omfattande områden som i en undersökning från SCB (2015a) 
utmärker sig vad gäller hög köp- och säljaktivitet samt priser på bostadsrätter. 
 
Det är Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne län, Uppsala län och Östergötlands 
län som i ett nationellt perspektiv sticker ut med hänsyn till antal sålda bostadsobjekt 
och medelpris i tusentals kronor i SCBs senaste mätning. I tabell 8 illustreras att 
förekomsten av antagna finansiella riktlinjer inom vårt urval var lägst för Uppsala län 
och Östergötlands län, vars andel aktiva bostadsrättsföreningar är låg i relation till 
exempelvis Stockholms län som har störst andel aktivt klassificerade föreningar. Vi 
erhöll en relativt jämn svarsfrekvens för alla fem län inom vårt urval, dock endast 13 
och 17 observationer för Uppsala län respektive Östergötlands län (av vardera 50 
möjliga) på grund av deras låga andel aktiva föreningar i förhållande till de övriga län 
som inkluderades, se kapitel 5.2 Urval. 
 
  Tabell 8. Förekomst mot län 

	  	   	  	   Placeringspolicy	   	  	   Upplåningspolicy	  
	  	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	  
Län	   Stockholms	  län	   26%	   68%	   6%	   100%	   	  	   35%	   60%	   5%	   100%	  
	  	   Västra	  Götalands	  län	   25%	   70%	   4%	   100%	   	  	   33%	   61%	   6%	   100%	  
	  	   Skåne	  län	   36%	   61%	   3%	   100%	   	  	   36%	   61%	   3%	   100%	  
	  	   Uppsala	  län	   0%	   100%	   0%	   100%	   	  	   8%	   92%	   0%	   100%	  
	  	   Östergötlands	  län	   18%	   76%	   6%	   100%	   	  	   12%	   82%	   6%	   100%	  
	  	   Totalt	   26%	   69%	   5%	   100%	   	  	   32%	   63%	   5%	   100%	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   Låneomläggningspolicy	   	  	   Likviditetspolicy	  
	  	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	   	  	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	   Totalt	  
Län	   Stockholms	  län	   36%	   58%	   6%	   100%	   	  	   31%	   62%	   6%	   100%	  
	  	   Västra	  Götalands	  län	   34%	   61%	   4%	   100%	   	  	   30%	   64%	   6%	   100%	  
	  	   Skåne	  län	   39%	   58%	   3%	   100%	   	  	   34%	   63%	   3%	   100%	  
	  	   Uppsala	  län	   23%	   77%	   0%	   100%	   	  	   8%	   92%	   0%	   100%	  
	  	   Östergötlands	  län	   24%	   71%	   6%	   100%	   	  	   24%	   71%	   6%	   100%	  
	  	   Totalt	   35%	   60%	   5%	   100%	   	  	   30%	   65%	   5%	   100%	  
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7.1.5 Ingen kännedom om förekomst 

Som sista del för att beskriva förekomsten av finansiell policy som antagits på 
styrelsenivå uppmärksammas här den andel tillfrågade som svarat att de saknar 
kännedom om huruvida deras förening faktiskt har fastställt sådana riktlinjer för 
finansieringsrelaterade beslut som avses, det vill säga andelen “Vet ej”. Som det går att 
utläsa i tabell 9 uppgav i genomsnitt 5 %, 15 av 324 respondenter, att de inte känner till 
om någon typ av vägledande policy har antagits och fortfarande är aktuell.  
 
Av den aktuella studiens resultat framkom att cirka 21 % av alla respondenter svarade 
att deras roll i föreningen motsvarar en annan befattning än ordförande, således kan risk 
finnas för att respondenter med begränsad företrädarroll har gjort oproportionerligt stort 
avtryck på undersökningens utfall, i diskrepans mot dem i ordförandeposition som 
Victorin et al. (2008, s. 62) understryker har en särskild formell befattning. Tabell 9 
visar att i genomsnitt 4 % av de respondenter som uppgav befattningen “ordförande” 
inte vet huruvida någon typ av finansiell policy har fastställts på styrelsenivå eller ej. Vi 
kan samtidigt observera en indikation på att i genomsnitt dubbelt så många i proportion, 
9 % för grupperingen “annan ledamot” inom denna studies urval, svarade att de inte har 
vetskap om förekomsten av någon typ av finansiell policy. 
 
Tabell 9. Ingen uppfattning om förekomst 
    Placeringspolicy   Upplåningspolicy 
    Ja Nej Vet ej Totalt   Ja Nej Vet ej Totalt 
Formell 
styrelse-
befattning 

Annan 
ledamot 

19 44 6 
9% 

69   24 39 6 
9% 

69 

28% 63% 100%   35% 56% 100% 
  Ordförande 66 179 10 255   81 165 9 255 
  26% 70% 4% 100%   32% 64% 4% 100% 
  Totalt 85 223 16 324   105 204 15 324 
  26% 69% 5% 100%   32% 63% 5% 100% 
                      
    Låneomläggningspolicy   Likviditetspolicy 
    Ja Nej Vet ej Totalt   Ja Nej Vet ej Totalt 
Formell 
styrelse-
befattning 

Annan 
ledamot 

24 39 6 
9% 

69   19 44 6 
9% 

69 

35% 56% 100%   28% 63% 100% 
  Ordförande 89 157 9 255   79 165 11 255 
  35% 61% 4% 100%   31% 65% 4% 100% 
  Totalt 113 196 15 324   98 209 17 324 
  35% 60% 5% 100%   30% 65% 5% 100% 
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7.2 Attityder till riktlinjer/policy 
I detta underkapitel redovisas respondenternas indirekt positiva eller negativa 
inställning, det vill säga attityder, till olika aspekter med hänsyn till finansiell policy. 
Samtliga korstabeller som följer har genomgått statistiska chi-två-test vars resultat 
diskuteras inom ramen för undersökningens analys och presenteras komplett i Appendix 
3. Denna del av vår analys tar utgångspunkt i följande stycke av studiens syfte: 
 
[…] Studien avser vidare att ta reda på tillfrågade styrelseledamöters attityder till 
sådana finansiella riktlinjer för att se hur deras uppfattningar om företeelsen ter sig i 
förhållande till teori inom styrning, riskhantering och informationsgivning. [...] 
 

7.2.1 Avseende styrelsearbete och ekonomi 
I det följande analyseras fråga 8 vars påståenden svarar för vår möjlighet att undersöka 
och beskriva respondenternas attityder till finansiellt kopplad policy. De påståenden 
som tillämpas har genomgått Cronbachs alfa-test, där resultat från denna prövning 
indikerar en relativt hög internreliabilitet, se avsnitt 9.2. 
 
Riktlinjer och policy antas som tidigare konstaterat enligt Nelson-Bülow och Lennung 
(2005, s. 31) framför allt för att underlätta det dagliga föreningsarbetet genom att till 
exempel särskilda mandat fastställs för hur en viss aktivitet ska utföras. Lundén (2014, 
s. 30) menar att styrelsen inom bostadsrättsföreningar ofta består av lekmän som bor i 
föreningens hus och besitter relativt grunda fastighetsekonomiska kunskaper, vi ämnade 
därför analysera hur attityderna till i detta fall finansiell policy skiljer sig åt mellan den 
grupp av respondenter som faller under lekmankategorin, kontra dem som har en 
yrkesmässig bakgrund inom ekonomisk fastighetsförvaltning. 
 
Vårt test av respondenternas kunskapsmässiga klassificering mot deras inställning till 
huruvida riktlinjer kan verka underlättande vid beslutsfattande i praktiken framgår av 
tabell 10. Vi erhåller indikationer på att en majoritet av respondenterna har en positiv 
attityd till sådana riktlinjer som avses, där dem med yrkesmässig bakgrund inom vårt 
urval tenderar att i aningen högre grad ställa sig positiva till företeelsen i relation till 
lekmangruppen. Korstabell 10 har chi-två-testats och ett icke-signifikant samband med 
p-värde 0,141 erhölls, att jämföra med gränsvärdet p = 0,05 för denna studie. 
 
 Tabell 10. Korstabell över kunskap i förhållande till påstående 1 

	  	   	  	   Kunskap	  inom	  ekonomisk	  
fastighetsförvaltning	  	  	   	  	  

	  	   	  	   Lekman	   Yrkesmässig	   Totalt	  
	  	   	  	  
Underlättar	  styrelsens	  
beslutsfattande	  

Håller	  ej	  med	   86	   6	   92	  
	  	   30%	   18%	   29%	  
Håller	  med	   196	   27	   223	  

	  	   	  	   70%	   82%	   71%	  
	  	   Totalt	   282	   33	   315	  
	  	   	  	   100%	   100%	   100%	  
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För bostadsrättsföreningar i allmänhet är en av de största kostnadsposterna enligt 
Lundén (2013, s. 38) ofta av finansiell karaktär i form av räntekostnader, vilka uppstår 
till följd av upplåning exempelvis i samband med större underhållsåtgärder. En vanlig 
styrelseaktivitet är därför att fatta beslut om låneomläggningar, det vill säga huruvida 
till exempel ett tidigare bundet lån vars löptid passerat förfallodatum ska bindas om och 
i sådant fall hur länge. 
 
Vi testade företeelsen att fastställa en låneomläggningspolicy för frågor av sådan art 
som exemplifieras ovan, ställd i förhållande till våra respondenters inställning till om 
riktlinjerna i själva verket leder till att begränsa styrelsens självständighet och 
handlingsutrymme. I tabell 11 kan vi se att den vanligaste uppfattningen bland alla 
respondenter inom vårt urval är att en låneomläggningspolicy inte upplevs som 
begränsande, en majoritet både för ja- och nejsidan är med andra ord positivt inställda 
till vägledning vid låneomläggningsaktiviteter i detta avseende. Utifrån det chi-två-test 
som har genomförts på korstabell 11 visade det sig att sambandet var signifikant med ett 
p-värde om 0,009, vilket tyder på att sambandet med låg sannolikhet är ett resultat av 
slumpen. 
 
 Tabell 11. Korstabell över låneomläggningspolicy i förhållande till påstående 2 

	  	   	  	   Låneomläggningspolicy	  
	  	   	  	  
	  	   	  	   Ja	   Nej	   Totalt	  
	  	   	  	  
Begränsar	  styrelsens	  
självständighet	  och	  
handlingsutrymme	  

Håller	  ej	  med	   85	   115	   200	  
	  	   77%	   62%	   68%	  
Håller	  med	   25	   69	   94	  

	  	   	  	   23%	   38%	   32%	  
	  	   Totalt	   110	   184	   294	  
	  	   	  	   100%	   100%	   100%	  

 
 
Vi har tidigare belyst att upplåning är en vanligt förekommande finansiell aktivitet inom 
bostadsrättsföreningar, och dessutom att finansieringsområdet enligt Törnqvist (1997, s. 
49) är förknippat med relativt stora osäkerheter eftersom räntemarknaden tenderar att 
fluktuera framför allt i samband med svårare ekonomisk turbulens. Lundén (2013, s. 38) 
menar att beslut angående upptagandet av lån inom en bostadsrättsförening är en av de 
viktigaste frågorna för föreningens medlemmar, eftersom de får direkta ekonomiska 
konsekvenser för respektive enskild individ. Policyreglering kan enligt Mikes (2010, s. 
75) förstärka styrelsens beslutsauktoritet i och med att beslut under sådana 
omständigheter förväntas utgå från en konkretiserad plan som kan kommuniceras med 
organisationens intressenter. Mot bakgrund av detta ämnade vi ta reda på hur våra 
respondenter ställer sig till möjlig beslutssäkerhet gentemot upplåningsfrågan som i 
praktiken påverkar bostadsrättsföreningen som helhet. 
 
Ur vårt resultat kan utläsas att 71 % av studiens respondenter håller med om att policy 
för finansiellt relaterade styrelsebeslut kan bidra med en ökad beslutssäkerhet för 
styrelsen. Denna övervägande positiva inställning ställs inom tabell 12 i relation till 
frågan om förekomst av upplåningspolicy, se avsnitt 6.2, och 92 % av alla respondenter 
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i vårt urval som uppgivit att de har fastställda finansiella riktlinjer att förhålla sig till, 
det vill säga ja-sidan, menar att de håller med i påståendet. 
 
Ett chi-två-test av korstabell 12 visade att det råder ett statistiskt signifikant samband (p 
= 0,000) mellan ja- och nejsidan för förekomst av upplåningspolicy i förhållande till 
respondenternas attityd till huruvida finansiell policy kan öka styrelsens beslutssäkerhet. 
 
 Tabell 12. Korstabell över upplåningspolicy i förhållande till påstående 3 

	  	   	  	   Upplåningspolicy	  
	  	   	  	  
	  	   	  	   Ja	   Nej	   Totalt	  
	  	   	  	  
Skapar	  en	  ökad	  säkerhet	  
bakom	  styrelsens	  beslut	  

Håller	  ej	  med	   8	   75	   83	  
	  	   8%	   38%	   27%	  
Håller	  med	   96	   123	   219	  

	  	   	  	   92%	   62%	   73%	  
	  	   Totalt	   104	   198	   302	  
	  	   	  	   100%	   100%	   100%	  

 
 
Att skapa och upprätthålla en organisationskultur som genomsyras av medvetenhet inför 
de riskfaktorer som verksamheten är exponerad emot, är ett av flera essentiella teman 
inom teoriområdet övergripande riskhantering (ERM) som Woods (2011, s. 42) menar 
kan hjälpa beslutsfattare fokusera på värdeskapande frågor som tar utgångspunkt i 
verksamhetens ändamål. Brooks (2010, s. 87) belyser vidare att en kultur präglad av 
riskmedvetenhet är av fundamental betydelse för möjligheten skapa en mer öppen och 
effektiv kanal till organisationens olika intressenter, en aspekt som kan få allt större 
betydelse vad gäller svensk bostadsrätt i takt med att boendeformen ökar i inflytande 
över Sveriges bostadsmarknad. 
 
Mikes (2010, s. 75) påpekar att en riskbeaktande finansiell policy kan uppfylla ett flertal 
olika funktioner, bland annat som avgränsad vägledning för tillåtna och icke-tillåtna sätt 
att agera vid ekonomiska beslut. Inom bostadsrättsföreningar kan relativt komplexa 
finansiellt relaterade beslutsfrågor uppstå, exempelvis hur eventuella överskjutande 
likvida medel ska hanteras eller placeras. Överlikvider kan uppstå på grund av 
diskrepans mellan självkostnads- och likhetsprincipen, avvikelser från budget, planerat 
underhåll i förhållande till uppskjutet underhåll, med mera. Det kan enligt Nelson-
Bülow och Lennung (2005, s. 28) finnas begränsningar (ibland förbud) i 
bostadsföreningars stadgar för att komplettera lagar, bland annat angående styrelsens 
möjligheter att placera medel i jakt på avkastning. Enligt lag har styrelsen dock fria 
tyglar i detta avseende, men ett oaktsamt risktagande kan resultera i att 
styrelseledamöterna blir skadeståndsskyldiga om ansvarsfrihet ej beviljas vid påföljande 
ordinarie stämma. 
 
I allmänhet rekommenderas därför bostadsrättsföreningar att hålla en låg riskprofil 
beträffande kapitalplaceringar, det vill säga att eftersträva låg eller ingen risk för 
nedsida. Eventuell överlikviditet kan placeras till fastränta med önskad löptid eller 
exempelvis på ett sparkonto med rörliga ränta och fria villkor för insättningar och uttag. 
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Med finansiell policy kan en bostadsrättsförening formulera riktlinjer för riskacceptans, 
tillåtna placeringsalternativ, godkända motpartsinstitut, med mera. Vi ser i tabell 13 att 
92 % av de respondenter som företräder en förening med en fastställd placeringspolicy, 
det vill säga ja-sidan, är positivt inställda till att sådana riktlinjer kan förbättra styrelsens 
medvetenhet om ekonomiska risker. Vid chi-två-test av korstabell 13 erhölls p = 0,000 
vilket indikerar ett statistiskt signifikant samband för huruvida placeringspolicy antagits 
i förhållande till våra respondenters attityd till påståendet om riskmedvetenhet (inom 
ramen för vårt urval). 
 
 Tabell 13. Korstabell över placeringspolicy i förhållande till påstående 4 

	  	   	  	   Placeringspolicy	  
	  	   	  	  
	  	   	  	   Ja	   Nej	   Totalt	  
	  	   	  	  
Skapar	  en	  bättre	  medvetenhet	  
om	  ekonomiska	  risker	  inom	  
styrelsen	  

Håller	  ej	  med	   7	   85	   92	  
	  	   8%	   40%	   31%	  
Håller	  med	   78	   128	   206	  

	  	   	  	   92%	   60%	   69%	  
	  	   Totalt	   85	   213	   298	  
	  	   	  	   100%	   100%	   100%	  

 

Victorin et al. (2008, s. 64) poängterar att bostadsrättsföreningar har till föremål för sin 
verksamhet att bereda dess medlemmar ekonomiska fördelar. En föreningsstyrelse ska 
med andra ord agera för att säkerställa att så sker, men också för att utvärdera huruvida 
någonting faktiskt kan göras bättre på denna punkt. 
 
Vi har tidigare belyst det faktum att självkostnads- och likhetsprincipen får särskilda 
implikationer för styrelsens värdeskapande arbete inom en bostadsrättsförening. Att i 
ekonomisk mening skapa värde för föreningens medlemmar kan emellertid te sig på 
flertalet olika vis, utöver att till exempel söka vägar för reducerade kostnader. Det kan 
bland annat enligt Isacson (2006, s. 36, 47) handla om att råvindsyta konverteras till 
vindslägenheter för försäljning, ombyggnation och ombildning av lokalyta till 
lägenheter med bostadsrätt så att föreningen kan erhålla klassificering som äkta, med 
mera. 
 
Mot bakgrund av teori inom finansiell riskhantering kan medlemmar av en 
bostadsrättsförening i samma mening dra ekonomisk nytta av att relevant 
riskexponering beaktas i föreningens praktiska förvaltning. Törnqvist (1997, s. 50-51) 
beskriver finansieringsrisk, det vill säga risk för kostsam nyupplåning eller svårigheter 
att behålla befintlig upplåning, en riskfaktor som exempelvis kan motverkas med 
bundna kreditlöften enligt specifikationer i en upplåningspolicy. Att eftersträva 
förbättrade räntekostnadsvillkor inom en bostadsrättsförening i samband med 
omläggning av lån vars bindningstid nått förfallodatum, kan också leda till att 
medlemmarna främjas ekonomiskt. Inom denna studie beaktas framför allt 
finansieringsrisk och refinansieringsrisk som nämns ovan, samt ränterisk och 
likviditetsrisk. Våra respondenter tillbads ta ställning till huruvida någon finansiell 
policy, som tar hänsyn till dessa risker, kan bidra till att främja föreningsmedlemmarnas 
ekonomiska intressen. I tabell 14 ser vi att respondenterna har svarat relativt lika på 
detta påstående för de fyra policytyper som anges. 
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De respondenter som svarat att de ej fastställt riktlinjer för finansieringsrelaterade 
styrelsebeslut, det vill säga nej-sidan, kan delas in i två proportionellt sett ungefär lika 
stora läger. En marginellt större andel av dessa två grupperingar håller med i påståendet 
om att någon typ av finansiell policy kan främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 
För den så kallade ja-sidan ter sig fördelningen mellan dem som ’håller med’ kontra 
’håller ej med’ betydligt klarare, och i alla dessa fall är över 80 % positivt inställda till 
att finansiell policy kan gynna föreningens medlemmar i ekonomisk bemärkelse. 
 
Tabell 14 visar de fyra korstabeller som också varit föremål för chi-två-test. Alla test 
visade på statistiskt signifikanta samband inom ramen för studiens urval, med p-värden 
om 0,000 i dessa fyra fall. 
 
 Tabell 14. Korstabell över fyra typer av policy mot påstående 5 

 

7.2.2 Avseende informationsgivning 

I analysens sista del behandlas enkätens avslutande fråga nummer 9. Påståenden 
formulerades utifrån en hänsyn till informationsgivning, och avser att generera en 
beskrivande bild av styrelseledamöters attityder till finansiella riktlinjer för att se hur 
deras hållning till företeelsen ter sig relativt vad som läggs fram i kapitel 4.7 Ekonomisk 
informationsgivning. Resultatet som erhölls från mätningarna enligt studiens Cronbach 
alfa-test visar på att denna fråga innehar en förhållandevis låg intern reliabilitet, se 
avsnitt 9.2 Reliabilitet, vilket kan innebära att de svar respondenterna har angivit på 
respektive påstående inte till fullo överensstämmer med frågans bakomliggande koncept 
och därmed inte är hundraprocentigt pålitliga. 
 
Årsredovisningen används som tidigare belyst enligt Lundén (2014, s. 24) av 
föreningen och alla dess intressenter, inkluderat medlemmar, styrelse, presumtiva 
framtida medlemmar, med flera, som ett verktyg för att bedöma bostadsrättsföreningars 
ekonomiska tillstånd. Årsredovisningen är således flertalet intressenters främsta källa 

	  	   	  	   Låneomläggningspolicy	   	  	   Upplåningspolicy	  
	  	   	  	  

	  	  	   	  	   Ja	   Nej	   Totalt	  
	  

Ja	   Nej	   Totalt	  
Bidrar	  till	  	  
att	  främja	  
medlemmarnas	  
ekonomiska	  
intressen	  

Håller	  ej	  med	   18	   86	   104	  
	  

13	   91	   104	  

	  	   16%	   48%	   36%	  
	  

12%	   49%	   36%	  
Håller	  med	   94	   92	   186	  

	  
91	   95	   186	  

	  	   84%	   52%	   64%	  
	  

88%	   51%	   64%	  
Totalt	   112	   178	   290	  

	  
104	   186	   290	  

	  	   100%	   100%	   100%	   	  	   100%	   100%	   100%	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	  	   Placeringspolicy	   	  	   Likviditetspolicy	  
	  	   	  	  

	  	  	   	  	   Ja	   Nej	   Totalt	  
	  

Ja	   Nej	   Totalt	  
Bidrar	  till	  	  
att	  främja	  
medlemmarnas	  
ekonomiska	  
intressen	  

Håller	  ej	  med	   12	   92	   104	  
	  

15	   88	   103	  

	  	   14%	   45%	   36%	  
	  

15%	   46%	   36%	  
Håller	  med	   73	   112	   185	  

	  
82	   103	   185	  

	  	   86%	   55%	   64%	  
	  

85%	   54%	   64%	  
Totalt	   85	   204	   289	  

	  
97	   191	   288	  

	  	   100%	   100%	   100%	   	  	   100%	   100%	   100%	  
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till information om bostadsrättföreningens finansiella välmående. Vidare belyser Barth 
och Schipper (2008)  i sin studie att finansiella rapporters transparens påverkas positivt 
av att intressenter ges tillgång till information beträffande organisationens 
bakomliggande ekonomi. En finanspolicy kan enligt Brooks (2010, s. 88) uttrycka 
styrelsens inriktning beträffande hanteringen av de finansiella risker som har en direkt 
påverkan på föreningens ekonomi som helhet, något som kan stödja intressenters 
gemensamma förståelse för verksamhetens ändamål och samtidigt bereda ekonomiska 
fördelar för de medlemmar som berörs. Lipton et al. (2008, s. 2) belyser det positiva 
med en fastställd policy på så sätt att en styrelse genom sin företrädanderoll kan nå ut 
med signaler till organisationens intressenter om att verksamhetens beslutsfattande 
bygger på en ordnad struktur vars främsta syfte är att generera någon typ av värde. 
 
Lundén (2015a, s. 11) menar vidare att information med koppling till föreningens 
kassaflöde är den information som är av största betydelse för bostadsrättsföreningen och 
dess intressenter. Han menar att det är av yttersta vikt att föreningen har god likviditet 
för att täcka utgifter för amortering, ränta, drift, underhåll, med mera. Detta går i linje 
med det professor Daniel Stattin (2014) kommit fram till i sin utredning, att det är 
föreningens kassamässiga förmåga att möta löpande utgifter och sätta av medel för att 
möta framtida underhållsutgifter som är av betydelse för föreningen. Styrelsen i 
bostadsrättsföreningar bör således beakta föreningens likviditetsrisk, för att inte riskera 
att föreningen försätts i en ställning av kortsiktig insolvens på grund av dålig 
betalningsberedskap (Törnqvist, 1997, s. 51). 
 
På förekommen anledning ville vi urskilja om det fanns någon skillnad i inställning 
mellan de föreningar som har fastställt finansiell policy beträffande likviditetshantering 
och de som ej antagit sådana riktlinjer, i förhållande till deras attityd om huruvida de 
anser att riktlinjer/policy kan skapa en mer detaljerad årsredovisning som i sin tur 
främjar medlemmarnas ekonomiska intressen genom att föreningen marknadsförs som 
särskilt välskött. Ett chi-två-test på variablerna i korstabell 15 visade sig vara signifikant 
(p = 0,000), vilket indikerar på att det finns ett signifikant samband mellan huruvida en 
likviditetspolicy antagits i förhållande till respondenternas inställning till om 
riktlinjer/policy kan ligga till grund för en mer detaljerad årsredovisning vilken 
marknadsför berörd förening till ekonomisk nytta för dess medlemmar. 
 
Resultat från tabell 15 visar att företrädare för de föreningar som inte fastställt 
finansiella riktlinjer även är dem som ställer sig mer negativa till att riktlinjer skulle ge 
en årsredovisning med högre detaljnivå som kan bereda medlemmarna ekonomiska 
fördelar till följd av att föreningen marknadsförs som väl förvaltad. I motsatts så håller 
majoriteten av de föreningar som fastställt en likviditetspolicy med om att riktlinjer 
skulle skapa förutsättningar för en mer detaljerad årsredovisning som främjar 
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att föreningen marknadsförs som särskilt 
välskött. 
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 Tabell 15. Korstabell över likviditetspolicy i förhållande till påstående 8 
	  	   	  	   Likviditetspolicy	  
	  	   	  	  
	  	   	  	   Ja	   Nej	   Totalt	  
	  	   	  	  
En	  förbättrad	  årsredovisning	  
(högre	  detaljnivå)	  främjar	  
medlemmarnas	  ekonomiska	  
intressen	  genom	  att	  föreningen	  
marknadsförs	  som	  särskilt	  
välskött	  

Håller	  ej	  med	   34	   117	   151	  
	  	   35%	   59%	   51%	  
Håller	  med	   62	   82	   144	  
	  	   65%	   41%	   49%	  
Totalt	   96	   199	   295	  
	  	   100%	   100%	   100%	  

 
 
Som ovan nämnts är likviditetens betydelse för föreningens intressenter av yttersta vikt 
för att bilda sig en uppfattning om föreningens finansiella status. Vidare menar Lundén 
(2014, s. 24), i enighet med aktuellt kommittédirektiv (Dir 2015:97) på initiativ av 
regeringen, att lagstiftningen inte är anpassad för den ”vanlige” individen vilket gör det 
svårt för gemene man att förstå årsredovisningens alla delar inkluderat 
verksamhetsberättelsen. FAR (2014c, s. 4) belyser att nuvarande lagstiftning gör det 
svårt för bostadsrättsföreningar att med klarhet avgöra om information som ska framgå i 
förvaltningsberättelsen krävs av lag eller om det ligger utanför lag. Samtidigt menar 
Lundén (2014, s. 30) att verksamhetsberättelsen bör ge mer information än vad som 
krävs av årsredovisningslagens minimikrav. På sådan grund ville vi, som presenteras i 
korstabell 16 nedan, ta reda på respondenternas attityd till huruvida ytterligare detaljer i 
föreningens verksamhetsberättelse, så som hänvisning till särskilda avvägningar enligt 
fastställd finansiell policy, skulle kunna göra verksamhetsberättelsen allt för 
komplicerad i relation till huruvida respondenternas förening antagit en 
likviditetspolicy. Ett icke-signifikant samband med ett p-värde om 0,230 generades vid 
genomfört chi-två-test, något som indikerar att det inte föreligger ett samband mellan 
dessa två variabler. Det finns således indikationer på att det resultat som visas i 
korstabell 16 kan ha genererats av slumpen. Som kan utläsas av korstabell 16 föreligger 
heller inga märkbara skillnader mellan de föreningar som antagit en likviditetspolicy 
mot de föreningar som inte antagit en likviditetspolicy beträffande dess inställning till 
om ytterligare detaljer i verksamhetsberättelsen kan göra årsredovisningen allt för 
komplicerad. 
 
 Tabell 16. Korstabell över likviditetspolicy i förhållande till påstående 7 

	  	   	  	   Likviditetspolicy	  
	  	   	  	  
	  	   	  	   Ja	   Nej	   Totalt	  
	  	   	  	  
Ytterligare	  detaljer	  i	  
verksamhetsberättelsen	  	  
kan	  göra	  årsredovisningen	  	  
allt	  för	  komplicerad	  

Håller	  ej	  med	   51	   118	   169	  
	  	   53%	   61%	   58%	  
Håller	  med	   45	   77	   122	  
	  	   47%	   39%	   42%	  
Totalt	   96	   195	   291	  
	  	   100%	   100%	   100%	  
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I den förintervju som genomfördes påpekade respondenten att många styrelseaktiva 
inom bostadsrättsföreningar är lekmän och att det varierar stort i kompetens och 
förståelse för ekonomiska frågor, detta stödjs av Lundén (2014, s. 30) som menar 
styrelsebeslut fattas främst av personer med lekmannamässiga kunskaper. Vidare 
påpekar Mikes (2010, s. 75) att en policy kan uppfylla flertalet olika funktioner, bland 
annat som ramverk med tydliga riktlinjer angående hur styrelsen ska verka vid 
finansiella avvägningar och andra viktiga beslut. För föreningens intressenter kan det 
således bli enklare och uppfattas som tryggare att potentiellt kunna följa bakgrunden till 
olika finansiellt relaterade beslut, bland annat med hjälp av tillgängliga hänvisningar i 
årsredovisningens verksamhetsberättelse där det bland annat framgår att styrelsen har 
att förhålla sig till vägledande riktlinjer enligt en förutbestämd finansiell policy. 
 
Mot bakgrund av detta ville vi undersöka om det föreligger något samband mellan 
styrelsemedlemmens kunskap inom fastighetsförvaltning och dess attityd till huruvida 
riktlinjer/policy kan förenkla för styrelsen att förklara bakgrunden till ekonomiska 
beslut i verksamhetsberättelsen. Mellan testvariablerna erhölls ett p-värde som uppgick 
till 0,078 vilket innebär att sambandet inte är signifikant. Det kan dock vara så att vissa 
tendenser till ett samband föreligger eftersom genererat p-värde (0,078) ligger relativt 
nära signifikansnivån om 0,05. 
 
Personer med yrkesmässiga ekonomiska förvaltarkunskaper höll i större utsträckning 
med om att policy kan hjälpa styrelsen att enklare förklara bakgrunden till olika 
finansiellt relaterade beslut (81 %), relativt personer med lekmannamässiga ekonomiska 
förvaltarkunskaper bland den aktuella studiens respondenter (65 %), se tabell 17. 
 

 Tabell 17. Korstabell över kunskap i förhållande till påstående 6 
	  	   	  	   Kunskap	  inom	  ekonomisk	  

fastighetsförvaltning	  	  	   	  	  
	  	   	  	   Lekman	   Yrkesmässig	   Totalt	  	  	   	  	  
Med	  riktlinjer/policy	  kan	  
styrelsen	  enklare	  förklara	  
bakgrunden	  till	  olika	  
ekonomiska	  beslut	  

Håller	  ej	  med	   98	   6	   104	  
	  	   35%	   19%	   34%	  
Håller	  med	   181	   25	   206	  
	  	   65%	   81%	   66%	  
Totalt	   279	   31	   310	  
	  	   100%	   100%	   100%	  
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8 Slutsats och rekommendationer 
Med detta kapitel följer en presentation av de slutsatser som dras utifrån den kunskap 
som genererades via studiens empiri och analys. Vidare följer en redogörelse för 
samhälleliga och etiska överväganden, kunskapsbidrag och förslag till vidare 
forskning. 
 

8.1 Slutsats 
Upplåtelse av bostäder med bostadsrätt är en företeelse som har vuxit kraftigt i 
betydelse för den svenska bostadsmarknaden under de senaste tre decennierna. I 
svenska storstadsområden, till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, med flera, kan 
transaktionsbelopp för bostadsrättslägenheter uppgå till miljontals kronor, vilket i 
många fall innebär tung privatekonomisk exponering mot enskilda bostadsrätts-
föreningar på individuell nivå. 
 
Vikten av effektiv styrning och förvaltning av bostadsrättsföreningar har historiskt sett 
aldrig varit mer aktuell vid beaktande av faktorer som bostadsbrist och rapportering om 
skenande bostadspriser. Att skydda (främja) den enskilde medlemmens betydande 
ekonomiska intressen i berörd förening är numera en relativt komplex uppgift som för 
styrelsen ofta involverar osäkra överväganden av finansiell karaktär, exempelvis 
upplåning, refinansiering, med mera. 
 
Styrningsfrågor, finansiell riskhantering och informationsgivning med avseende på 
svenska bostadsrättsföreningar är ur teorisynpunkt områden som hittills har studerats i 
begränsad skala, men mot bakgrund av den utveckling som kan observeras beträffande 
bostadsrättsformens kraftigt ökade inflytande över Sveriges bostadsmarknader ter sig ett 
växande intresse för forskningsinriktningen som fullt tänkbart. Vid en internationell 
utblick ser vi att styrning och förvaltningsfrågor avseende bostadsformen 
condominiums har figurerat i ett mindre antal vetenskapliga studier, exempelvis för 
Hongkong, dock utan direkt fokus på styrningsområdet. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av finansiell policy som antagits 
på styrelsenivå inom de bostadsrättsföreningar som utgjort vårt urval. Vi avsåg vidare 
att ta reda på respondenternas attityder till finansieringsrelaterade riktlinjer för att ställa 
empiri mot teoretiska resonemang inom styrningsområdet, riskhantering och 
informationsgivning. Vår utgångspunkt var att generera en beskrivande bild av 
bostadsrättsföreningars hänsyn till styrningsfrågor avseende finansiella risker och 
möjlighet att kommunicera sådan hänsyn med viktiga intressenter, en deskription som 
kan öppna för utveckling av styrningsteori gällande bostadsrättsföreningar. Studien 
genomfördes med en webbaserad enkät som mätverktyg, där tillfrågade föreningar inom 
vårt urval representerade en viktad andel motsvarande respektive läns antal aktiva 
bostadsrättsföreningar i förhållande till totalt antal aktiva föreningar i Sverige. Fem 
svenska storområden utmärker sig i fråga om hög köp- och säljaktivitet samt priser på 
bostäder; Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne län, Uppsala län och 
Östergötlands län, dessa områden har därför utgjort bas för studiens urvalsberäkning. 
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Den aktuella studien har förhållit sig till följande problemformulering: 
 
Hur ter sig tillämpningen av riktlinjer/policy för finansiella beslut på styrelsenivå inom 
bostadsrättsföreningar? 
 
Med utgångspunkt i närvarande nyanser av denna frågeställning har två 
forskningsfrågor utformats för att precisera vad som ska undersökas och förtydliga hur 
resultat av studien ska presenteras. De teoriområden som bildar studiens teoretiska 
referensram, och som i aktuell resultatredovisning ställs jämte undersökningens empiri, 
tillämpas i relativt breda forskningssammanhang med avseende på alltifrån icke-
vinstdrivande organisationer till vinstmaximerande börsnoterade storbolag. 
Avvägningar angående vetenskaplig relevans av befintlig forskning i relation till 
applicerbarhet för denna studie har följaktligen varit nödvändiga, inte minst under 
arbetet med att lägga grund för frågor och påståenden i vår praktiska undersökning. 
Studiens första forskningsfråga var ställd enligt följande kvantitativt betonade 
formulering: 
 

• Hur stor är förekomsten av antagna riktlinjer för olika typer av finansiella beslut 
på styrelsenivå inom bostadsrättsföreningar i Stockholms län, Västra Götalands 
län, Skåne län, Uppsala län och Östergötlands län? 

 
Av studiens empiri framgår att 30 % av respondenterna uppgav att den 
bostadsrättförening som företrädes har antagit policy för likviditetshantering. Vidare 
svarade 35 % av de tillfrågade att sådan finansiell policy har fastställts för 
låneomläggningar, 32 % uppgav att deras förening har riktlinjer upplåning och 26 % av 
respondenterna svarade att någon form av placeringspolicy har antagits för styrelsen att 
förhålla sig till. 
 
Vi ser ett statistiskt signifikant samband mellan förekomst av finansiell policy (enligt de 
som nämns ovan) och föreningar vars ordförande eller annan ekonomiskt insatt ledamot 
har mer än 10 års erfarenhet av styrelsearbete, i kontrast till dem med mindre än 10 års 
styrelseerfarenhet. I samma mening finner vi signifikant stöd för att bostadsrätts-
föreningar som företräds av någon med yrkesverksam bakgrund inom ekonomisk 
fastighetsförvaltning tenderar att vara mer sannolik att ha fastställt någon typ av 
finansiell policy på styrelsenivå, för urvalet i denna studie har de respondenter som ej 
fallit under denna kategori klassificeras som lekmän (89 %). 
 
Den aktuella studiens andra forskningsfråga ställdes enligt följande: 
 

• Vilka attityder har styrelseledamöter inom bostadsrättsföreningar till riktlinjer 
för finansiellt relaterade beslut som antagits för styrelsen att förhålla sig till? 

 
Två enkätfrågor med tillhörande åtta teoretiskt underbyggda påståenden ställdes för att 
tillgodose forskningsfråga nummer två. Studiens empiri indikerar att en majoritet av 
våra respondenter, oavsett om finansiellt relaterad policy hade fastställts eller ej, överlag 
var positivt inställda till olika aspekter som riktlinjer i teorin kan medföra. 
 
Upplåning är exempel på en vanligt förekommande finansiellt relaterad styrelseaktivitet 
inom bostadsrättsföreningar, denna leder i förlängningen ofta till låneomläggnings-
aktivitet. Ur teori ställde vi bland annat ett påstående om huruvida riktlinjer för 
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finansieringsbeslut skapar en ökad säkerhet bakom styrelsens beslut, och de 
respondenter som representerade en förening med fastställd upplåningspolicy uppgav 
till 92 % att de var positivt inställda till riktlinjernas funktion som säkerhet bakom 
beslut. Mot bakgrund av den roll som bostadsrättsföreningars kassaflöde spelar för 
intressenter vars motiv är att bilda sig en uppfattning om berörd förenings ekonomi 
enligt Lundén (2015a, s. 11), kan till exempel förekomst av fastställd likviditetspolicy i 
förhållande till värdet av ytterligare detaljer i föreningens verksamhetsberättelse också 
belysas. 65 % av alla respondenter som svarade att deras bostadsrättsförening tillämpar 
likviditetspolicy var positivt inställda till att en mer detaljerad årsredovisning kan leda 
till att föreningen marknadsförs som välskött, vilket i sin tur främjar medlemmarnas 
ekonomiska intressen. Inom den grupp föreningar som ej fastställt riktlinjer för 
finansiella styrelsebeslut, det vill säga nej-sidan, var däremot 59 % av respondenterna 
negativt inställda till likviditetspolicyns potential att främja medlemmarnas ekonomiska 
intressen med hjälp av en förbättrad årsredovisning som signalerar effektiv skötsel i 
riktning mot föreningens intressenter. 
 
Föreningsstyrning är som tidigare konstaterat ett begrepp som endast förekommer i viss 
isolerad kontext, det vill säga ej ett vedertaget begrepp och än mindre ett avgränsat 
teoriområde inom exempelvis styrningsdisciplinen. Denna studie är till vår kännedom 
först ut med att undersöka hur styrelsefunktionen inom bostadsrättsföreningar i praktisk 
mening beaktar finansiell risk, och hur respektive styrelseföreträdare förhåller sig till 
riktlinjer för finansieringsrelaterade beslut på styrelsenivå i syfte att hantera 
verksamhetens aktuella riskexponering. På grund av studiens icke-sannolikhetsurval kan 
emellertid inga generella slutsatser dras för aktiva bostadsrättsföreningar som komplett 
population, istället begränsas studiens resultat och analys till att endast svara för 
föreningar inom vårt avgränsade urval. Styrningsfrågor med hänsyn till 
bostadsrättsföreningar är ett område som förtjänar ökad uppmärksamhet i akademiska 
sammanhang, vår förhoppning är därför att denna deskriptiva studie ska kunna verka 
som plattform exempelvis för forskning med hypotesprövande metodologisk inriktning. 
 

8.2 Samhälleliga och etiska överväganden 
I detta avsnitt kommer vi föra en diskussion kring etiska och samhälleliga överväganden 
som bör behandlas utifrån den aktuella studiens genomförande. För att motverka etisk 
och samhällelig problematik har vi med en öppenhet och transparens redogjort för 
studiens vetenskapliga och praktiska metodval. Till följd av vår ontologiska ståndpunkt 
objektivismen har vi i största möjliga mån förhållit oss objektiva i studiens praktiska 
genomförande. Att studiens resultat grundar sig på individers frivilliga medverkande 
gör att etiska överväganden som behandlar individers integritet och anonymitet måste 
beaktas. Som tidigare belyst i den praktiska metoddelen, 5.7 Etiska aspekter, har etiska 
riktlinjer som omfattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet, tagits i beaktande för att skydda enkätdeltagarnas integritet och 
anonymitet. 
 
En bostadsrätt representerar numera ofta ett väsentligt ekonomiskt värde för den 
enskilde bostadrättshavaren. För samhället i stort har således bostadsrättsmarknaden 
avsevärd ekonomisk och social betydelse, inte minst till följd av urskiljbara tendenser 
på att många individer och hushåll i ekonomisk bemärkelse stängs ute från marknaden 
på grund av dagens höga prisnivåer. Det vilar ett stort ansvar på bostadsrättsföreningars 
styrelser att utifrån sin egen kompetens förvalta föreningens, och därav medlemmarnas, 
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finanser, som utgör en stor del av föreningens totala ekonomi.  De stigande priserna på 
bostadsrättsobjekt påkallar ett allt större behov av kontroll samt ordning och reda bland 
bostadsrättsmarknadens styrelsedrivna föreningar. Med en historiskt hög transaktions-
aktivitet och medelpriser som flertalet år i följd uppnått nya toppnoteringar, delvis på 
grund av omfattande kreditexpansion med hänsyn till svenska hushåll särskilt i utvalda 
storstadsområden, ter det sig betydelsefullt att ur ett samhälleligt perspektiv belysa 
element och verktyg som såväl i teoretisk som praktisk kontext kan skapa ökad 
medvetenhet om god föreningsstyrning och finansiell risk. 
 
Mot bakgrund av detta ser vi likaså nytta i att överlägga det framställda resultatets 
implikationer utifrån ett samhälleligt och etiskt perspektiv. Studiens resultat påvisar att i 
genomsnitt 31 % av tillfrågade föreningar inom vårt urval har upprättat någon form av 
finansiell policy. Vidare råder överlag en positiv inställning till finanspolicy som 
styrdokument bland våra respondenter, även för de föreningar som inte har upprättat 
några sådana riktlinjer för styrelsen att förhålla sig till. Studiens resultat kan kopplas till 
samhälleliga aspekter, då styrelseledamöternas beslutsfattande angående styrning och 
riskhantering har en indirekt påverkan på föreningens intressenter, och särskilt 
medlemmarnas privatekonomiska ställning. Som vi påtalat tidigare är styrelsen enligt 
Victorin et al. (2008, s. 64) bunden av föreningens syfte att bereda medlemmarna 
ekonomiska fördelar, och verksamhetsföremålet att upplåta lägenheter med bostadsrätt 
och förvalta föreningens fastighet och övriga angelägenheter. Genom en avsaknad av 
ordnade allmänna rutiner och riktlinjer för beslutsfattande under risk kan 
medlemmarnas intressen åsidosättas till fördel för styrelseledamöternas uppfattning om 
vad som till exempel är enklast att genomföra, hellre än vad som är mest optimalt för 
föreningen. Risk existerar vid all typ av ekonomiskt betingad verksamhet, likaså risk för 
att konflikter uppstår mellan föreningens styrelse i egenskap av agenter för övriga 
medlemmar (principaler). Mot bakgrund av sådana tänkbarheter kan styrelsens agerande 
bedömas som oetiskt vid de situationer då medlemmarnas ekonomiska intressen 
negligeras till den grad icke gynnsamma effekter uppkommer för dem. För att undvika 
eventuella konflikter mellan styrelse och medlemmar kan det därigenom vara nyttigt för 
styrelseledamöter inom bostadsrättsföreningar att ta del av denna studie för att skapa sig 
en vidgad vy av riktlinjer och policy som exempel på verktyg med potential att påverka 
styrelsens aktiviteter i sin helhet. 
 

8.3 Kunskapsbidrag och förslag till vidare forskning 
Denna studie redogör för praktisk förekomst av riktlinjer för finansieringsrelaterade 
beslut som fastställts på styrelsenivå inom bostadsrättsföreningar. Vidare beskrivs 
tillfrågade styrelseledamöters attityder till finansiell policy för att se hur deras 
uppfattningar om företeelsen ter sig i förhållande till teori inom styrning, riskhantering 
och informationsgivning. Det teoretiska kunskapsbidraget består av ny kunskap till det 
outforskade forskningsområdet föreningsstyrning med avseende på bostadsrätts-
föreningar. Mer specifikt bidrar den aktuella studiens resultat med en deskriptiv grund 
för vidare forskning inom bostadsrättsföreningars styrning och hantering av finansiell 
risk som uppkommer bland annat till följd av nödvändig upplåningsaktivitet. Studiens 
genererade resultat påvisar en relativt låg förekomst av fastställda riktlinjer för 
finansieringsrelaterade beslut på styrelsenivå bland deltagande föreningar. En majoritet 
av de tillfrågade styrelserepresentanterna är dock positivt inställda till sådan finansiell 
policy som avses, utifrån tillämpad teori. 
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Studiens praktiska bidrag riktar sig i hög grad mot bostadsrättsföreningars intressenter 
för att upplysa om förekomsten av samt attityden till riktlinjer/policy för styrelsebeslut 
inom bostadsrättsföreningar, i och med att styrelsens beslutfattande kan ha såväl en 
direkt som indirekt påverkan på intressenternas ekonomi. Vår förhoppning är att denna 
studie ska bringa ökad medvetenhet hos bostadsrättsföreningars styrelsemedlemmar om 
riktlinjers betydelse som underlag och ramverk för finansiella beslut. Ökad kunskap 
kring liknande verktyg kan möjliggöra mer ingående analys inom styrelsen som 
säkerställer att nödvändiga förutsättningar för väl underbyggda beslut är på plats, inte 
minst så att beslut fattas som är optimala med utgångspunkt i medlemmarnas 
ekonomiska intressen. Det resultat som presenteras i den aktuella studien kan samtidigt 
bidra till att ge intressenter en förbättrad bild över hur föreningars styrelse förhåller sig 
till finansiell policy som snävare ramverk för viktiga ekonomiska avvägningar. Vidare 
kan intressenter utifrån denna studie utläsa att fastställda finansiella riktlinjer som 
avgränsningsverktyg för styrelsebeslut har en relativt begränsad utbredning inom 
bostadsrättsföreningar för de län som observerats, något som kan öka deras kännedom 
om hur föreningars styrelser grundar sina beslut. 
 
Nedan lyfts ett antal rekommendationer och förslag till vidare studier fram inom vald 
forskningsinriktning, vilka presenteras enligt följande: 
 

• I och med en begränsad tillgång på befintlig forskning inom studiens valda 
forskningsinriktning ämnar den aktuella studien, som nämnts ovan, utgöra en 
språngbräda för vidare forskning med bland annat ett hypotestestande och/eller 
förklarande angreppssätt. 
 

• Som förslag till vidare studier kan befintliga finansiellt relaterade riktlinjer som 
antagits på styrelsenivå, exempelvis finanspolicys, insamlas och analyseras 
genom innehållsanalys i syfte att bland annat beskriva, förklara och/eller 
bestämma vilka finansiella risker som är mest framträdande för 
bostadsrättsföreningar. En sådan studie kan också se till olika moment för 
riskhantering inom observerade föreningar, och därmed eventuellt belysa på 
vilket sätt finansiell risk kan hanteras vid olika stämmo- eller styrelsebeslut i 
praktiken. 

 
• Denna studie studerar, utifrån det positivistiska perspektivet, förekomsten av 

finansiella riktlinjer för styrelsebeslut inom bostadsrättföreningar och avser 
vidare att ta reda på tillfrågade styrelseledamöters attityder till sådan policy för 
att se hur deras uppfattningar om företeelsen ter sig i förhållande till teori inom 
styrning, riskhantering och informationsgivning. Att förstå bakomliggande 
orsaker till respondenternas attityder är således inget studien avser att analysera. 
Att utgå från en hermeneutisk ståndpunkt, att tolka och skapa sig en förståelse 
om styrelsemedlemmarnas attityder till finansiella riktlinjer, skulle således vara 
intressesant ur ett vidare forskningsperspektiv. 
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• Denna studie har antagit ett tidsinvariant-perspektiv, i och med det förslås ett 

studiegenomförande med liknande förfaringssätt men utan ett tidsinvariant 
förhållningssätt för att beakta eventuella förändringar med tiden beträffande 
förekomst och attityd till fastställda finansrelaterade riktlinjer. 

 
• Till detta forskningsområde behöver för närvarande indirekt applicerbar teori 

tillämpas i relativt stor utsträckning, utifrån parallellisering och andra 
jämförande tillvägagångssätt på grund av inriktningens snäva nisch. Med 
utgångspunkt i resultatet för denna studie föreslås att forskare i vidare studier, 
utifrån en induktiv ansats, försöker verka för att generera och utveckla teorier 
inom det icke teoretiskt etablerade begreppet föreningsstyrning med avseende på 
bostadsrättsföreningar. Detsamma kan gälla riskhantering, som komponent inom 
styrningsområdet, men exempelvis i syfte att skapa finansiell riskhanteringsteori 
med bostadsrättsföreningsinriktning där bland annat begrepp utreds och 
definieras. 
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9 Sanningskriterier 
I studiens avslutande kapitel behandlas aktuella sanningskriterier, reliabilitet och 
validitet, med hänsyn till redovisad empiri och utifrån de slutsatser som dras. 
 

9.1 Inledning 
Med utgångspunkt i den aktuella studiens inledande kapitel står det klart att föremålet 
för detta arbete var att undersöka förekomsten av fastställda riktlinjer för olika typer av 
finansiella beslut på styrelsenivå inom bostadsrättsföreningar, samt beskriva vilka 
attityder styrelseledamöter inom bostadsrättsföreningar har till sådana riktlinjer. Studien 
avser inte att förstå bakomliggande orsaker till respondenternas inställning till 
beslutsstyrande verktyg eller frågor med koppling till finansiell policy. Istället ämnar 
studien avbilda verkligheten som den är, inom ramen för vårt urval. Den aktuella 
studiens tillvägagångssätt kräver att mätinstrumentet, enkäten, mäter det som avses att 
mätas så att framställd empiri är solid och tillförlitlig. Studiens reliabilitet och validitet 
menar Lantz (2014, s. 40) är de kriterier som används för att bedöma om resultatet 
stämmer överens med verkligheten. Vidare menar Johansson-Lindfors (1993, s. 107) att 
studiers reliabilitet och validitet åsyftar att säkra att den empiriska verkligheten kan 
avbildas sanningsenligt utifrån de teorier arbetet baseras på. 
 
När ett vetenskapligt arbete har ett deskriptivt utgångsläge, det vill säga att avbildningen 
av verkligheten skildras, krävs det att de teoretiska begreppen och/eller resonemangen 
görs korrekt mätbara, vilket som Johansson-Lindfors (1993, s. 106) uttrycker som ”den 
goda operationaliseringen”. Operationalisering enligt Lantz (2014, s. 39) innebär att de 
abstrakta teoretiska begreppen/resonemangen konkretiseras till något som praktiskt kan 
mätas. Vidare menar Johansson-Lindfors (1993, s. 106) att operationalisering är en 
fråga om att utveckla valida mått och genomföra reliabla mätningar av de variabler som 
ingår i undersökningen. 
 

9.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten av en undersökning är enligt Bryman och Bell (2011, s. 161) ett mått på 
pålitligheten i resultatet. Olika likvärdiga mätningar på samma objekt ska ge adekvata 
resultat. Följaktligen menar Lantz (2014, s. 40-41) att en god reliabilitet påvisar att 
slumpen inte har påverkat resultatet av mätningen. Slumpen är per definition omöjlig att 
förutsäga vilket innebär att en studies reliabilitet aldrig kan mätas exakt utan bara 
uppskattas. 
 
Studiens interna reliabilitet är ett mått som visar på hur bra den genomsnittliga 
samvariationen faktiskt är mellan olika variabler som är avsedda att mäta samma sak, 
det vill säga flera variabler som indikatorer används för att mäta ett större fenomen 
(Lantz, 2014, s. 42).  Den interna reliabiliteten är kopplat till operationaliseringen av 
abstrakta teorier till något som praktiskt kan mätas. I den aktuella studiens enkät 
efterfrågades respondenternas attityder till ekonomiska riktlinjer/policy med koppling 
till styrelsens arbete och ekonomi i form av fyra åsiktsgrundade påståenden. De fyra 
åsiktsgrundande påståendena användes som indikatorer på respondenternas 
bakomliggande attityd till riktlinjer/policy, istället för att ställa en fråga om attityden 
direkt. Bryman och Bell (2011, s. 161-162) menar att jämfört med att använda en 
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enskild fråga som indikator så har ett sammansatt index fördelen att jämna ut 
slumpmässiga variationer i enskilda frågesvar. Med hjälp av mätmetoden Cronbachs 
alfa erhölls ett mått på den interna reliabiliteten. Alfa koefficienten varierar mellan noll 
(0) som indikerar ingen intern reliabilitet och ett (1) som indikerar perfekt intern 
reliabilitet. Värdet 0,7 är en acceptabel nivå på intern reliabilitet som används som 
tumregel (Bryman & Bell, 2011, s. 162). Resultatet från Cronbach alfa-testet visade på 
en god intern reliabilitet på fråga 8 (0.78), se tabell 18, medan fråga 9 alfa-koefficient 
hamnade under acceptabel nivå (0.53), se tabell 19, vilket kan innebära att frågan var 
olämpligt formulerad och på så sätt svår för respondenterna att förstå. Det kan också 
indikera att frågans underliggande påståenden inte var i stånd att mäta samma fenomen, 
i detta fall den övergripande frågeställningen för fråga 9. 
 
 Tabell 18. Cronbachs alfa-test för påstående 1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabell 19. Cronbachs alfa-test för påstående 6-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En metod för att testa en studies stabilitet och därmed reliabilitet är enligt Bryman och 
Bell (2011, s. 161) att genomföra ett så kallat test-retest. I ett test-retest utförs en 
datainsamling vid två olika tillfällen, båda gångerna för exakt samma urval av individer, 
i syfte att mäta graden av samstämmighet mellan de båda tillfällena (Lantz, 2014, s. 42). 
I den aktuella studiens fall var denna metod inte aktuell på grund av studiens 
tidsbegränsning. Ett annat problem förknippat med denna metod är att testet endast 
fungerar om det är rimligt att anta att den underliggande populationen inte har ändras 
sin attityd i något avseende mellan tillfällena (Bryman & Bell, 2011, s. 161). Det finns 
en risk att de tillfrågade som besvarar formuläret kan ge svar som är olika från tidpunkt 
till tidpunkt beroende på tillfälliga faktorer såsom trötthet, allmän sinnesstämning, i 
tiden närliggande händelser som påverkat personen positivt eller negativt, jämfört med 
den ”vanliga” upplevelsen eller attityden. 
 
Interbedömarreliabilitet är enligt Patel och Davidson (2011, s. 104) ett annat mått för att 
testa en studies reliabilitet. Vid enkätstudier är denna typ av reliabilitet förknippad med 
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observatörers tolkning av svaren på öppna frågor (Bryman & Bell, 2011, s. 160). En 
god interbedömarreliabilitet innebär att olika observatörers tolkning av de öppna 
frågorna ska överensstämma med varandra. På förekommen anledning konstruerades 
enkäten innehållandes endast slutna frågor i syfte att utesluta risken att göra subjektiva 
feltolkningar av respondenternas svar. 
 
I och med att inga tidigare forskare har undersökt och gjort de mätningar som den 
aktuella studien behandlar finns det inga jämförelsestudier att förhålla sig till. 
Reliabiliteten hade självfallet stärkts om det funnits andra liknande studier som 
genomfört samma mätning och genererat identiska resultat att relatera till. På 
förekommen anledning har vi utförligt beskrivit studiens tillvägagångsätt för att 
underlätta en replikering och reproducering av studien. Med tanke på studiens 
begräsningar dock avseende urvalet, då vi endast kunnat tillfråga föreningar med 
tillgängliga e-postadresser, kan en replikering av den aktuella studien ej förmodas 
utfalla hundraprocentigt överensstämmande. Reliabiliteten i studien bedömer vi 
emellertid vara tillfredsställande med anledning av att undersökningen genomförts 
utifrån bästa förmåga givet existerande förutsättningar och inom ramen för vad som kan 
förväntas av ett examensarbete i företagsekonomi på avancerad nivå. 
 

9.3 Validitet 
Enligt Lantz (2014, s. 42) är studiens validitet ett mått på hur väl uppsatsförfattarna 
lyckas mäta det man ursprungligen avsåg att mäta med utgångspunkt i studiens 
problemformulering och syfte, följaktligen är validiteten ett mått på studiens giltighet. 
Studien syftar till att undersöka förekomsten av fastställda riktlinjer för ekonomiska 
beslut på styrelsenivå inom bostadsrättsföreningar samt beskriva styrelseledamöters 
attityd till riktlinjer på styrelsenivå. Utifrån dessa faktorer har vi utarbetat en teoretisk 
referensram. Den teoretiska referensramen som är kopplad till studiens syfte har sedan 
legat till grund för variablerna i vår enkätundersökning. 
 
Begreppsvaliditet är enligt Bryman och Bell (2011, s. 50) huruvida ett mått för ett 
begrepp verkligen speglar det som det verkligen anses beteckna. För att uppnå en hög 
validitet krävs att både en hög begreppsvaliditet och en god reliabilitet uppnås. Som 
nämnts ovan genomfördes ett Cronbach alfa-test i syfte att mäta reliabiliteten med 
varierande resultat. 
 
Processen med att konstruera studiens enkät menar Johansson-Lindfors (1993, s. 111-
112) är en viktig del för validiteten i data, eftersom teoretiska begrepp översätts till 
operationella begrepp vilka sedan uttrycks i konkreta frågor. Som nämns i den praktiska 
metoden har flertalet åtgärder vidtagits för att förbättra enkätens konstruktion och 
därmed validitet. Exempelvis genomfördes både en förintervju och pilotundersökning 
med målsättningen att kvalitetssäkra mätinstrumentet. 
 
Extern validitet kännetecknas av generaliserbarhet vilket ställer krav på̊ att urvalet som 
ligger till grund för en studie är representativt (Byman & Bell, 2011, s. 51). Detta var 
dock inte möjligt för denna studie eftersom det rådde begränsningar i urvalsförfarandet 
på grund av att bostadsrättsföreningar kan vara registrerade men inaktiva samt ej 
benägna att hålla kontaktuppgifter tillgängliga för allmän access. Som betonas i den 
vetenskapliga metoden syftar studien inte till att generalisera, istället analyserades 
resultatet i termer av indikationer. 
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APPENDIX 2. E-postutskick 
 
 
E-postmeddelande nummer 1 
 
 
Hej! 
 
Erik och Marcus heter vi, och är två civilekonomstudenter vid Umeå universitet som 
utför examensarbete på ett ämne som vi hoppas Ni finner intressant! 
 
Er bostadsrättsförening har blivit slumpmässigt utvald att medverka i vår webbaserade 
enkätundersökning som syftar till att bringa klarhet i förekomsten av ekonomiska 
riktlinjer (exempelvis ett policydokument) som vägledning för styrelsens finansiella 
beslut. 
 
I första hand vänder vi oss till föreningens ordförande, men utifrån era förutsättningar 
med olika styrelseroller välkomnar vi också svar från annan förtroendevald om det 
lämpar sig bättre! 
 
Ert deltagande är av största betydelse för studiens genomförande, och vi skulle vara 
ytterst tacksamma om Ni tog er tid att svara på vår enkät. Nedan länkar vi till 
webbenkäten, som beräknas ta ca 3-5 minuter att besvara. Alla svar kommer att 
behandlas konfidentiellt. 
 
Vår förhoppning är att studiens resultat och slutsatser ska kunna bidra med praktiska 
insikter av nytta bl.a. för ert löpande styrelsearbete. Ni får självfallet möjlighet att ta del 
av slutprodukten om så önskas! 
 
Stort tack på förhand för din insats! 
 
Länk till enkät: http://goo.gl/forms/F3C8G9KhZK 
 
Kontakta oss gärna vid eventuella frågor. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Erik Handspik Dahlänger 
erda0027@student.umu.se 
 
Marcus Magnusson 
mama0334@student.umu.se 
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E-postmeddelande nummer 2 
 
 
Hej igen! 
 
Tack till alla som medverkat i vår enkätstudie angående förekomsten av ekonomiska 
riktlinjer (finanspolicy) på styrelsenivå inom bostadsrättsföreningar. Ert deltagande har 
varit till stor hjälp för oss. 
 
Vi vill samtidigt påminna Er som vet med säkerhet att Ni inte har besvarat enkäten. I 
första hand vänder vi oss till föreningens ordförande, men utifrån era förutsättningar 
med olika styrelseroller välkomnar vi också svar från annan förtroendevald om det 
lämpar sig bättre. Vänligen gör detta för att bidra till en mer representativ bild av hur 
det förhåller sig med riktlinjer inom urvalet. Alla svar behandlas konfidentiellt. 
 
Än en gång, stort tack till Er som redan deltagit i undersökningen, för ett bra resultat är 
det viktigt att Ni inte besvarar webbenkäten en andra gång. 
 
Tack på förhand! 
 
Länk till enkät: http://goo.gl/forms/F3C8G9KhZK 
 
Kontakta oss gärna vid eventuella frågor. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Erik Handspik Dahlänger 
erda0027@student.umu.se 
 
Marcus Magnusson 
mama0334@student.umu.se 
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APPENDIX 3. Chi-två-test för korstabeller 
 
 
 
[Tabell 10.] 
 
Tabulering och statistisk beskrivning: Korstabell som visar resultatet efter utfört chi-
två-test på variablerna kompetens (lekman eller ej) och respondenternas attityd till 
huruvida fastställd finansiell policy underlättar styrelsens beslutsfattande eller inte. 
 
Rows: Underlättar   Columns: Kompetens 
 

                 Lekman  Yrkesmässig     All 
 

Håller ej med        86            6      92 
                  30,50        18,18   29,21 
 

Håller med          196           27     223 
                  69,50        81,82   70,79 
 

All                 282           33     315 
                 100,00       100,00  100,00 
 

Cell Contents:      Count 
                    % of Column 
 

Pearson Chi-Square = 2,167; DF = 1; P-Value = 0,141 
Likelihood Ratio Chi-Square = 2,353; DF = 1; P-Value = 0,125 

 
 
 
[Tabell 11.] 
 
Tabulering och statistisk beskrivning: Korstabell som beskriver erhållet resultat efter 
chi-två-test över variablerna låneomläggningspolicy i förhållande till respondenternas 
attityd till ett påstående om att policy kan begränsa styrelsens handlingsutrymme. 
 
Rows: Begräns   Columns: Omläggn 
 

                     Ja     Nej     All 
 

Håller ej med        85     115     200 
                  77,27   62,50   68,03 
 

Håller med           25      69      94 
                  22,73   37,50   31,97 
 

All                 110     184     294 
                 100,00  100,00  100,00 
 

Cell Contents:      Count 
                    % of Column 
 

Pearson Chi-Square = 6,908; DF = 1; P-Value = 0,009 
Likelihood Ratio Chi-Square = 7,112; DF = 1; P-Value = 0,008 
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[Tabell 12.] 
 
Tabulering och statistisk beskrivning: Korstabell som visar resultatet efter utfört chi-
två-test på variablerna upplåningspolicy mot respondenternas hållning till huruvida 
policy kan öka styrelsens beslutssäkerhet. 
 
Rows: Ökad säker   Columns: Upplån 
 

                     Ja     Nej     All 
 

Håller ej med         8      75      83 
                   7,69   37,88   27,48 
 

Håller med           96     123     219 
                  92,31   62,12   72,52 
 

All                 104     198     302 
                 100,00  100,00  100,00 
 

Cell Contents:      Count 
                    % of Column 
 

Pearson Chi-Square = 31,175; DF = 1; P-Value = 0,000 
Likelihood Ratio Chi-Square = 36,016; DF = 1; P-Value = 0,000 

 
 
 
[Tabell 13.] 
 
Tabulering och statistisk beskrivning: Korstabell enligt genomfört chi-två-test som 
visar erhållet resultat för variablerna placeringspolicy mot respondenternas attityd till ett 
påstående gällande att antagen policy kan öka styrelsens medvetenhet om finansiell risk. 
 
Rows: Riskmedv   Columns: Placeringar 
 

                     Ja     Nej     All 
 

Håller ej med         7      85      92 
                   8,24   39,91   30,87 
 

Håller med           78     128     206 
                  91,76   60,09   69,13 
 

All                  85     213     298 
                 100,00  100,00  100,00 
 

Cell Contents:      Count 
                    % of Column 
 

Pearson Chi-Square = 28,555; DF = 1; P-Value = 0,000 
Likelihood Ratio Chi-Square = 33,472; DF = 1; P-Value = 0,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   102	  

 
[Tabell 14.] 
 
Tabulering och statistisk beskrivning: Fyra korstabeller över det resultat som erhållits 
efter chi-två-test på fyra olika variabler (4 typer av finansiell policy) i relation till 
respondenternas uppfattning om att tillämpad policy leder till att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen.  
 
 
 
Låneomläggningspolicy 
 
Rows: Främjar   Columns: Omläggn 
 

                     Ja     Nej     All 
 

Håller ej med        18      86     104 
                  16,07   48,31   35,86 
 

Håller med           94      92     186 
                  83,93   51,69   64,14 
 

All                 112     178     290 
                 100,00  100,00  100,00 
 

Cell Contents:      Count 
                    % of Column 
 

Pearson Chi-Square = 31,072; DF = 1; P-Value = 0,000 
Likelihood Ratio Chi-Square = 33,211; DF = 1; P-Value = 0,000 

 
 
 
Upplåningspolicy 
 
Rows: Främjar   Columns: Upplån 
 

                     Ja     Nej     All 
 

Håller ej med        13      91     104 
                  12,50   48,92   35,86 
 

Håller med           91      95     186 
                  87,50   51,08   64,14 
 

All                 104     186     290 
                 100,00  100,00  100,00 
 

Cell Contents:      Count 
                    % of Column 
 

Pearson Chi-Square = 38,476; DF = 1; P-Value = 0,000 
Likelihood Ratio Chi-Square = 42,387; DF = 1; P-Value = 0,000 
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Placeringspolicy 
 
Rows: Främjar   Columns: Placeringar 
 

                     Ja     Nej     All 
 

Håller ej med        12      92     104 
                  14,12   45,10   35,99 
 

Håller med           73     112     185 
                  85,88   54,90   64,01 
 

All                  85     204     289 
                 100,00  100,00  100,00 
 

Cell Contents:      Count 
                    % of Column 
 

Pearson Chi-Square = 24,999; DF = 1; P-Value = 0,000 
Likelihood Ratio Chi-Square = 27,584; DF = 1; P-Value = 0,000 

 
 
Likviditetspolicy 
 
Rows: Främjar   Columns: Likvid 
 

                     Ja     Nej     All 
 

Håller ej med        15      88     103 
                  15,46   46,07   35,76 
 

Håller med           82     103     185 
                  84,54   53,93   64,24 
 

All                  97     191     288 
                 100,00  100,00  100,00 
 

Cell Contents:      Count 
                    % of Column 
 

Pearson Chi-Square = 26,236; DF = 1; P-Value = 0,000 
Likelihood Ratio Chi-Square = 28,426; DF = 1; P-Value = 0,000 

 
 
 

[Tabell 15.] 
 
Tabulering och statistisk beskrivning: Korstabell som beskriver erhållet resultat efter 
chi-två-test över variablerna likviditetspolicy mot respondenternas inställning till 
huruvida riktlinjer/policy kan förbättra föreningens årsredovisning genom högre 
detaljnivå så att verksamheten framstår som särskilt välskött. 
 
Rows: Förbättrad årsredo   Columns: Likvid 
 

                     Ja     Nej     All 
 

Håller ej med        34     117     151 
                  35,42   58,79   51,19 
 

Håller med           62      82     144 
                  64,58   41,21   48,81 
 

All                  96     199     295 
                 100,00  100,00  100,00 
 

Cell Contents:      Count 
                    % of Column 
 

Pearson Chi-Square = 14,164; DF = 1; P-Value = 0,000 
Likelihood Ratio Chi-Square = 14,308; DF = 1; P-Value = 0,000 
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[Tabell 16.] 
 
Tabulering och statistisk beskrivning: Korstabell som visar resultatet efter utfört chi-
två-test på variablerna likviditetspolicy mot respondenternas attityd till huruvida 
finansiell policy kan leda till en mer detaljerad verksamhetsberättelse som gör 
föreningens årsredovisning allt för komplicerad. 
 
Rows: Komplicerar   Columns: Likvid 
 

                     Ja     Nej     All 
 

Håller ej med        51     118     169 
                  53,13   60,51   58,08 
 

Håller med           45      77     122 
                  46,88   39,49   41,92 
 

All                  96     195     291 
                 100,00  100,00  100,00 
 

Cell Contents:      Count 
                    % of Column 
 

Pearson Chi-Square = 1,442; DF = 1; P-Value = 0,230 
Likelihood Ratio Chi-Square = 1,436; DF = 1; P-Value = 0,231 

 
	  
	  
[Tabell 17.] 
 
Tabulering och statistisk beskrivning: Korstabell som visar erhållet resultat efter 
utfört chi-två-test på variablerna kompetens (lekman eller ej) mot respondenternas 
inställning till huruvida riktlinjer/policy kan göra det enklare för styrelsen att via 
föreningens verksamhetsberättelse förklara bakgrunden till särskilda ekonomiska beslut. 
 
Rows: Förklara bak   Columns: Kompetens 
 

                 Lekman  Yrkesmässig     All 
 

Håller ej med        98            6     104 
                  35,13        19,35   33,55 
 

Håller med          181           25     206 
                  64,87        80,65   66,45 
 

All                 279           31     310 
                 100,00       100,00  100,00 
 

Cell Contents:      Count 
                    % of Column 
 

Pearson Chi-Square = 3,113; DF = 1; P-Value = 0,078 
Likelihood Ratio Chi-Square = 3,388; DF = 1; P-Value = 0,066	  
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