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Förord	  
 
Efter fyra lärorika och utmanande år på Luleå tekniska universitet avslutar vi med denna 
uppsats. Det har varit tjugo veckor med intensivt arbete som kantats av både med och 
motgångar. Det finns en rad personer som har möjliggjort detta. Vi vill framförallt 
framföra ett tack till vår handledare Anders Nilsson som alltid ställt upp med värdefull 
vägledning då vi kört fast. Vidare vill vi tacka Ossi Pesämaa som tagit sig tid att bistå 
med sin expertis inom kvantitativ forskning.  
 
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla bostadsrättsföreningar som bidragit med 
synpunkter och deltagit i undersökningen, utan er hade denna studie aldrig varit möjlig 
att genomföra. 
 
Tack! 
 
Luleå, juni 2015 
 

 

 

Madeleine Kjellgren                 Sebastian Norrsken 
	   	  



 
 

Sammanfattning	  	  
 
Inom vetenskapen finns en stor mängd litteratur som förklarar varför företag väljer en 
redovisningsmetod framför en annan. Problemet är att denna litteratur i huvudsak 
förklarar vinstdrivande organisationers redovisningsval medan icke-vinstdrivande 
organisationer hamnar i skymundan. Det finns många kategorier av icke-vinstdrivande 
organisationer som alla karaktäriseras av specifika egenskaper. De förändringar som 
nyligen ägt rum inom Svensk redovisning har öppnat upp för en möjlighet att undersöka 
en av dessa kategorier, nämligen bostadsrättsföreningar. Inför räkenskapsår 2014 stod 
Sveriges bostadsrättsföreningar inför ett problematiskt redovisningsval där de tvingades 
välja mellan två regelverk; K2 och K3, som inget är anpassat till bostadsrättsföreningars 
verksamhetsart. Syftet med denna studie är följaktligen att bidra med förståelse för vad 
som påverkar icke-vinstdrivande organisationers redovisningsval, detta genom att 
förklara vad som påverkat bostadsrättsföreningars val mellan K2 och K3. För att uppnå 
detta har teoribildningarna Positive Accounting Theory, institutionell teori och 
intressentteori tillämpats. Studien är genomförd med en kvantitativ metod där en 
enkätundersökning använts för datainsamling. Totalt erhölls 228 svar som analyserats 
med hjälp av deskriptiv statistik, t-test, anova- och regressionsanalyser. Resultatet visar 
att det i huvudsak är intressenter som påverkar bostadsrättsföreningars redovisningsval, 
framförallt redovisningsprofessionen. Även finansiella- och administrativa faktorer 
påverkar dessa organisationers redovisningsval, men inte i lika stor utsträckning. De 
bostadsrättsföreningar som väljer principbaserade regelverk tenderar att påverkas mer 
av finansiella faktorer medan de som väljer regelbaserade regelverk tenderar att 
påverkas mer av administrativa faktorer. Vidare framgår det att bostadsrättsföreningar 
vars redovisning administreras av nischade ekonomiska förvaltare påverkas mer av 
redovisningsprofessionen än de vars redovisning administreras av redovisningsbyråer. 
Resultatet visar även på att bostadsrättsföreningars slutliga redovisningsval varierar 
beroende på kooperativtillhörighet. Utifrån dessa resultat kan det dras en slutsats om att 
icke-vinstdrivande organisationers redovisningsval är mångfacetterade och kan 
påverkas av flera olika faktorer och omständigheter. 
 
Nyckelord: bostadsrättsföreningar, K2, K3, redovisningsmetod, redovisningsval, icke-
vinstdrivande organisationer, mindre företag, positive accounting theory, institutionell 
teori och intressentteorin. 
 
	   	  



 
 

Abstract	  	  
 
In science, there is a large amount of literature that explains why companies choose an 
accounting method over another. The problem is that this literature mainly explains 
profit organizations' accounting choices while non-profit organizations remains in the 
background. There are several categories of non-profit organizations, all of which are 
characterized by specific properties. The changes that have taken place within Swedish 
accounting have opened up the opportunity to examine one of these categories, namely 
housing associations. Prior to fiscal year 2014 the Swedish housing associations faced a 
problematic accounting choice where they had to choose between two sets of rules; K2 
and K3, which is not adapted to their type of operation. The purpose of this study is thus 
to contribute to the understanding of what affects non-profit organizations' accounting 
choice, by explaining what influenced housing associations choice between K2 and K3. 
To achieve this, positive accounting theory, institutional theory and stakeholder theory 
was used. The study was conducted using a quantitative methodology based on a 
survey. The survey was answered by 228 housing associations and the answers were 
analyzed with descriptive statistics, t-test, anova and regression analysis. The result 
shows that it is mainly stakeholders that affect housing associations accounting choice, 
especially the profession of accounting. Financial and administrative factors affect this 
organizations accounting choices as well, but not as much. The housing associations 
who choose a principle-based accounting standard tend to be more affected by financial 
factors, while those who choose a rule-based accounting standard tend to be more 
affected by administrative factors. Furthermore, it appears that the housing associations 
whose accounts are handled by niche financial managers have been more affected by 
the accounting profession than housing associations whose accounts are managed by 
accounting firms. Based on the results, it was also seen that housing associations final 
accounting choices vary depending on which cooperative they belong to. Based on the 
results above, the conclusion is drawn that non-profit organizations' accounting choices 
are multifaceted and can be affected by various factors and circumstances. 
 
Keywords: housing associations, K2, K3, accounting methods, accounting choice, non-
profit organizations, small businesses, positive accounting theory, institutional theory 
and stakeholder theory.	   	  
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1.	  INLEDNING	  
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till det redovisningsval bostadsrättsföreningar ställdes 
inför räkenskapsår 2014. Vidare diskuteras de studier som beskriver icke-vinstdrivande 
organisationers redovisningsval, vilket sedan mynnar ut i studiens syfte samt 
undersökningsfrågor. 

1.1	  Bakgrund	  och	  problemdiskussion	  

Svensk redovisning befinner sig i en tid av förändring. Bokföringsnämnden är den 
myndighet som ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed inom svensk 
redovisning. Sedan år 2004 har deras arbete bland annat innefattat det så kallade K-
projektet vars syfte är att omforma redovisningens normgivning på ett sådant sätt att den 
anpassas till företagens storlek och verksamhetsform. För att verkställa detta har 
Sveriges företag delats in i fyra kategorier: K1, K2, K3, K4, där målet är att varje 
kategori ska erhålla ett eget regelverk. Bokföringsnämnden har nyligen färdigställt 
kompletta regelverk för aktiebolag och ekonomiska föreningar och med start från 
räkenskapsår 2014 blev dessa regelverk tvingande. Mindre aktiebolag och ekonomiska 
föreningar fick välja att redovisa enligt regelverken K2 (BFNAR 2009:1) eller K3 
(BFNAR 2012:1), medan större aktiebolag och ekonomiska föreningar tvingades 
redovisa enligt K3-regelverket (Bokföringsnämnden, 2014a, 2014b). 
 
Enligt FAR (2012), en branschorganisation för revisorer och rådgivare, definieras 97 
procent av alla aktiebolag och ekonomiska föreningar i Sverige som mindre ur ett 
redovisningsmässigt perspektiv. Således tvingades majoriteten av alla aktiebolag och 
ekonomiska föreningar göra ett aktivt val mellan K2- och K3-regelverket inför 
räkenskapsår 2014. Fields, Thomas och Vincent (2001) påvisar att olika 
redovisningsmetoder i huvudsak påverkar redovisningens utformning och därmed den 
information som publiceras i finansiella rapporter och skattedeklarationer (Fields et al., 
2001). Vad gäller K-regelverken definieras K2 som ett regelbaserat regelverk, vilket 
betyder att det innehåller detaljerade regler och få valmöjligheter för hur olika poster 
ska redovisas. Detta förenklar redovisningsarbetet för mindre företag och ekonomiska 
föreningar, men bidrar samtidigt till att mindre information publiceras i 
årsredovisningar. K3 definieras däremot som ett principbaserat regelverk, vilket innebär 
att det innehåller mindre detaljer och lämnar fler valmöjligheter för hur olika poster ska 
redovisas. Detta gör redovisningsarbetet mer tidskrävande och kostsamt, men möjliggör 
samtidigt att företag kan förmedla en mer rättvis bild av sin ekonomiska ställning (AAA 
FASC 7, 2003). 

Valet mellan K2- och K3-regelverket var extra problematiskt för en typ av organisation, 
nämligen bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningar är en typ av kooperativ och 
deras karaktär särskiljer sig från övriga företag eftersom de inte bedriver sin verksamhet 
i vinstsyfte, istället tillämpar de en självkostnadsprincip där målet är att gynna 
medlemmarnas intresse. Enligt Bokföringslagen (SFS 1999:1078) är alla 
bostadsrättsföreningar redovisningsskyldiga och det är styrelser, bestående av 
medlemmar, som ansvarar för detta. Det kan dock påpekas att styrelsemedlemmar ofta 
besitter begränsade kunskaper vad gäller redovisning och därför brukar betraktas som 
lekmän i frågan. Av denna anledning är det vanligt att bostadsrättsföreningar tar hjälp 
av utomstående expertis vad gäller redovisningsarbete (FAR, 2014). 
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Bostadsrättsföreningarnas problematiska situation hade sin grund i att varken K2- eller 
K3-regelverket var anpassat för deras typ av verksamhet. FAR (2014) menar att 
regelverken är utformade efter principer som gäller vinstdrivande företag och att 
bostadsrättsföreningar inte ska jämställas med dessa. Lundén (2014) instämmer och 
menar att bostadsrättsföreningar tvingas agera utifrån regelverk för mindre aktiebolag. 
Vidare konstaterar han: 

 
“När årsredovisningslagen kom i sin nuvarande form, föregicks den av en 
proposition (1998/99:130 Ny bokföringslag mm). Det lilla som står där om 
bostadsrättsföreningar visar att lagstiftaren inte ägnat särskilt mycket 
uppmärksamhet åt bostadsrättsföreningar. De verkar ha åkt med av bara farten 
tillsammans med andra ekonomiska föreningar.” (s. 20) 
 

Många ställde sig frågande till hur en styrelse med eventuellt bristande 
ekonomikunskaper skulle kunna välja mellan två regelverk som inte är anpassade till 
bostadsrättsföreningars verksamhetsart. DiMaggio och Powell (1989) påvisar att 
organisationer som befinner sig i en osäker situation tenderar att göra på det sätt som är 
mest accepterat utifrån allmänna normer. Inför valet av K-regelverk var experter, 
redovisningsbyråer och diverse ekonomiska förvaltare oense i frågan om vilket 
regelverk som skulle vara mest fördelaktigt för bostadsrättsföreningar att tillämpa. Det 
fanns således inga generella riktlinjer som kunde utgöra vägledning inför valet. Anders 
Callert (2013, november), auktoriserad revisor, sammanfattade situationen med att valet 
mellan K2 och K3 var bostadsrättsföreningars omöjliga val. Med grund i detta uppstår 
frågan om vilka faktorer som påverkade bostadsrättsföreningars redovisningsval inför 
räkenskapsår 2014 och om bostadsrättsföreningar påverkades av olika faktorer beroende 
på om de valt det regelbaserade regelverket K2 kontra det principbaserade regelverket 
K3. 
 
Det finns en stor mängd vetenskaplig litteratur som förklarar varför företag väljer en 
viss redovisningsmetod framför en annan. En av de mest använda teorierna är den 
institutionella teorin som förespråkar att påtryckningar från omgivningen får 
organisationer att agera i en viss riktning. Dessa påtryckningar kommer från individer 
och grupper som på något sätt har en koppling till organisationen i fråga (DiMaggio & 
Powell, 1983). I tidskriften Balans skriver Lennartsson (2012) att det är sannolikt att 
redovisningskonsulter och revisorer påverkade bostadsrättsföreningars val mellan K2 
och K3 genom sina rekommendationer. Hang och Wang (2012) förklarar att mindre 
organisationer generellt sett saknar den kompetens större organisationer besitter vilket 
kan vara förklaringen till att bostadsrättsföreningar väljer att förlita sig på utomstående 
expertis i svåra redovisningsfrågor. 
 
En annan teori som brukar användas för att förklara redovisningsval är Positive 
Accounting Theory. Denna teori förespråkar det faktum att individer agerar för att 
maximera sin egennytta och att beslutsfattare följaktligen väljer den redovisningsmetod 
som är mest fördelaktig för dem själva (Gordon, 1964; Watts & Zimmerman, 1978). 
Watts och Zimmerman (1978) har exempelvis påvisat att chefer väljer den 
redovisningsmetod som ger högst resultat för verksamheten i syfte att öka sin egen 
bonus. I bostadsrättsföreningar finns inga bonussystem men Lundén (2014) förklarar att 
bostadsrättsföreningar generellt sett är angelägna om att redovisa positiva resultat i syfte 
att erhålla låga årsavgifter. I enlighet med Positive Accounting Theory skulle detta leda 
till att bostadsrättsföreningar väljer det K-regelverk som påverkar resultatet mest 
positivt. 
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Collin, Tagesson, Andersson, Cato och Hansson (2009) samt Elbannan och McKinley 
(2006) framhåller en annan aspekt, nämligen att företag tenderar att välja den 
redovisningsmetod som kräver minst datainsamling och därmed lägst 
redovisningskostnader. Ernst & Young (2013) förklarar att K-regelverken kräver olika 
administrativa insatser; K2 är ett förenklat regelverk och K3 är ett mer avancerat 
regelverk. I enlighet med Collin et al. (2009) och Elbannan och McKinley (2006) 
innebär detta att K3 medför högre redovisningskostnader, vilket i sin tur bör påverka 
bostadsrättsföreningars redovisningsval. 
 
I enlighet med nämnda teorier konstateras att det finns en rad olika faktorer som kan 
påverka bostadsrättsföreningars redovisningsval. Enligt DiMaggio och Powell (1983) 
kan ett visst redovisningsval förklaras genom påtryckningar från olika intressenter. 
Watts och Zimmerman (1978) belyser å andra sidan att egenintresse kopplat till 
finansiella faktorer kan påverka redovisningsval, medan Elbannan och McKinley 
(2006) ger en tredje förklaring där administrativa faktorer är i fokus. Följaktligen väcks 
frågan om vilka faktorer som i huvudsak förklarar bostadsrättsföreningars 
redovisningsval. 
 
Vidare påvisar Collin et al. (2009) att icke-vinstdrivande organisationers 
redovisningsval kan påverkas av geografisk placering, branschtillhörighet, storlek, 
ägarförhållanden och vilken redovisningsbyrå som anlitats. I bostadsrättsföreningars fall 
finns inga skillnader vad gäller branschtillhörighet och ägarförhållande. Det som i 
huvudsak skiljer bostadsrättsföreningar åt är deras geografiska placering och vem som 
administrerar föreningens redovisning. Bostadsrättsföreningar kan därutöver vara 
knutna till olika kooperativ som exempelvis HSB eller Riksbyggen. Med resonemanget 
från Collin et al. (2009) som utgångspunkt väcks frågan om hur bostadsrättsföreningars 
redovisningsval och ovan nämnda faktorers påverkan varierar beroende på 
kommuntillhörighet, kooperativtillhörighet och redovisningsadministratör. 
 
Robbins, Turpin, och Polinski (1993) förklarar att det finns en problematik med den 
vetenskapliga litteratur som beskriver redovisningsval, nämligen att den utgår från 
vinstdrivande företags förutsättningar. De fåtal forskare, exempelvis Collin et al. (2009) 
och Robbins et. al (1993), som undersökt redovisningsval i icke-vinstdrivande 
organisationer har utgått från teorier som förklarar vinstdrivande företags 
redovisningsval för att komma fram till slutsatser gällande sjukhus och kommuners 
redovisningsval. Deras studier pekar mot att delar av Positive Accounting Theory och 
den institutionella teorin kan tillämpas på såväl vinstdrivande företag som icke-
vinstdrivande. Robbins et al. (1993) menar däremot att det endast genomförts ett fåtal 
studier om icke-vinstdrivande organisationers redovisningsval och att det inte finns 
någon generell teori som förklarar fenomenet (Robbins et al., 1993).  
 
Det finns en mängd olika kategorier av icke-vinstdrivande organisationer som alla 
karakteriseras av specifika egenskaper. För att kunna skapa en generell teori om icke-
vinstdrivande organisationer behöver fler kategorier av icke-vinstdrivande 
organisationer studeras. Tidigare studier i området har i huvudsak fokuserat på statliga 
organisationer och hjälporganisationer (Robbins et al., 1993). Den förändring som nu 
ägt rum inom Svensk redovisning öppnar upp för en möjlighet att studera ännu en 
kategori; bostadsrättsföreningar. 
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1.2	  Syfte	  och	  undersökningsfrågor	  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om icke-vinstdrivande organisationers 
redovisningsval, detta genom att identifiera vilka intressenter, finansiella- och 
administrativa faktorer samt förutsättningar som har påverkat svenska 
bostadsrättsföreningars val av K-regelverk inför räkenskapsår 2014. 
 
För att uppnå detta kommer följande undersökningsfrågor besvaras:  

• I vilken utsträckning påverkar intressenter, finansiella faktorer och administrativa faktorer 
bostadsrättsföreningars redovisningsval? 

 
• Hur varierar bostadsrättsföreningars redovisningsval och vidare faktorernas påverkan 

beroende på kommuntillhörighet, kooperativtillhörighet och redovisningsadministratör? 
 

• Hur skiljer sig faktorernas påverkan beroende på om bostadsrättsföreningar valt ett 
principbaserat- kontra regelbaserat regelverk? 
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2.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  
I detta kapitel presenteras vad som generellt sett karaktäriserar mindre företags 
beslutsfattande. Vidare beskrivs teorier och tidigare studier i syfte att definiera de 
intressenter, administrativa faktorer och finansiella faktorer som kan påverka 
bostadsrättsföreningars redovisningsval. 

2.1	  Beslutsfattande	  i	  mindre	  företag	  

Hang och Wang (2012) menar att de flesta företag på marknaden är mindre, men att 
befintlig litteratur i huvudsak förklarar beslutsfattande utifrån större företags perspektiv. 
Större företag skiljer sig ofta från mindre företag i den bemärkelse att de har utsedda 
ledare som ansvarar för beslutsfattande, medan det i mindre företag är vanligare att 
ägare erhåller denna uppgift (Hang & Wang, 2012). I bostadsrättsföreningar är det 
styrelsemedlemmar, vilka går att jämföra med ägare, som fattar beslut. För att förstå 
bostadsrättsföreningars förutsättningar inför valet av K-regelverk är det därför viktigt att 
förstå vad som generellt sett kännetecknar beslutsfattande i mindre företag. 
 
Hang och Wang (2012) påvisar att beslutsfattandet i mindre företag tenderar att vara 
mer kortsiktiga och av enklare karaktär eftersom alternativa lösningar inte utvecklas i 
samma utsträckning som i större företag. Detta kan förklaras med att mindre företag 
generellt sett besitter begränsad kompetens vilket innebär att de inte är lika kvalificerade 
att fatta beslut i specifika frågor. Ofta tvingas beslutsfattare i mindre företag fatta beslut 
i frågor där de saknar insikt, vilket i sin tur kan leda till att de fattar icke-rationella 
beslut grundade på egna erfarenheter. Följaktligen får enskilda individers bakgrund och 
kompetens stor påverkan på mindre företags verksamheter (Hang & Wang, 2012). 
 
Sian och Roberts (2009) har vidare undersökt mindre företags förhållningssätt till de 
ekonomiska konsekvenser beslut kan medföra. De menar att många beslut får 
ekonomiska konsekvenser, men att beslutsfattare i mindre företag generellt sett inte 
förstår vilka konsekvenser ett visst beslut medför. Av denna anledning tenderar de att 
förlita sig på revisorers förmåga att förklara vilken ekonomisk påverkan olika beslut 
medför. Lennartsson (2012) är inne på samma spår då han i en artikel skriver att 
bostadsrättsföreningar mest troligt fått hjälp av revisorer och andra ekonomiska aktörer 
när de tagit ställning till vilket K-regelverk som ska väljas. Vidare förklarar Sian och 
Roberts (2009) att mindre företag generellt sett beaktar besluts ekonomiska 
konsekvenser i mindre utsträckning än större företag. Istället baserar de sina beslut på 
andra faktorer. För bostadsrättsföreningars redovisningsval innebär detta att finansiella 
faktorer förbises och att andra faktorer som styrelsen bättre förstår väger tyngre. Mer 
konkret skulle detta kunna innebära att bostadsrättsföreningar beaktar regelverkens 
administrativa arbetsbörda istället för regelverkens påverkan på resultat- och 
balansräkning.	  

2.2	  Teorier	  om	  redovisningsval	  

Det finns ett brett utbud av litteratur som förklarar organisationers redovisningsval. Som 
tidigare nämnt utgår denna litteratur i huvudsak från vinstdrivande företags perspektiv. I 
följande avsnitt förklaras hur intressenter, administrativa faktorer och finansiella 
faktorer kan påverka bostadsrättsföreningars val av K-regelverk. I avsnitt 2.2.1 
Intressenter, beskrivs hur andra bostadsrättsföreningar, redovisningsprofessionen och 
medlemmar kan påverka valet. I avsnitt 2.2.2 Finansiella faktorer, beskrivs hur 
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regelverkens effekt på resultat- och balansräkning kan påverka valet. I avsnitt 2.2.3 
Administrativa faktorer beskrivs slutligen hur regelverkens komplexitet och kostnad kan 
påverka valet.  

2.2.1	  Intressenter	  

Andra bostadsrättsföreningars- och revisionsprofessionens påverkan 
Den institutionella teorin, benämnd som (IT), är en psykologiskt inriktad teori som 
förklarar hur omgivningen kan påverka redovisningsval. Inom den institutionella teorin 
identifierar DiMaggio och Powell (1983) tre olika förklaringar till varför företag och 
andra organisationer tenderar att förändras och bli alltmer lika varandra. De förklarar att 
institutioner pressar beslutsfattare till att agera i en viss riktning, vilket för 
bostadsrättsföreningar skulle kunna innebära en press på att välja en viss 
redovisningsmetod. DiMaggio och Powell (1983) förklarar att organisationer i en 
bransch till en början har olika synsätt och handlingsmönster. Allt eftersom tiden går 
tenderar dessa organisationer att anpassa sig efter de förutsättningar som finns i 
omgivningen. De argumenterar för att likformighet uppstår när organisationer som inte 
anpassar sig till omgivningen fort nog, gallras ut och att beslutsfattare med tiden lär sig 
att anpassa organisationers handlingsmönster efter rådande förutsättningar. Det fenomen 
som ligger bakom organisationers tendens att likna varandra kallas för isomorfism. 
DiMaggio och Powell (1983) identifierar tre typer av isomorfism; tvingande-, 
härmande- och normativ isomorfism. Härmande och normativ isomorfism är de två 
mekanismerna som kan vara väsentliga för denna studie, följaktligen förklaras dessa 
aspekter utförligare nedan. 
 
Härmande isomorfism. DiMaggio och Powell (1983) förklarar att härmande isomorfism 
uppstår när organisationer upplever osäkerhet i en given situation. Som tidigare nämnt 
skapade valet av K-regelverk en stor osäkerhet för många bostadsrättsföreningar 
eftersom många beslutsfattare saknade de ekonomiska kunskaper som krävdes för att 
avgöra vilket regelverk som var mest fördelaktigt. DiMaggio och Powell (1983) hävdar 
att organisationer som upplever osäkerhet tenderar att härma andra framgångsrika 
organisationer i samma bransch i syfte att själva bli framgångsrika. Kopplat till valet av 
redovisningsmetod menar Holthausen och Leftwich (1983) att det är rationellt att 
organisationer kopierar andras redovisningsval när det inte finns någon tydlig fördel 
med att använda en viss typ av metod. Detta kan ha blivit extra påtagligt för 
bostadsrättsföreningarna eftersom redovisningsbyråer och experter gav olika uttalanden 
om huruvida K2 eller K3 var mest fördelaktigt för dem att tillämpa. Det fanns således 
inte någon generell riktlinje att följa. Principen att härma andra är enligt Holthausen och 
Leftwich (1983) en enkel lösning som sparar både tid och resurser jämfört med vad det 
kostar att finna egna lösningar på ett problem. För bostadsrättsföreningar torde det 
därför funnits incitament att välja samma regelverk som andra bostadsrättsföreningar 
avsåg att välja. Detta för att inte behöva lägga resurser på att bilda en egen uppfattning 
av respektive regelverk. 

Hjelström och Schusters (2011) tar detta resonemang steget längre och menar att företag 
för diskussioner med andra företag i samma bransch för att erhålla kompetens. I en 
studie om företags hantering av specifika redovisningsproblem kunde de se att ett 
vanligt förekommande sätt att investera i kompetens är att engagera sig i diskussioner 
med anställda i likvärdiga företag, därigenom utbytes åsikter och argument som senare 
kan komma att ligga till grund för de beslut som fattas. I enlighet med ovanstående 
resonemang härleds hypotes (H1) som statuerar att bostadsrättsföreningar undersökte 
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vilket K-regelverk andra bostadsrättsföreningar avsåg att välja, alternativt fört en 
diskussion med företrädare från andra bostadsrättsföreningar för att samla in 
information inför det egna valet av K-regelverk. 
 

H1: Bostadsrättsföreningars redovisningsval påverkas av företrädare från 
andra bostadsrättsföreningar 

 
Normativ isomorfism. DiMaggio och Powell (1983) påvisar att normativ isomorfism 
uppstår när yrkesgrupper fastställer normer, metoder och villkor för att upprätta en 
legitimering i syfte att självreglera professioner. Dessa normer, metoder och villkor 
sprids sedan mellan de organisationer som yrkesgrupperna kommer i kontakt med, 
vilket resulterar i att organisationer efterliknar varandra (DiMaggio & Powell, 1983). 
Även Collin et al. (2009) har sett att normativ isomorfism i huvudsak uppstår när olika 
professioner sprider kunskap i samhället och exemplifierar detta på ett pedagogiskt sätt 
genom att beskriva hur företag påverkas av de villkor en revisor ställer för att godkänna 
redovisningen. Revisorer har förutfattade meningar om hur företags redovisnings bör 
upprättas. Ställer de villkor för att godkänna redovisningen tvingas företag mer eller 
mindre att agera i denna riktning. De företag som vänder sig till samma revisor måste 
anta likartade villkor, vilket leder till att de tenderar att efterlikna varandra i hur de 
upprättar redovisningen (Collin et al., 2009). Inchausti (1997) påvisar exempelvis att 
företag som blivit granskade av de fyra största revisionsbyråerna i revisionsbranschen 
tenderar att rapportera en större mängd ekonomisk information jämfört med företag som 
granskats av mindre revisionsbyråer (Inchausti, 1997). Detta verifierar att yrkesgrupper, 
exempelvis revisorer, påverkar organisationers handlingar. 

I en studie utförd av Hjelström och Schuster (2011) påvisas att det är vanligt att företag 
för diskussioner med revisorer eller andra sakkunniga personer när det handlar om 
problematiska redovisningsfrågor. Lundén (2015) beskriver att bostadsrättsföreningars 
bristande ekonomikunskaper resulterar i att många överlåter den ekonomiska 
förvaltningen till redovisningskonsulter och andra ekonomiska förvaltare. I många fall 
har bostadsrättsföreningar en nära kontakt med organisationer som tillhör 
redovisningsprofessionen och i enlighet med DiMaggio och Powell (1983) torde därför 
rekommendationer från dessa aktörer påverka valet av K-regelverk. Utifrån detta 
härleds hypotes (H2) som stipulerar att redovisningsprofessionen har påverkar 
bostadsrättsföreningarnas redovisningsval. 
 

H2: Bostadsrättsföreningars redovisningsval påverkas av rekommendationer 
 från redovisningsprofessionen 
 

Medlemmarnas påverkan 
Intressenter är de individer och grupper som kan påverka eller som påverkas av företags 
verksamheter (Freeman & Reed, 1983). Den så kallade intressentteorin förklarar att 
företag agerar på ett visst sätt eftersom de försöker tillgodose olika intressenters behov. 
I enlighet med teorin är det således fler än ägarna som har inflytande över företags 
verksamheter (Frooman, 1999). Orts och Strudler (2012) förklarar att intressentteorin i 
den strategiska bemärkelsen inte bara används av näringslivet, utan även av regeringar, 
ideella föreningar och andra organisationer. 
 
För att intressenter ska erhålla inflytande över organisationer krävs kontroll över 
resurser som organisationer är beroende av. Det kan exempelvis vara komponenter som 
är avgörande för organisationers produktion och som inte går att erhålla från andra 
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leverantörer. Detta förhållande illustrerar ett så kallat ensidigt beroendeförhållande. 
Leverantörer kan utnyttja detta förhållande genom att sluta leverera resurser alternativt 
knyta villkor kopplat till leveranser för att på så sätt erhålla något de efterfrågar. 
Organisationer försätts då i en situation där de måste tillgodose leverantörers intresse 
för att kunna erhålla resurser som de är beroende av (Frooman, 1999). 
 
De intressenter som besitter sådan kontroll och har en nära koppling till organisationen i 
fråga brukar kallas för primära intressenter. Organisationers primära intressenter kan 
exempelvis utgöras av banker, stora kunder eller viktiga leverantörer. De intressenter 
som inte kan utöva kontroll i samma utsträckning kallas för sekundära intressenter och 
kan exempelvis utgöras av mindre leverantörer eller kunder. Clarkson (1995) förklarar 
att det finns maktskillnader mellan dessa intressenter; ju viktigare intressenternas resurs 
är för organisationernas fortlevnad, desto större sannolikhet är det att deras krav 
tillmötesgås (Clarkson, 1995). 
 
Bostadsrättsföreningar är beroende av medlemmarna och långivare för att finansiera och 
administrera sina verksamheter. Med utgångspunkt i intressentteorin konstateras att det 
är dessa aktörer som betraktas som bostadsrättsföreningars primära intressenter. Bowen,  
DuCharme och Shores (1995) förklarar att beslutsfattare kan komma att välja den 
redovisningsmetod som är mest fördelaktig gentemot intressenternas intressen. 
 
För bostadsrättsföreningars medlemmar är årsavgiften en stor post i privatekonomin, 
således är de intresserade av att årsavgiften håller en stabil nivå och inte ökar. En ökad 
årsavgift påverkar inte bara privatekonomin, utan leder även till att värdet på 
bostadsrätten påverkas negativt vid en eventuell försäljning. Utifrån Froomans (1999) 
teori kan det argumenteras för att bostadsrättsföreningar har incitament att använda sig 
av den redovisningsmetod som påverkar årsavgifterna minst. Inför valet mellan K2 och 
K3 fanns oro för att K3 och dess komponentavskrivningar skulle leda till ökade 
årsavgifter. Adex (2014) förklarar att komponentavskrivningar kan medföra ökade 
avskrivningskostnader vilket i sin tur minskar årets resultat. Detta innebär en viss 
problematik eftersom vissa bostadsrättsföreningar har stadgar som stipulerar att 
föreningens kostnader ska täckas av den årsavgift som medlemmarna betalar. Inom 
redovisningens terminologi definieras avskrivningar som kostnader, vilket leder till att 
styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar med denna typ av stadgar, rent juridiskt, 
blir tvingade att öka årsavgiften för att täcka de ökande avskrivningskostnaderna (SCB, 
2014). 
 
Inför valet av K-regelverk gick experter ut med rekommendationer om att 
bostadsrättsföreningar bör se över sina stadgar för att undvika denna problematik. De 
menade att stadgarna bör ändras i den meningen att årsavgiften ska täcka alla kostnader 
exklusive avskrivningar för att på så vis undvika en höjning av årsavgifterna. Utifrån 
detta resonemang härleds hypotes (H3) som stipulerar att styrelsen har beaktat 
medlemmarnas intresse av att hålla årsavgiften på en stabil nivå när de valt K-regelverk. 
 

H3: Bostadsrättsföreningars redovisningsval påverkas av medlemmarnas 
 intresse av att hålla årsavgiften på en stabil nivå 

 
Bostadsrättsföreningars andra primära intressenter; långivare, behandlas vidare i avsnitt 
2.2.2 som förklarar hur finansiella faktorer påverkar redovisningsval. 
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2.2.2	  Finansiella	  faktorer	  

Regelverkens resultat- och balanspåverkan 
De finansiella faktorerna behandlar K2- och K3- regelverkets effekt på företags resultat- 
och balansräkning. Maines et al. (2003) förklarar att olika redovisningsmetoder 
påverkar resultat- och balansräkningar på olika sätt. Med utgångspunkt i detta menar 
Stolowy och Breton (2004) att beslutsfattare tenderar att välja den redovisningsmetod 
som framställer resultat- och balansräkningar mest fördelaktigt i förhållande till olika 
syften. Syftet kan exempelvis vara att tillgodose intressenters krav på viss information 
eller erhålla någon form av fördel. Stolowy och Breton (2004) förklarar exempelvis att 
ledare kan ha incitament att redovisa höga resultat i syfte att påverka företags aktiekurs, 
medan Watts och Zimmerman (1979) konstaterar att ledare kan ha incitament att 
redovisa höga resultat för att påverka de individuella bonusar som betalas ut. Dhaliwal 
(1980) förklarar vidare att ledare har incitament att redovisa låga resultat för att minska 
företags skattekostnader och Cloyd, Pratt och Stock (1996) menar att ledare har 
incitament att redovisa höga resultat för att visa sig finansiellt starka för långivare. 
 
Det faktum att K2 definieras som en regelbaserat regelverk och K3 som en 
principbaserat regelverk gör att de framställer informationen som publiceras i 
bostadsrättsföreningars årsredovisnings på olika sätt, vilket leder till hypotes (H4): 
 

H4: Bostadsrättsföreningars redovisningsval påverkas av regelverkens 
 resultat- och balanspåverkan 
 

Ett problem med befintlig litteratur som förklarar företags incitament att framställa 
resultat- och balansräkning på ett visst sätt är att den utgår från stora företags situation. 
Aktiekurser och bonussystem är inte aspekter som kan förklara bostadsrättsföreningars 
incitament att framställa resultat- och balansräkningen på ett specifikt sätt. 
Skattekostnader och belåning berör däremot de flesta företag, stora som små. För att 
skapa en förståelse för vad som kan ligga till grund för bostadsrättsföreningars 
redovisningsval presenteras teorier och tidigare studier som påvisar att företag kan ha 
incitament att välja den redovisningsmetod som minskar företags skattekostnader och 
ökar företags belåningsmöjligheter. 
 
Regelverkens påverkan på skattekostnader 
Positive Accounting Theory, även kallad PAT, är den teori som tillämpas mest frekvent 
för att förklara redovisningsval. PAT grundades av Watts och Zimmerman (1979) och 
syftar till att förklara och förutspå ledares redovisningsval. För att förklara 
redovisningsval med hjälp av PAT måste de personer som står inför valet identifieras. I 
bostadsrättsföreningars fall utgörs dessa personer av styrelsen. PAT är baserad på 
antagandet att individen är opportunistisk och fattar beslut som maximerar egennyttan. 
Detta innebär att ledare väljer en viss redovisningsmetod i syfte att maximera 
egennyttan. Watts och Zimmerman (1978) har exempelvis påvisat att den bonus ledare 
erhåller för sitt arbete ofta baseras på företags redovisade intäkter. Det innebär att det 
finns incitament för ledare att tillämpa den redovisningsmetod som resulterar i högsta 
möjliga intäkter och därmed högsta möjliga bonusar (Watts & Zimmerman, 1978, 
1986). 
 
Det faktum att teorin utgår från att det finns ett principal-agent förhållande mellan 
ledare och ägare gör att teorin inte kan tillämpas på bostadsrättsföreningar fullt ut. Vad 
gäller bostadsrättsföreningar har ledarna (styrelsen) samma intresse som ägarna 
(medlemmarna) och de behöver följaktligen inte implementera bonussystem eller dylikt 
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för att ledarnas intressen ska sammanfalla med ägarnas intressen. Teorin utgår även från 
att företag är vinstdrivande, vilket inte är fallet för bostadsrättsföreningar. Enligt 
Dhaliwal, Salamon och Smith (1982) leder detta förhållande till att ledaren istället 
kommer välja den redovisningsmetod som genererar lägst intäkter eftersom det 
resulterar i lägre skattekostnader. Även Cloyd et al. (1996) bekräftar att företag har den 
så kallade skatteaspekten i åtanke och därmed väljer redovisningsmetod som minimerar 
vinster som tas upp till beskattning. 
 
Skattemässigt delas bostadsrättsföreningar in i två kategorier; äkta och oäkta 
bostadsföretag. Enligt Skatteverket (2014) är ett äkta bostadsföretag en ekonomisk 
förening vars verksamhet till klart övervägande del (minst 60 %) tillhandahåller 
bostäder till föreningens medlemmar. Ett äkta bostadsföretag beskattas inte för 
inkomster som hör till fastigheten, utan bara för inkomster från en eventuell rörelse 
(Skatteverket, 2014). Det kan exempelvis vara intäkter från att föreningen driver en 
gymanläggning, restaurang, har externa kapitalplaceringar eller hyr ut bilplatser till 
icke-medlemmar. Enligt Lundén (2014) är det få som bedriver denna typ av 
sidoverksamhet vilket gör att flertalet av alla äkta bostadsföretag inte ses som 
skatteobjekt. 
 
De bostadsrättsföreningar som inte klassificeras som äkta bostadsföretag klassificeras 
som oäkta. Oäkta bostadsföretag har intäkter som till mer än 40 % kommer från lokaler, 
hyreslägenheter och juridiska personer. De beskattas på samma sätt som andra 
ekonomiska föreningar och aktiebolag, vilket innebär att i princip alla intäkter beskattas. 
(Skatteverket, 2014). Det är viktigt att skilja på äkta och oäkta bostadsföretag eftersom 
det rimligtvis endast är oäkta, alternativt äkta bostadsföretag med en mindre 
sidoverksamhet, som har incitament att välja det K-regelverk som minimerar den vinst 
som tas upp till beskattning. 
 
Ovanstående resonemang leder till hypotes (H5) som stipulerar att skatteeffekten 
påverkar bostadsrättsföreningars redovisningsval. Följaktligen väljer 
bostadsrättsföreningar det K-regelverk som genererar lägst resultat i syfte att minska 
skattekostnader. 
 

H5: Bostadsrättsföreningars redovisningsval påverkas av deras skattekostnader 
 
Regelverkens påverkan på belåningsmöjligheter 
Både Watts och Zimmerman (1978) och Dhaliwal (1980) konstaterar att företag beaktar 
hur olika redovisningsmetoder påverkar deras kapitalkostnader inför val av 
redovisningsmetod. Dhaliwal (1980) menar att långivare ställer villkor för att bevilja lån 
eller för att förbättra befintliga lånevillkor. Villkoren är utformade i syfte att minimera 
långivares risker och kan exempelvis innebära att låntagare måste upprätthålla högre 
omsättningstillgångar än kortfristiga skulder för att beviljas lån.  Om en viss 
redovisningsmetod skulle minska företags omsättningstillgångar i förhållande till dess 
skulder menar författaren att detta skulle resultera i att företag motsätter sig en sådan 
redovisningsmetod. Detta eftersom företag som framvisar stabila finanser erhåller bättre 
belåningsmöjligheter (Dhaliwal, 1980). 
 
Dhaliwal (1980) förklarar vidare att redovisningsmetoder som orsakar låga resultat 
försätter företag med hög skuldsättningsgrad i en situation där de får betala dyrt för att 
låna pengar. Således finns incitament att välja den redovisningsmetod som resulterar i 
högst redovisat resultat (Dhaliwal, 1980). K-regelverken kan påverka 
bostadsrättsföreningars resultat i olika riktningar. Lundén (2014) menar att 
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komponentavskrivningar i många fall innebär höga avskrivningar och därmed lägre 
redovisade resultat. Enligt Lundén (2014) efterfrågar långivare stabila finanser för att 
bevilja lån eller för att förbättra lånevillkor. Han menar dock att valet mellan K2 och K3 
inte påverkar belåningsmöjligheterna för bostadsrättsföreningar eftersom långivare 
besitter tillräcklig kunskap för att avgöra regelverkens effekt på föreningars ekonomi. 
 
Lundén (2014) förklarar vidare att långivare granskar bostadsrättsföreningars likviditet, 
soliditet, kassaflöde, hyresbortfall, hyresintäkter och kostnader per kvadratmeter 
bostadsyta för att avgöra dess ekonomiska ställning. Han menar däremot att 
bostadsrättsföreningars styrelsemedlemmar kan besitta bristfälliga ekonomiska 
kunskaper och att de därför utgår från att det är årets resultat som speglar föreningars 
ekonomiska ställning. Följaktligen tror de att långivare efterfrågar positiva resultat för 
att bevilja lån eller för att förbättra lånevillkor, vilket ligger till grund för hypotes (H6) 
som stipulerar att bostadsrättsföreningars val av K-regelverk har påverkats av 
regelverkens effekt på belåningsmöjligheter. 
 

H6: Bostadsrättsföreningars redovisningsval påverkas av deras 
 belåningsmöjligheter 

2.2.3	  Administrativa	  faktorer	  

Tidigare redovisningsmetoders påverkan 
Collin et al. (2009) konstaterar att många organisationer gör likadant idag som de gjorde 
igår, det vill säga att de tenderar att föredra den redovisningsmetod som de alltid haft. 
Om organisationer ska byta redovisningsmetod måste de samla in information om 
alternativa redovisningsmetoder och vidare kartlägga dess ekonomiska konsekvenser, 
vilket kostar både tid och pengar. Om organisationer sedan bestämmer sig för att 
tillämpa en ny redovisningsmetod tillkommer ytterligare kostnader för de resurser och 
aktiviteter som är nödvändiga för att implementera förändringen (Collin et al., 2009). 
Staubus (1976) förklarar att sådana kostnader uppkommer både direkt och indirekt. Han 
menar att direkta kostnader är redovisnings- och revisionskostnader för själva 
redovisningsarbetet medan indirekta kostnader inkluderar kostnader för att analysera 
och använda den ekonomiska information som redovisningen resulterar i. Collin et al. 
(2009) förklarar att dessa transaktionskostnader gör att organisationer väljer bort en 
förändring och istället gör som de tidigare gjort. 
 
Innan K-regelverken blev tvingande kunde bostadsrättsföreningar välja principer från 
både Bokföringsnämndens allmänna råd och Redovisningsrådets rekommendationer. 
Införandet av de nya K-regelverken innebar däremot att de tvingades tillämpa ett 
regelverk fullt ut, antingen K2- eller K3-regelverket. Bostadsrättsföreningar hade 
således inte möjligheten att använda samma redovisningsmetod som tidigare, men 
utifrån Collin et al. (2009) ståndpunkt härleds hypotes (H7) vilket stipulerar att det 
fanns incitament för bostadsrättsföreningarna att välja det regelverk som 
överensstämmer mest med tidigare redovisningsmetoder i syfte att minska kostnaderna. 
 

H7: Bostadsrättsföreningars redovisningsval påverkas av deras tidigare 
 redovisningsmetoder 

 
Regelverkens redovisningskostnad och komplexitet 
Frank (2000) förklarar cost-benefit principen som stipulerar att varje beslut resulterar i 
både fördelar och kostnader och att individer endast bör agera i de fall där fördelarna 
överstiger kostnaderna (Frank, 2000). När det kommer till redovisningsval konstateras 
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att redovisning kostar pengar, men att det samtidigt resulterar i fördelar då intressenter 
tillgodoses med information om företags ekonomiska ställning. I stora drag är K2-
regelverket enklare och billigare att tillämpa, detta medför däremot färre fördelar 
jämfört med K3 i och med att redovisningen inte blir lika innehållsrik och rättvisande. 
Enligt cost-benefit principen måste beslutsfattare fråga sig huruvida kostnaden för att 
samla in informationen överväger nyttan för användarna av informationen. I enlighet 
med denna princip bör följaktligen kostnad vara en faktor som bostadsrättsföreningar 
beaktar när det kommer till redovisningsval. 
 
Elbannan och McKinley (2006) påvisar belägg för detta i en studie där de sett att företag 
tenderar att föredra den redovisningsmetod som kräver minst datainsamling och därmed 
lägst redovisningskostnader. I en studie utförd av Hjelström och Schusters (2011) 
framkommer det vidare att företag som övergår till tekniskt komplexa 
redovisningsmetoder kan tvingas anlita konsulter eller anställa egen personal för att 
utföra redovisningen, vilket i sin tur ökat företags redovisningskostnader. Vad gäller K-
regelverken är det konstaterat att K3 är ett mer komplext regelverk än K2, framförallt 
eftersom komponentavskrivningar skall upprättas enligt K3. För att upprätta 
komponentavskrivningar måste underlag för byggnaden och dess komponenter 
fastställas för att sedan värderas, vilket är en aktivitet som kräver en hel del kunskap och 
arbete. För de bostadsrättsföreningar som sköter redovisningen i egen regi kan detta 
medföra en ökad kostnad eftersom de kan tvingas lägga över redovisningen till 
utomstående expertis. Utifrån detta härleds hypotes (H8) och (H9) som stipulerar att den 
kostnad och administrativa komplexitet regelverk medför påverkar 
bostadsrättsföreningars redovisningsval. 
 

H8: Bostadsrättsföreningars redovisningsval påverkas av den kostnad 
 regelverk  medför 
 
H9: Bostadsrättsföreningars redovisningsval påverkas av regelverks 
 administrativa komplexitet 

2.3	  Sammanställning	  

I studiens analysmodell illustreras de hypoteser som härletts i den teoretiska 
referensramen, se figur 1 nedan. 
 

 
Figur 1: Analysmodell 

 
Analysmodellen syftar till att förklara vilka intressenter (andra bostadsrättsföreningar, 
redovisningsprofessionen, medlemmar), finansiella faktorer (resultat- och 
balanspåverkan, skattekostnad, belåningsmöjlighet) och administrativa faktorer (tidigare 
redovisningsmetod, redovisningskostnad, komplexitet) som kan påverka 
bostadsrättsföreningars redovisnignsval.   
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3.	  METOD	  
I detta kapitel presenteras vilket angreppssätt som använts för att besvara studiens 
undersökningsfrågor. Vidare beskrivs hur undersökningen genomförts och vilka metoder 
som har använts för att analysera det empiriska material som samlats in. 

3.1	  Vetenskapligt	  synsätt	  

Studiens syfte och undersökningsfrågor undersöks utifrån ett flertal 
bostadsrättsföreningars styrelsemedlemmars perspektiv i syfte att dra slutsatser 
angående bostadsrättsföreningars redovisningsval. Detta synsätt överensstämmer med 
Arbnor och Bjerkes (2009) definition av ett analytiskt synsätt. I studier med ett 
analytiskt synsätt beskrivs verkligheten genom en sorts summativ karaktär, där helheten 
är summan av delarna. Delarna undersöks och kopplas samman för att skapa en 
förståelse om helheten (Arbnor & Bjerke 2009, s. 81-82). Ett flertal 
bostadsrättsföreningars redovisningsval har således legat till grund för att dra generella 
slutsatser angående alla bostadsrättsföreningars redovisningsval. Arbnor och Bjerke 
(2009, s. 83) förklarar vidare att hypoteser är förekommande inom studier med ett 
analytiskt synsätt. En hypotes är ett kvalificerat antagande om verkligheten och härleds 
från en teori i syfte att pröva teorins giltighet (Arbnor & Bjerke 2009, s. 83). För att 
undersöka vilka faktorer som har påverkat bostadsrättsföreningars val av K-regelverk 
utformades nio hypoteser. Hypoteserna sammanställdes i en analysmodell som visar 
vilka intressenter, administrativa faktorer och finansiella faktorer som kan påverka 
bostadsrättsföreningars redovisningsval. 
 
I denna studie användes befintliga teorier om redovisningsval för att härleda 
hypoteserna och för att komma fram till slutsatser om bostadsrättsföreningars 
redovisningsval. Bryman och Bell (2003, s. 23-25) förklarar att detta tillvägagångssätt 
brukar beskrivas som en deduktiv metod. 

3.2	  Litteratursökning	  

Databasen Primo och sökmotorn Google Scholar användes för att erhålla de 
vetenskapliga artiklar, böcker, tidskrifter, och publikationer som har legat till grund för 
studiens teoretiska referensram. Sökorden är koncentrerade till “accounting choices”, 
“accounting methods”, “non-profit”, “redovisningsval”, ”K2”, ”K3” och 
“bostadsrättsföreningar”. I första hand användes artiklar som är ”peer reviewed”, det 
vill säga vetenskapligt granskade. Största delen av den litteratur som behandlar 
redovisningsval utgår från företags situation vilket innebär att litteraturen inte med 
säkerhet förmår att förklara bostadsrättsföreningars redovisningsval på ett korrekt sätt. 
Det finns däremot många likheter mellan företag och bostadsrättsföreningar vilket 
resulterade i att utvalda delar från litteraturen kunde användas. Vidare kompletterades 
litteratursökningen med sökorden “small firms” och “decision making in small firms”, 
detta för att skapa en uppfattning om vad som karaktäriserar beslutsfattande i mindre 
organisationer som är jämförbara med bostadsrättsföreningar.  

3.3	  Förundersökning	  	  

Efter studiens teoretiska referensram utformats uppstod en tveksamhet till om 
bostadsrättsföreningars styrelsemedlemmar hade tillräcklig kunskap om K-regelverken 
för att besvara de frågor studien avser att undersöka. För att undersöka detta närmare 
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genomfördes en intervju med en som arbetar med ekonomisk förvaltning gentemot 
bostadsrättsföreningar. Av intervjun framgick att vissa bostadsrättsföreningars 
styrelsemedlemmar besitter begränsade ekonomikunskaper och att den organisationen 
som intervjupersonen arbetar för därför bjöd in sina kunder till ett informationsmöte där 
respektive regelverks innebörd förklarades. Vidare poängterades att det är 
styrelsemedlemmarna som har gjort det slutliga valet av K-regelverk och att 
organisationen i fråga endast agerat bollplank. Som ett led i förundersökningen 
intervjuades även ordföranden för en bostadsrättsförening som varit med och valt K-
regelverk. Ordföranden berättade att de flesta bostadsrättsföreningar de varit i kontakt 
med gjorde ett aktivt val, men att det säkerligen finns de som inte hade intresse att sätta 
sig in i frågan utan istället överlät beslutet till ekonomiska förvaltare. 
 
Förundersökningen visade att bostadsrättsföreningars styrelsemedlemmar bör vara 
medvetna om K-regelverken. Det är styrelsemedlemmarna som ska göra det slutliga 
valet och trots att de i vissa fall besitter begränsade ekonomiska kunskaper verkar de 
erhållit konsultation av ekonomiska förvaltare. Efter förundersökningen drogs slutsatsen 
att det var relevant och genomförbart att fråga styrelsemedlemmar om vad som påverkat 
bostadsrättsföreningars val av K-regelverk. 

3.4	  Undersökningsmetod	  

Studien ska ge en bred och generell bild av vad som påverkar bostadsrättsföreningars 
redovisningsval. För att uppnå detta användes en kvantitativ metod. Jacobsen (2002, s. 
146) menar att kvantitativa metoder ofta innebär lägre kostnader och följaktligen kan 
stora och representativa urval undersökas. Vidare leder kvantitativa metoder till att 
undersökningsfrågor kan besvaras med precision, detta eftersom fördelningen av svar på 
en viss fråga kan beskrivas i procent eller antal. Med en känd grad av osäkerhet kan 
urvalets resultat generaliseras till den population studien avser att undersöka. En 
kvantitativ metod möjliggör även att variationer och samband mellan olika förhållanden 
kan undersökas (Jacobsen, 2002, s. 147). 

3.5	  Datainsamling	  

Enligt Jacobsen (2002, s. 152-153) finns det två typer av data som kan användas för 
vetenskapliga studier; primär- och sekundärdata. Primärdata är den information som 
forskare själv samlar in, medan sekundärdata är den information som någon annan 
redan samlat in och som är tillgänglig för allmänheten. Denna studie är baserad på 
primärdata som erhölls genom en enkätundersökning och på sekundärdata som erhölls 
genom databasen InfoTorg. 

3.5.1	  Primärdata	  -‐	  Enkätundersökning	  

För att uppnå studiens syfte måste ett större antal bostadsrättsföreningar undersökas och 
således användes en enkätundersökning för att samla in data. Jacobsen (2002, s. 311-
314) menar att enkätundersökningar ofta är tids- och kostnadseffektiva vilket 
underlättar kvantitativa undersökningar där syftet är att nå ut till stora urval. Vidare kan 
enkätundersökningar minska risken för partiskhet eftersom det inte finns någon 
mellanhand som påverkar respondentens svar, alternativt misstolkar de svar 
respondenten ger (Jacobsen, 2002, s. 311-314). 
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Utformning av enkäten 
Enligt Jacobsen (2002, s. 282) bör forskare genomgå ett antal steg för att genomföra 
datainsamlingar med hjälp av enkätundersökningar. Ett av stegen innebär att utforma 
konkreta frågor och svarsalternativ, detta för att undvika ett missvisande resultat på 
grund av att frågorna missuppfattas (Jacobsen, 2002, s. 290). Nedan presenteras 
förklaringar bakom de enkätfrågor som bifogats i bilaga 1. 
 
Enkätfråga 1. Bryman och Bell (2005, s. 530) påstår att det finns ett problem med 
enkätundersökningar, nämligen att det är svårt att säkerställa att rätt personer besvarar 
enkäterna. Studiens enkät riktade sig till bostadsrättsföreningars styrelsemedlemmar och 
för att kontrollera att inga andra än dessa personer besvarade enkäten användes följande 
fråga: “Vilken roll har du i er bostadsrättsförening?”. 

Enkätfråga 2. Denna fråga utformades i syfte att undersöka om de faktorer som 
påverkat valet av K-regelverk skiljer sig åt beroende på vem som administrerar 
bostadsrättsföreningars redovisning. 

Enkätfråga 3. Denna fråga mäter i vilken utsträckning bostadsrättsföreningar valt K2- 
respektive K3-regelverket. Detta i syfte att undersöka om det slutliga valet av K-
regelverk varierar beroende på bostadsrättsföreningars kommuntillhörighet, 
kooperativtillhörighet och redovisningsadministratör samt om de som valt K2 
respektive K3 påverkats av olika faktorer inför valet. 

Enkätfråga 4. Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie där det framkom 
att regelverkens olika avskrivningsmetoder kan ha varit något som påverkat valet av K-
regelverk. Studien avser inte att undersöka redovisningsspecifika skillnader mellan 
regelverken men det verkade vara en intressant aspekt att undersöka, varav enkäten 
kompletterades med följande fråga: “K3-regelverket ställer krav på att föreningen 
upprättar komponentavskrivningar. I vilken utsträckning har detta påverkat ert val 
mellan K2 och K3?”. 

Enkätfråga 5-13. I den teoretiska referensramen utvecklades nio hypoteser som 
förklarar vad som kan ha påverkat bostadsrättsföreningars redovisningsval. Dessa 
hypoteser undersöktes genom fråga 5-13, där varje hypotes erhöll en specifik fråga. Ett 
konkret exempel på hur frågorna utformades kan förklaras med utgångspunkt i hypotes 
H2: ”Bostadsrättsföreningars redovisningsval påverkas av redovisningsprofessionens 
rekommendationer”. Hypotesen innefattar begreppet “redovisningsprofessionen” vilket 
kan vara ett svårtolkat ord för lekmän. När enkätfrågan som avsåg att undersöka denna 
hypotes utformades användes därför enklare begrepp som är kopplade till 
“redovisningsprofessionen”. De begrepp som användes var “revisor”, 
“redovisningskonsult” och “ekonomisk förvaltare”. Genom att använda dessa begrepp 
erhölls svar om huruvida redovisningsprofessionen påverkat bostadsrättsföreningars 
redovisningsval samtidigt som enkätfrågan blev mer anpassad till respondenterna. Detta 
arbetssätt användes för att utforma enkätfrågorna 4 till och med 13. 

Svarsalternativen i frågorna 4-13, med undantag från fråga 5, rangordnades efter en 
femgradig skala, 1-5. Siffran 1 motsvarar “inte alls” och siffran 5 motsvarar “mycket". 
Detta betyder att siffrorna 2-4 i stigande skala mäter hur mycket en viss faktor har 
påverkat respondenternas val av regelverk. Enligt Jacobsen (2002, s. 290) möjliggör 
denna typ av gradering en mätning av intensiteten på svaren. Vid analysen 
sammanfördes respektive frågas svar till ett medelvärde. Följaktligen gick det att utläsa 
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om de olika faktorerna påverkat bostadsrättsföreningar och om sådant var fallet, i vilken 
utsträckning. Desto högre medelvärde en faktor erhöll, desto mer ansågs faktorn ha 
påverkat valet.  
 
Den femte enkätfrågans speciella karaktär resulterade i att svarsalternativen bestod av 
ja/nej istället för en femgradig skala 1-5. Fråga 5 mäter respondentens medvetenhet, 
antingen är respondenten medveten eller inte, olika utsträckningar av medvetenhet är 
inte möjligt att mäta. Följaktligen avviker svarsalternativen på denna fråga från 
resterande frågor. 
 
Enkätfråga 14. I samband med denna fråga fick respondenterna rangordna i vilken 
utsträckning intressenter, administrativa faktorer och finansiella faktorer har påverkat 
valet av K-regelverk. Om svaren från fråga 14 överensstämmer med svaren i fråga 5-13 
ökar sannolikheten för att respondenterna svarat sanningsenligt på enkäten. Bryman och 
Bell (2003, s. 94) menar att man kan öka studiers interna reliabilitet genom att ställa 
olika frågor som innebär samma sak och som är tänkta att ge samma svar. På så vis 
kontrolleras om det finns överensstämmelse mellan svaren i enkätens olika delar.  
 
Enkätfråga 15. Enligt Jacobsen (2002, s. 35) finns det en viss problematik med att 
använda sig av en deduktiv metod. Risken är stor att de som utför studien har 
förutfattade meningar om vilka teorier som kan besvara frågeställningen och att andra 
teorier som faktiskt är relevanta förbises på grund av detta. Studien blir då en sorts 
självuppfyllande profetia. För att minska risken att någon faktor som kan ha haft 
betydelse i valet av K-regelverk förbisågs, utformades enkäten med följande fråga: 
“Finns det något annat som har påverkat ert val av regelverk?”. Respondenterna fick i 
ett öppet svarsalternativ möjligheten att besvara denna fråga. Jacobsen (2002, s. 413) 
rekommenderar öppna svarsalternativ i alla enkätformulär eftersom det är spännande 
och kan fånga upp oväntade synpunkter, men framför allt kan det fungera som en ventil 
för svaranden som känner att de inte får sagt vad de vill genom enkätens givna 
svarsalternativ. 
 
Pilotstudie 
Det faktum att bostadsrättsföreningars styrelsemedlemmar ofta är lekmän vad gäller 
redovisningsfrågor gjorde att enkätens frågor utformades med försiktighet. Frågorna 
fick inte vara svåra att förstå men skulle samtidigt vara relevanta för undersökningen. 
För att säkerställa att frågorna i enkätundersökningen uppfattades på det sätt som var 
ämnat för att besvara undersökningsfrågorna utfördes en pilotstudie i enlighet med 
Jacobsens (2002, s. 151) rekommendationer. I pilotstudien ingick två 
styrelsemedlemmar, två forskare och fyra studenter som fick möjligheten att granska 
enkäten och ge synpunkter på frågorna. Denna återkoppling gjorde att frågorna 
preciserades och förbättrades innan enkäten skickades till urvalet. 
 
Utskick av enkäten 
Ett annat steg som Jacobsen (2002, s. 282) beskriver gällande datainsamling handlar om 
hur data samlas in i praktiken. I denna undersökning användes webbenkater.com vilket 
är en online baserad tjänst varmed enkäter skickas ut via e-mail. Enkäterna riktades till 
bostadsrättsföreningars styrelsemedlemmar, i första hand ordförande. De fick 7 dagar på 
sig att besvara enkäten, därefter skickades ett påminnelsemail där de som inte besvarat 
enkäten fick ytterligare 7 dagar på sig. 
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I följebrevet (bilaga 2) där länken till webbenkäten bifogades gavs en kort presentation 
av syftet med undersökningen samt vilka personer som står bakom denna. Jacobsen 
(2002, s. 317) förklarar att följebrev ska informera och motivera på ett sådant sätt att 
den tillfrågade känner att hen deltar i något viktigt. Det går att ifrågasätta om 
språkbruket i följebrevet håller för uppsatsskrivande på vetenskaplig nivå, men i syfte 
att öka svarsfrekvensen användes ett avslappnat och lättsamt språk. Detta för att ge ett 
personligt intryck och för att undvika att följebrevet skulle uppfattas som formellt och 
standardiserat. Med tanke på att frågorna i enkäten är vetenskapligt grundade och inte 
med säkerhet behöver passa in på bostadsrättsföreningars situation lades följande text 
till: “Enkäten grundar sig på tidigare forskning om val av redovisningsmetod, vilket gör 
att vissa frågor kan uppfattas märkliga. Varje svar betyder otroligt mycket för denna 
undersökning, därför ber vi er besvara frågorna så gott ni kan”. Avsikten med detta 
utlägg var att ge den tillfrågade känslan av att hen deltar i något viktigt och vidare 
uppmana till att besvara alla frågor, även om hen inte kan relatera till vissa av dem. 
Fråga 9 handlar exempelvis om skatter vilket är något som inte berör alla 
bostadsrättsföreningar. Tanken var att de som inte berörs av denna fråga skulle fylla i 
svarsalternativ 1 vilket motsvarar påståendet “skattekostnaden har inte alls påverkat 
valet” för att sedan fortsätta med enkäten istället för att avbryta den. 
 
I förundersökningen framkom information som visar att det kan finnas 
bostadsrättsföreningar som lämnat över beslutsfattandet vad gäller K-regelverk till en 
ekonomisk förvaltare. För att fånga upp dessa i undersökningen uppmanades de 
bostadsrättsföreningar som inte gjort något aktivt val av K-regelverk att meddela detta 
via e-mail. 
 
En nackdel med att samla in data via en enkätundersökning är att svarsfrekvensen kan 
bli låg (Jacobsen, 2002, s. 210-214). Jacobsen (2002, s. 260) förklarar att de som vägrar 
delta i en undersökning ofta fruktar att deras svar ska kunna kopplas till dem som 
personer, vilket är förklaringen till att respondenterna tilläts vara anonyma. En annan 
åtgärd som vidtogs för att öka svarsfrekvensen var att tydligt påpeka att enkäten endast 
tar fem minuter att besvara. Vidare erbjöds alla svarande att ta del av undersökningens 
resultat, vilket verkade vara ett uppskattat initiativ. Ett flertal bostadsrättsföreningar 
meddelade att de såg fram emot detta. 

3.5.2	  Sekundärdata	  -‐	  Information	  från	  databas	  

I syfte att kontrollera att undersökningens deltagare representerar Sveriges 
bostadsrättsföreningar hämtades information om bostadsrättsföreningarnas kommun- 
och kooperativtillhörighet via databasen InfoTorg, se avsitt 3.7.2 Externt bortfall. 
Denna information användes även för att undersöka om bostadsrättsföreningar gjort 
olika redovisningsval eller påverkats av respektive faktor i varierande utsträckning 
beroende på kommun- och kooperativtillhörighet, se avsnitt 4.2 Andra analysen: 
jämförelser mellan grupper i urvalet. 

3.6	  Urval	  av	  bostadsrättsföreningar	  

Bryman och Bell (2003) förklarar att en population inkluderar alla objekt en studie 
avser att undersöka, vilket i detta fall är alla bostadsrättsföreningar i Sverige. På 
Hittabrf.se (2015) framgår att det finns ungefär 23 900 stycken aktiva 
bostadsrättsföreningar som äger och förvaltar en eller flera fastigheter i Sverige. Av 
dessa föreningar är 16 % knutna till HSB och 6 % till Riksbyggen vilka är medlemsägda 
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kooperativ som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning (HSB, 2014; 
Riksbyggen, 2015). Ungefär 36 % av landets bostadsrättsföreningar finns i 
storstadsområdena Stockholm kommun, Göteborg kommun, Malmö kommun och 
Uppsala kommun medan resterande 64 % är belägna i kommuner med mindre än 200 
000 invånare (Hittabrf.se, 2015). 
 
Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2002) förklarar att det är kostsamt att undersöka 
alla objekt i en stor population och att man därför ofta väljer att undersöka ett urval. 
Urvalet ska i sin tur representera hela populationen. I denna studie utfördes ett obundet 
slumpmässigt urval med hjälp av statistikprogrammet Minitab, vilket innebär att alla 
individer i populationen hade samma chans att bli valda. Urvalsramen, vilket är en lista 
på individer i en population, hämtades från databasen InfoTorg. Figur 2 nedan 
illustrerar undersökningens population, urvalsram och urval. 
 

 
Figur 2: Population, urvalsram och urval 
 
I figur 2 framgår att 17 918 stycken av alla Sveriges bostadsrättsföreningar fanns listade 
i databasen InfoTorg. Det är allmänt vedertaget att svarsfrekvensen vid 
enkätundersökningar är låg, följaktligen skickades enkäten till ett slumpvist urval på 
1000 stycken. Endast bostadsrättsföreningar som publicerat en e-mailadress på internet 
gallrades ut till det slutliga urvalet. I första hand användes mailadresser riktade till 
styrelser eller ordförande och i andra hand generella mailadresser riktade till hela 
föreningen, detta för att komma i kontakt med rätt person. 

3.7	  Bortfall	  

Körner och Wahlgren (2002) förklarar att enkätundersökningar medför både internt och 
externt bortfall. Internt bortfall uppstår när respondenterna inte besvarat samtliga frågor 
i enkätformuläret, medan externt bortfall uppstår när respondenterna valt att inte besvara 
enkäten överhuvudtaget. Figur 3 på nästkommande sida illustrerar enkätundersökningen 
svarsfrekvens samt internt och externt bortfall. 



19 
 

 
Figur 3: Urval, bortfall & svar 

	  
Totalt erhöll undersökningen 258 stycken fullständiga svar. 228 av svaren bestod av 
besvarade enkäter och 30 stycken av svaren bestod av meddelanden om att 
bostadsrättsföreningen överlåtit beslutet åt en ekonomisk förvaltare och därmed inte 
gjort något aktivt val av K-regelverk. I analysen behandlades endast data från de 
besvarade enkäterna, således grundades analysen på 228 svar. 
 
Undersökningens interna bortfall bestod av 42 enkäter; 39 enkäter som inte besvarades 
fullständigt och 3 enkäter där respondenterna bestod av andra än styrelsemedlemmar. 
Undersökningens externa bortfall bestod av 700 stycken bostadsrättsföreningar, varav 
24 stycken meddelande att deras förening har ett brutet räkenskapsår och därför inte valt 
något av K-regelverken ännu. Övriga 676 bostadsrättsföreningar hörde inte av sig 
överhuvudtaget. 
 
För att säkerställa att studien baseras på ett representativt urval kontrollerades andelen 
deltagande bostadsrättsföreningar (228 stycken) gentemot den verkliga populationens 
fördelning vad gäller kommunstorlek och andelen bostadsrättsföreningar som är knutna 
till kooperativ, se tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Skillnader mellan population och deltagande 

Kooperativ	   Population	   Deltagare	  
HSB	   16	  %	   16	  %	  
Riksbyggen	   6	  %	   7	  %	  
Annat/inget	  	   78	  %	   77	  %	  
	   	   	  

Kommun	   Population	   Deltagare	  
Stockholm	   23	  %	   34	  %	  
Göteborg	   6	  %	   8	  %	  
Malmö	   4	  %	   4	  %	  
Uppsala	   3	  %	   2	  %	  
Övriga	   64	  %	   52	  %	  
 
Tabellen visar att undersökningens deltagare återspeglar populationen relativt bra 
bortsett från att deltagare från Stockholms kommun är överrepresenterade på bekostnad 
av deltagare från övriga kommuner. Denna skevhet beaktades i studiens analys, se 
avsnitt 4.2.1 Kommuntillhörighet. 
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3.8	  Analysmetod	  

3.8.1	  Kodning	  

När enkätundersökningen avslutades exporterades tillhörande data från 
webbenkater.com till statistiska analysprogrammet IBM SPSS software. Innan analysen 
påbörjades kodades all nominal data till numeriska tal enligt tabell 2. 
 
Tabell 2: Kodning av nominal data 

Fråga	   Svarsalternativ	   Kod	  
1	   Ordförande	   1	  
1	   Kassör/Ekonomiansvarig	   2	  
1	   Sekreterare	   3	  
1	   Ledamot	   4	  
1	   Vicevärd	   5	  
1	   Vice	  Ordförande	   6	  
1	   Annan	   7	  
2	   Ekonomisk	  förvaltare	   1	  
2	   Redovisningsbyrå	   2	  
2	   Medlem	  i	  föreningen	   3	  
3	   K2	   1	  
3	   K3	   2	  
5	   Ja	   1	  
5	   Nej	   2	  

 
Efter kodningen genomfördes tre analyser för att besvara studiens syfte och 
undersökningsfrågor. Nedan ges en utförlig presentation av respektive analys. 

3.8.2	  Första	  analysen:	  Faktorernas	  påverkan	  

I första analysen utfördes en hypotesprövning för att undersöka i vilken utsträckning 
respektive faktor hade påverkat bostadsrättsföreningars val av K-regelverk. När 
enkätsvaren sammanställdes erhöll alla faktorer varsitt medelvärde. Utgångspunkten i 
denna studie var att alla faktorer med ett medelvärde över 2 hade påverkat 
bostadsrättsföreningars redovisningsval och ju närmare 5 medelvärdet var, desto mer 
antogs faktorn ha påverkat. Tabell 5 nedan illustrerar hur faktorernas påverkan 
kategoriserades beroende på medelvärde. 
 
Tabell 3: Faktorernas kategorisering beroende på medelvärde 

Medelvärde	  (m)	   Påverkan	  
m	  ≤	  2	   Inte	  betydande	  
2<m<3	   Mindre	  betydande	  
m	  ≥	  3	   Betydande	   	  	  
 
Enligt denna kategorisering har faktorer med ett medelvärde över 3 påverkat 
bostadsrättsföreningars redovisningsval i betydande utsträckning, medan faktorer med 
ett medelvärde under 2 inte har påverkat valet. Slutligen har faktorer med ett 
medelvärde där emellan, det vill säga över 2 och under 3 endast påverkat valet i mindre 
betydande utsträckning. 

När ett urval undersöks finns alltid en risk att erhållna medelvärden inte återspeglar 
populationens medelvärde (Sundell, 2012). För att säkerställa att studiens resultat skulle 
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kunna generaliseras till hela populationen genomfördes ett one sample t-test i IBM 
SPSS software. Sundell (2012) förklarar att ett one sample t-test jämför gruppers 
medelvärde med ett på förhand bestämt värde. I denna studie ställdes faktorernas 
medelvärde mot värdet 2. Signifikanstestet utgick från en signifikansnivå på 5 %, vilket 
betyder att faktorer med ett medelvärde högre än 2 och vidare signifikant skilt från 2, 
till 95 procents säkerhet hade påverkat bostadsrättsföreningars redovisningsval enligt 
studiens preferenser. För att ett medelvärde ska vara signifikant skilt från värdet 2 ska 
det erhålla en signifikans under 0,05. När medelvärdet erhåller en signifikans under 0,05 
speglar urvalets medelvärde populationens medelvärde. De medelvärden som erhåller 
en signifikans över 0,05 är icke-signifikanta (ej sig.), vilket betyder att de inte går att 
likställa med populationens medelvärde. 
 
I första analysen genomfördes även en bivariat korrelationsanalys, detta som 
komplement för att förklara eventuella samband mellan faktorer. Positiva 
korrelationsvärden innebär att höga/låga värden på den ena faktorn hänger samman med 
höga/låga värden på den andra faktorn, medan negativ korrelation innebär att höga/låga 
värden på den ena faktorn hänger samman med låga/höga värden på den andra faktorn. 
Korrelationsvärdet kan variera mellan -1 och +1 och ju närmare noll värdet är, desto 
svagare är korrelationen (Djurfeldt et al., 2003). 

3.8.3	  Andra	  analysen:	  Jämförelse	  mellan	  grupper	  i	  urvalet	  

I andra analysen genomfördes sex stycken anova t-test för att undersöka:  
1) hur faktorernas påverkan skiljer sig åt beroende på bostadsrättsföreningars 
kommuntillhörighet, kooperativtillhörighet och redovisningsadministratör. 
2) hur det slutliga valet av K-regelverk skiljer sig åt beroende på 
bostadsrättsföreningars kommuntillhörighet, kooperativtillhörighet och 
redovisningsadministratör. 
 
Ett anova t-test är en variansanalys som används i syfte att mäta varians bland ett urvals 
medelvärden, där urvalet delas upp i två delar; skillnader inom grupper av undersökta 
individer och skillnader mellan grupper (Djurfeldt et al., 2003). I denna studie användes 
variansanalyser för att ta reda på om faktorernas medelvärden skiljde sig åt beroende på 
de grupper som illustreras i tabell 3 nedan. 
 
Tabell 4: Jämförelse av medelvärden mellan grupper 

Anova	  t-‐test	   Grupper	   Medelvärde	  

1	   Kommuntillhörighet	  

Stockholm	  

Faktor	  1-‐9	  
Göteborg	  
Malmö	  
Annan	  

2	   Kooperativtillhörighet	  
HSB	  

Faktor	  1-‐9	  Riksbyggen	  
Ingen	  

3	   Redovisningsadministratör	  
Ekonomisk	  förvaltare	  

Faktor	  1-‐9	  Redovisningsbyrå	  
Medlem	  i	  föreningen	  

4	   Kommuntillhörighet	  

Stockholm	  

K-‐regelverk	  
Göteborg	  
Malmö	  
Annan	  

5	   Kooperativtillhörighet	  
HSB	  

K-‐regelverk	  Riksbyggen	  
Ingen	  

6	   Redovisningsadministratör	  
Ekonomisk	  förvaltare	  

K-‐regelverk	  Redovisningsbyrå	  
Medlem	  i	  föreningen	  
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I de fall där variansanalysens p-värde understeg 0.05 kunde det med 95 procents 
säkerhet konstateras att minst en grupps medelvärde skiljer sig signifikant från en annan 
grupps medelvärde. För att identifiera vilka grupper som skiljer sig åt krävdes ett post 
hoc test. I denna analys användes tukeys post hoc-test där två grupper ställs mot 
varandra i alla möjliga kombinationer i syfte att fastställa vilka gruppers medelvärden 
som skiljer sig åt (Sundell 2012). Mellan de grupper som uppvisade ett p-värde under 
0,05 fanns statistiskt säkerställda skillnader i medelvärdet. 

3.8.4	  Tredje	  analysen:	  Faktorernas	  påverkan	  beroende	  på	  valt	  K-‐regelverk	  

I tredje analysen genomfördes ett anova t-test för att undersöka om de 
bostadsrättsföreningar som valt K2 respektive K3 påverkats olika mycket av respektive 
faktor. Anova t-testet illustreras i tabell 4 nedan. 
 
Tabell 5: Jämförelse av medelvärden mellan grupper 

Anova	  t-‐test	   Grupper	   Medelvärde	  

1	   K-‐regelverk	  
K2	  

Faktor	  1-‐9	  
K3	  

 
Anova t-testet genomfördes på samma grunder som andra analysen. I de fall där det 
fanns signifikanta skillnader mellan grupperna krävdes dock inga tuckeys post hoc-test. 
Detta eftersom urvalet endast var indelat i två grupper; de som valt K2 och de som valt 
K3. 

3.9	  Reliabilitet	  och	  validitet	  

Reliabilitet och validitet är begrepp som vanligtvis diskuteras med koppling till 
kvantitativa studier. Bryman och Bell (2003, s. 94-95) menar att reliabiliteten anger 
följdriktigheten, överenstämmelsen och pålitligheten i en mätning, medan validitet 
definieras som relevans av insamlad data och/eller mätinstrumentens förmåga att mäta 
det man avser att mäta (Bryman & Bell 2003, s. 94-95). För att undvika missvisande 
resultat exkluderades resultaten som är kopplade till faktor 7 och enkätfråga 14 ur 
analysen, se förklaring nedan. 
 
Faktor 7: Tidigare redovisningsmetod 
Denna studie avsåg att mäta i vilken utsträckning faktor 1-9 hade påverkat 
bostadsrättsföreningars val av K-regelverk. Under studiens arbetsprocess uppstod dock 
en problematik vad gäller mätning av faktor 7. Enkätfrågan som var kopplad till denna 
faktor syftade till att undersöka huruvida bostadsrättsföreningar medvetet valt det K-
regelverk som är mest likt den redovisningsmetod som tillämpades innan räkenskapsår 
2014. Det faktum att faktorn mättes genom en ja/nej-fråga resulterade i att det inte gick 
att utläsa i vilken utsträckning denna faktor påverkat valet. Detta innebar att faktorn inte 
kunde jämföras med de övriga faktorerna på ett tillförlitligt sätt. På grund av detta 
exkluderades denna fråga från analysen, vilket ledde till att slutsatser om faktor 7 inte 
kunde fastställas i denna studie. 
 
Fråga 14: Rangordna faktorerna 
Syftet med fråga 14 var att låta respondenterna rangordna i vilken utsträckning 
intressenterna, de administrativa faktorerna och de finansiella faktorerna påverkat valet 
av K-regelverk. Ett flertal respondenter meddelade dock att webbenkäten drabbats av ett 
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tekniskt fel på denna fråga. En av respondenterna yttrade: “Ni har en bugg i fråga 14 
vilket gör att svaret ovan blir felaktigt. Vår rangordning är 1, 3, 2 men i systemet går det 
inte att ändra svaret”. För att undvika missvisande resultat exkluderas denna fråga från 
analysen och således kunde inte överenstämmelse mellan svaren i olika delar av enkäten 
kontrolleras. 
 
Övriga åtgärder som vidtagits för att öka studiens reliabilitet och validitet har 
behandlats löpande i metodkapitlet, nedan presenteras en sammanställning av dessa 
åtgärder: 
 

• En förundersökning genomfördes i syfte att säkerställa att enkäten riktades till personer 
som besitter tillräcklig kunskap inom ämnesområdet. 

 
• En pilotstudie genomfördes för att säkerställa att enkätfrågorna uppfattades på rätt sätt. 

 
• Respondenternas befattning inom bostadsrättsföreningarna kontrollerades i syfte att 

säkerställa att rätt person besvarade enkäten. 
 

• De svarande bostadsrättsföreningarnas kommun- och kooperativtillhörighet 
kontrollerades mot populationens kommun- och kooperativtillhörighet i syfte att 
säkerställa att studien baseras på ett representativt urval. Den skevhet som infann sig 
beaktades vidare i analysarbetet, se avsnitt 4.2.1 kommuntillhörighet. 
 

• Insamlad data bearbetades kontinuerligt enligt de steg som redovisas i analysmetoden.  
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4.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  
I detta kapitel presenteras de tre analyser som ligger till grund för studiens slutsatser. I 
första analysen fastställs vilka faktorer som påverkat bostadsrättsföreningars 
redovisningsval. I andra analysen fastställs huruvida bostadsrättsföreningars 
redovisningsval och faktorernas påverkan varierar beroende på kommuntillhörighet, 
kooperativtillhörighet och redovisningsadministratör. Slutligen fastställs om de faktorer 
som påverkar bostadsrättsföreningars redovisningsval skiljer sig åt beroende på om de valt 
K2- eller K3 regelverket. 

4.1	  Första	  analysen:	  Faktorernas	  påverkan	  

Studiens första analys består av en hypotesprövning vars syfte är att fastställa i vilken 
utsträckning faktor 1-9, exklusive faktor 7, påverkat bostadsrättsföreningars val av K-
regelverk.  

4.1.1	  Hypotesprövning	  

Tabell 6 nedan presenterar resultatet från den hypotesprövning som utförts. 

Tabell 6: Faktorernas medelvärde och signifikans ställt mot värdet 2 

Faktor	   Fråga	   Antal	   Medelvärde	   Sig.	  Värde	  2	  
1.	  Andra	  bostadsrättsföreningar	   11	   228	   1,92	   Ej	  sig.	  
2.	  Redovisningsprofessionen	   12	   228	   3,79	   0,000	  
3.	  Medlemmar	   13	   228	   1,89	   Ej	  sig.	  
4.	  Resultat-‐	  &	  balanspåverkan	   8	   228	   2,70	   0,000	  
5.	  Skattekostnad	   9	   228	   1,88	   Ej	  sig.	  
6.	  Belåningsmöjlighet	   10	   228	   1,75	   0,001	  
8.	  Redovisningskostnad	   6	   228	   2,08	   Ej	  sig.	  
9.	  Komplexitet	   7	   228	   2,21	   0,031	  
 
När en faktor erhåller ett medelvärde som är större än 2 och vidare signifikant skilt från 
2 har populationen påverkats av denna faktor till 95 procents säkerhet. I tabell 6 utläses 
att faktorerna; redovisningsprofessionen, komplexitet och resultat- och balanspåverkan 
uppfyller detta kriterium. Följaktligen kan hypoteserna som är kopplade till dessa tre 
faktorer bekräftas.  

När en faktor erhåller ett medelvärde som är mindre än 2 och vidare signifikant skilt 
från 2 har populationen inte påverkats av denna faktor till 95 procents säkerhet. I tabell 
6 utläses att faktorn belåningsmöjlighet uppfyller detta kriterium. Följaktligen kan 
hypotesen som är kopplad till denna faktor förkastas. 

Medelvärden som inte är signifikant skilda från 2 (ej sig) kan inte generaliseras till hela 
populationen. Detta innebär att de hypoteser som är kopplade till dessa medelvärden 
varken kan bekräftas eller förkastas gentemot populationen, utan endast gentemot 
undersökningens deltagare. I tabell 6 utläses att faktorerna; medlemmarna, andra 
bostadsrättsföreningar, redovisningskostnad och skattekostnad uppfyller detta kriterium. 
Nedan presenteras hur hypotesprövningens resultat förhåller sig till teorier och tidigare 
studier. 
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4.1.2	  Intressenter	  

Faktor 1: Andra bostadsrättsföreningar 
I enlighet med hypotesprövningen kan denna faktors medelvärde inte generaliseras till 
hela populationen, utan endast till studiens deltagare. Följaktligen kan hypotes (H1) 
varken bekräftas eller förkastas. Sett från studiens deltagare hade 
bostadsrättsföreningars redovisningsval inte påverkats av andra bostadsrättsföreningars 
åsikter. Detta går emot den institutionella teorin där DiMaggio och Powell (1983) 
påvisar att organisationer tenderar att härma andra i samma bransch för att spara tid och 
resurser jämfört med vad det kostar att finna egna lösningar på problem. Holthausen och 
Leftwich (1983) konstaterar vidare att det är rationellt att organisationer kopierar andras 
redovisningsval när det inte finns någon tydlig fördel med att använda en viss typ av 
metod. Studier av Hjelström och Schusters (2011) visar att företag brukar föra 
diskussioner med andra företag i samma bransch för att erhålla kunskap och åsikter om 
specifika redovisningsproblem. Anledning till att studiens resultat går emot tidigare 
studier kan bero på att de flesta bostadsrättsföreningar upplevde en osäkerhet inför 
valet. Om majoriteten av de bostadsrättsföreningar som kommunicerade med varandra 
saknade en klar bild av vilket K-regelverk de avsåg att välja inför räkenskapsår 2014 
blir informationsinhämtning från andra bostadsrättsföreningar en faktor som rimligtvis 
inte påverkade valet av K-regelverk. Resultatet kan även tyda på att 
bostadsrättsföreningar inte hade någon kontakt med varandra inför valet. 

Faktor 2: Redovisningsprofessionen 
I enlighet med hypotesprövningen kan hypotes (H2) bekräftas, bostadsrättsföreningars 
redovisningsval påverkas av redovisningsprofessionens rekommendationer. Faktorn 
som är kopplad till denna hypotes erhåller ett medelvärde motsvarande 3,79, vilket 
enligt kategoriseringen i tabell 5 betyder att faktorn påverkade valet mellan K2 och K3 i 
betydande utsträckning. Resultatet stödjer ett flertal tidigare studier. DiMaggio och 
Powell (1983) har exempelvis påvisat att organisationer påverkas av normer, metoder 
och villkor från de yrkesgrupper organisationer kommer i kontakt med. Kopplat till 
detta har Inchausti (1997) påvisat att företag som blivit granskade av de fyra största 
revisionsbyråerna i revisionsbranschen tenderar att rapportera en större mängd 
ekonomisk information jämfört med företag som granskats av andra revisionsbyråer 
(Inchausti, 1997). Anledningen till att bostadsrättsföreningar vänt sig till 
redovisningsprofessionen kan förklaras utifrån en studie utförd av Hang och Wang 
(2012). De menar att mindre företag generellt sett besitter begränsad kompetens och 
därför behöver hjälp från utomstående expertis i vissa frågor. Under studiens gång har 
det blivit allt mer tydligt att vissa bostadsrättsföreningar tagit hjälp av utomstående 
expertis inför valet på grund av bristande kunskap och intresse. Två respondenter 
förklarade att deras val påverkats av: 

“Andras råd och dåd. Det var för svårt att sätta sig in i detta område.” 

“En lekmannastyrelse som den en brf normalt har, är helt i händerna på den 
anlitade ekonomiske förvaltaren och revisorn vad avser redovisningssystem och 
frågor om avskrivning. I vårt fall är vi medlemmar i Bostadsrätterna och anlitar 
SBC AB som ekonomisk förvaltare. Detta har gett oss ett bra bollplank och 
goda råd i dessa frågor, men kontentan är i alla fall att vad avser 
redovisningsmetod för en brf som är relativt ny och inte dras med några större 
reparations eller ombyggnadsbehov, måste jag säga att frågan om 
redovisningsmetod är näst intill helt ointressant i styrelsearbetet. Frågor kring 
trivselregler inom föreningen, låneplaceringar och ordning i soprum och på p-
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platser är, skam till sägandes, av avsevärt högre angelägenhetsgrad i 
styrelsearbetet.” 

I enlighet med studiens resultat och tidigare studier torde redovisningsprofessionens 
betydande påverkan förklaras av bostadsrättsföreningars osäkerhet inför valet. Dels 
tvingades de ta ställning till två regelverk som inget var anpassat för 
bostadsrättsföreningars verksamhet, men framförallt tvingades många fatta beslutet med 
ekonomiskt bristande intresse och kunskaper som grund. Följaktligen blir det naturligt 
att rådfråga utomstående expertis. 

Faktor 3: Medlemmarna 
I enlighet med hypotesprövningen kan denna faktors medelvärde inte generaliseras till 
hela populationen, utan endast till studiens deltagare. Följaktligen kan hypotes (H3) 
varken bekräftas eller förkastas. Sett från studiens deltagare hade 
bostadsrättsföreningars redovisningsval inte påverkats av medlemmarnas intresse av att 
hålla årsavgifterna på en stabil nivå. Detta resultat går emot tidigare studier från bland 
annat Bowen et al. (1995). De konstaterar att beslutsfattare väljer den 
redovisningsmetod som är mest fördelaktig när det kommer till att tillgodose primära 
intressenters behov. En förklaring till att bostadsrättsföreningar inte påverkades av 
medlemmarnas intresse kan vara att valet av K-regelverken inte hade någon effekt på 
årsavgiften, detta eftersom bostadsrättsföreningarna sett över sina stadgar inför 
räkenskapsår 2014. Hade bostadsrättsföreningar stadgar som stipulerar att årsavgiften 
inte ska täcka avskrivningar elimineras problemet med att regelverkens 
avskrivningsmetoder påverkar årsavgiften. 

4.1.3	  Finansiella	  faktorer	  

Faktor 4: Regelverkens påverkan på resultat- och balansräkning 
I enlighet med hypotesprövningen kan hypotes (H4) bekräftas, bostadsrättsföreningars 
redovisningsval påverkas av regelverkens resultat- och balanspåverkan. Faktorn som är 
kopplad till denna hypotes erhåller ett medelvärde motsvarande 2,7, vilket enligt 
kategoriseringen i tabell 5 betyder att faktorn hade viss påverkan i valet mellan K2 och 
K3. Resultatet överensstämmer med Stolowy och Bretons (2004) påstående om att 
beslutsfattare tenderar att välja den redovisningsmetod som påverkar företags resultat-
och balansräkning i en önskad riktning. Ett flertal forskare, bland annat Zimmerman 
(1979) och Dhaliwal (1980) har gett alternativa förklaringar till vad företag vill uppnå 
med detta. I denna studie undersöktes om bostadsrättsföreningar valde ett visst 
regelverk i syfte att redovisa ett lågt resultat och därmed sänkta skattekostnaden eller i 
syfte att redovisa högt resultat och därmed öka belåningsmöjligheten, se faktor 5 och 6 
nedan. 

Faktor 5: Skattekostnad 
I enlighet med hypotesprövningen kan denna faktors medelvärde inte generaliseras till 
hela populationen, utan endast till studiens deltagare. Följaktligen kan hypotes (H5) 
varken bekräftas eller förkastas. Sett från studiens deltagare hade 
bostadsrättsföreningars redovisningsval inte påverkats av deras skattekostnad. 
Resultatet överensstämmer inte med två tidigare undersökningar utförda av Cloyd et al. 
(1996) och Dhaliwal et al. (1982). De har påvisat att företag där ägare är beslutsfattare 
tenderar att välja redovisningsmetoder som framställer resultat lågt i syfte att minska 
skattekostnader. Denna motstridighet kan förklaras av det faktum att 
bostadsrättsföreningar skiljer sig från företag enligt skattemässiga principer. De flesta 
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bostadsrättsföreningar definieras som äkta bostadsrättsföreningar och är därmed inte 
skattesubjekt i samma utsträckning som företag. 

Faktor 6: Belåningsmöjlighet 
I enlighet med hypotesprövningen kan hypotes (H6) förkastas, bostadsrättsföreningars 
redovisningsval påverkas inte av deras belåningsmöjligheter. Resultatet 
överensstämmer inte med tidigare studier av Watts och Zimmerman (1978) och 
Dhaliwal (1980). De har båda påvisat att företag beaktar hur diverse 
redovisningsmetoder framställer resultat- och balansräkningen i syfte att öka sina 
belåningsmöjligheter. Som tidigare nämnt besitter långivare tillräcklig kunskap för att 
bedöma bostadsrättsföreningars ekonomiska ställning oberoende av vilket regelverk 
som tillämpas, således påverkade inte valet av K-regelverk belåningsmöjligheterna. 
Resultatet förkastar antagandet om att styrelsemedlemmar skulle tro att höga resultat 
ökar belåningsmöjligheterna och med grund i detta skulle ha valt de regelverk som 
framställer resultatet högst. Resultatet kan också förklaras genom att det endast var 
bostadsrättsföreningar utan behov av att låna pengar som har deltagit i undersökningen, 
detta kan dock inte bekräftas. 

4.1.4	  Administrativa	  faktorer	  

Faktor 8: Redovisningskostnad 
I enlighet med hypotesprövningen kan denna faktors medelvärde inte generaliseras till 
hela populationen, utan endast till studiens deltagare. Följaktligen kan hypotes (H8) 
varken bekräftas eller förkastas. Sett från studiens deltagare hade 
bostadsrättsföreningars redovisningsval påverkats av redovisningskostnaden. Detta 
överensstämmer med tidigare studier av bland annat Elbannan och McKinleys (2006). 
De har i en undersökning påvisat att företag tenderar att välja den redovisningsmetod 
som kräver minst datainsamling och därmed lägst redovisningskostnader. Även Collin 
et al. (2009) förklarar att kostnaden beaktas när de kommer till redovisningsval. De 
menar företag generellt sett undviker nya redovisningsmetoder för att undvika de 
kostnader förändringar medför. Att bostadsrättsföreningar beaktar 
redovisningskostnader inför redovisningsval tyder på att de är kostnadsmedvetna. Detta 
är inte speciellt förvånande eftersom medlemmarnas, och därmed styrelsens, intresse är 
att hålla kostnaderna nere i syfte att hålla årsavgifterna på en stabil nivå. 

Faktor 9: Komplexitet 
I korrelationsanalysen (bilaga 4) utläses att regelverkens redovisningskostnad och 
komplexitet har en positiv korrelation på 0,714 vilket tyder på att faktorerna samspelar. 
De bostadsrättsföreningar som påverkas av regelverkens redovisningskostnad påverkas 
således av regelverkens komplexitet i ungefär samma utsträckning. Detta kan förklaras 
med hjälp av en undersökning utförd av Hjelström och Schusters (2011). De har påvisat 
att företag som övergår till tekniskt komplexa redovisningsmetoder kan tvingas hyra 
konsulter eller anställa egen personal för redovisningsarbetet, vilket i sin tur ökar 
företags redovisningskostnader. 

I enlighet med hypotesprövningen kan hypotes (H9) bekräftas, bostadsrättsföreningars 
redovisningsval påverkas av regelverkens administrativa komplexitet. Faktorn som är 
kopplad till denna hypotes erhåller ett medelvärde motsvarande 2,21, vilket enligt 
kategoriseringen i tabell 5 betyder att faktorn hade viss påverkan i valet mellan K2 och 
K3. Det finnas två potentiella förklaringar till detta. En förklaring är att 
bostadsrättsföreningar beaktade att komplexa regelverk kräver mer arbete för den som 
utför redovisningen, vilket i sin tur kan öka redovisningskostnaden. En annan förklaring 
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är att styrelsemedlemmarna ville förenkla sitt eget arbete, vilket återspeglas i följande 
kommentar: 

“Vi anlitar en ekonomisk förvaltare för bokföring. Det bör dock påpekas att den 
ekonomiska förvaltaren saknar direkt insyn i fastighetsförvaltningen och 
normalt inte ser mycket mer än fakturorna på färdiga arbeten. Det innebär att 
konteringen till viss del ligger på styrelsen, i och med att det bara är styrelsen 
som kan para ihop fakturor med vilka fastighetskomponenter som berörs av 
olika arbeten. Hade vi valt K3 skulle merarbetet till stor del hamna även på 
styrelsen, främst kassören, inte minst eftersom både den ekonomiska 
förvaltaren och externrevisorn hade behövt vända sig till styrelsen för 
förtydliganden i ännu större utsträckning än tidigare.” 

Detta uttalande stödjer Positive Accounting Theorys’ antagande om att individen är 
opportunistisk och fattar beslut som maximerar den egna nyttan. Där nyttan i 
bostadsrättsföreningars fall består av att förenkla sitt eget arbete när det kommer till att 
administrera redovisningen. 

4.1.5	  Sammanställning	  av	  första	  analysen	  

Det som framkommit i studiens första analys sammanfattas i tabell 7 nedan. 

Tabell 7: Rangordning av faktorerna 

Rang	   Faktor	   Medelvärde	   Påverkan	  
1.	   Redovisningsprofessionen	   3,79	   Betydande	  
2.	   Resultat-‐	  &	  balanspåverkan	   2,70	   Till	  viss	  del	  
3.	   Komplexitet	   	  	   2,21	   Till	  viss	  del	  
4.	   Redovisningskostnad	   2,08	   Ej	  signifikant	  
5.	   Andra	  bostadsrättsföreningar	   	  	   1,92	   Ej	  signifikant	  
6.	   Medlemmarna	   1,89	   Ej	  betydande	  
7.	   Skattekostnad	   	  	   1,88	   Ej	  signifikant	  
8.	   Belåningsmöjlighet	   1,75	   Ej	  signifikant	  

 
Analysen av intressenters påverkan visar att redovisningsprofessionen påverkade 
bostadsrättsföreningars val av K-regelverk i betydande utsträckning. Detta resultat 
överensstämmer med en rad tidigare studier som påvisar att normer från diverse 
yrkesgrupper påverkar organisationers handlingsmönster. Vidare kan denna studie inte 
generalisera i vilken utsträckning medlemmar och andra bostadsrättsföreningar påverkar 
bostadsrättsföreningars redovisningsval, men studiens resultat tyder på att dessa faktorer 
inte påverkade valet. Detta går emot tidigare studier som visar att primära intressenter 
och organisationer som är verksamma inom samma bransch tenderar att påverka 
organisationers handlingsmönster. 

Vad gäller finansiella faktorers påverkan beaktade bostadsrättsföreningarna hur K-
regelverken framställer resultat- och balansräkning i viss utsträckning. Detta 
överensstämmer med tidigare studier utförda på vinstdrivande företag. Vad gäller 
vinstdrivande företag påvisar tidigare studier att belåningsmöjligheter och 
skattekostnader är något som beslutsfattare har i åtanke inför redovisningsval. 
Bostadsrättsföreningar hade däremot inte haft belåningsmöjligheter eller 
skattekostnader i åtanke, utan de verkade intressera sig för resultat- och balansräkningen 
av andra skäl.  
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När det kommer till administrativa faktorers påverkan visar denna studie att 
regelverkens administrativa komplexitet påverkade bostadsrättsföreningars val av K-
regelverk i viss utsträckning. Regelverkens administrativa komplexitet korrelerar med 
redovisningskostnaden, trots detta kan redovisningskostnadens påverkan på valet inte 
generaliseras till hela populationen. Det kan endast konstateras att de 
bostadsrättsföreningar som deltagit i undersökningen påverkades av 
redovisningskostnaden i viss utsträckning. Detta resultat bekräftar tidigare studier som 
påvisar att kostnader påverkar redovisningsval och redovisningsmetoders komplexitet 
korrelerar med redovisningskostnader.  

4.2	  Andra	  analysen:	  Jämförelse	  mellan	  grupper	  i	  urvalet	  	  

I studiens andra analys har tre anova t-test genomförts i syfte att undersöka om 
faktorernas påverkan skiljer sig signifikant beroende på bostadsrättsföreningars olika 
förutsättningar vad gäller kommuntillhörighet, kooperativtillhörighet och 
redovisningsadministratör, se tabell 8. 

Tabell 8:Signifikans mellan faktorerna och bostadsrättsföreningarnas förutsättningar 

Faktor	   Fråga	   Sig.	  Kommun	   Sig.	  Kooperativ	   Sig.	  Admin	  
1.	  Andra	  bostadsrättsföreningar	   11	   Ej	  sig.	   Ej	  sig.	   Ej	  sig.	  
2.	  Redovisningsprofessionen	   12	   Ej	  sig.	   Ej	  sig.	   0,002	  
3.	  Medlemmar	   13	   Ej	  sig.	   Ej	  sig.	   Ej	  sig.	  
4.	  Resultat-‐	  &	  balanspåverkan	   8	   Ej	  sig.	   Ej	  sig.	   Ej	  sig.	  
5.	  Skattekostnad	   9	   Ej	  sig.	   Ej	  sig.	   Ej	  sig.	  
6.	  Belåningsmöjlighet	   10	   Ej	  sig.	   Ej	  sig.	   Ej	  sig.	  
8.	  Redovisningskostnad	   6	   Ej	  sig.	   Ej	  sig.	   Ej	  sig.	  
9.	  Komplexitet	   7	   Ej	  sig.	   Ej	  sig.	   Ej	  sig.	  
 
Vidare genomfördes tre anova t-test i syfte att undersöka om bostadsrättsföreningars 
redovisningsval skiljer sig åt beroende på kommuntillhörighet, kooperativtillhörighet 
och redovisningsadministratör se tabell 9. 

Tabell 9:Signifikans mellan det slutliga valet och bostadsrättsföreningars förutsättningar 

Grupper	   Sig.	  K-‐regelverk	  
Kommun	   Ej	  sig.	  
Kooperativ	   0,000	  
Redovisningsadministratör	   Ej	  sig.	  
 
Resultaten i tabell 8 och 9 förklaras mer ingående nedan. 

4.2.1	  Kommuntillhörighet	  

Collin et al. (2009) påvisar att kommunägda företag belägna i Stockholm, Göteborg och 
Malmö tenderar att välja mer komplexa regelverk än kommunägda företag belägna i 
mindre städer. Med utgångspunkt i den institutionella teorin förklarar de att det finns 
fler utbildade ekonomer som är kapabla att tillämpa avancerade regelverk i dessa städer. 
Enligt detta resonemang är det större chans att bostadsrättsföreningar belägna i 
storstadsområden har ekonomiskt utbildade styrelsemedlemmar. Följaktligen borde de 
valt K3-regelverket i större utsträckning än andra bostadsrättsföreningar. 
Undersökningens resultat går dock emot detta; det finns inte några signifikanta 
skillnader mellan bostadsrättsföreningars redovisningsval och dess kommuntillhörighet. 
Detta tyder på att bostadsrättsföreningars styrelsemedlemmar besitter likartade 
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ekonomikunskaper oavsett geografisk placering. Vidare visar analysen att faktorernas 
påverkan inte skiljer sig signifikant beroende på bostadsrättsföreningarnas 
kommuntillhörighet. Bostadsrättsföreningar belägna i större kommuner har påverkats av 
samma faktorer som de belägna i mindre kommuner  

I metodkapitlet påpekas att deltagare tillhörande Stockholms kommun är 
överrepresenterade i undersökningen och att detta skulle beaktas när studiens resultat 
fastställs. Eftersom kommuntillhörighet inte har någon signifikant påverkan på 
bostadsrättsföreningars redovisningsval har denna skevhet inte någon negativ påverkan 
på studiens resultat.  

4.2.2	  Kooperativtillhörighet	  

Collin et al. (2009) har studerat att företags redovisningsval kan skilja sig åt beroende 
på olika förutsättningar som exempelvis bransch och ägarförhållande. De flesta 
bostadsrättsföreningar utgår från samma förutsättningar, det som i huvudsak kan skilja 
dem åt är deras kooperativtillhörighet. Av Sveriges bostadsrättsföreningar tillhör 16 % 
HSB, 7 % Riksbyggen, medan resterande tillhör mindre kooperativ eller inget 
kooperativ alls. Anova t-testen visar att det finns signifikanta skillnader mellan 
kooperativtillhörighet och det slutliga valet av K-regelverk. För att ta reda på vilka 
grupper (HSB, Riksbyggen, annat/inget) som skiljer sig åt genomfördes ett post hoc 
test, se tabell 10 nedan. 

Tabell 10: Signifikanta skillnader mellan kooperativtillhörighet och valet av K-regelverk 

Kooperativ	  (medelvärde*)	   Signifikans	  
HSB	  (1,51)	   Riksbyggen	  (1,06)	   0,000	  
HSB	  (1,51)	   Annat/inget	  (1,20)	   0,000	  
Riksbyggen	  (1,06)	   Annat/inget	  (1,20)	   Ej	  sig.	  
*	  medelvärde	  av	  valt	  K-‐regelverk,	  1=K2,	  2=K3	  

Post hoc testet visar att det finns signifikanta skillnader mellan HSB och Riksbyggen 
samt HSB och annat/inget. I analysen utgör K2 värdet 1 och K3 värdet 2. Desto högre 
medelvärde en grupp erhåller, desto fler är det som valt K3 inom respektive grupp. I 
enlighet med tabell 10 konstateras följaktligen att de bostadsrättsföreningar som tillhör 
HSB valde K3 i större utsträckning än andra. Detta kan förklaras med att HSB 
genomförde en utredning som pekade på att K2 inte är ett alternativ för de flesta 
bostadsrättsföreningar. HSB (2015) menade att bostadsrättsföreningar är offentliga 
vilket ställer krav på den information som publiceras i årsredovisningar och vidare 
ställde de sig negativa till att utgifter inte kan aktiveras enligt K2. Följaktligen torde 
bostadsrättsföreningar tillhörande HSB fått rekommendationen att tillämpa K3. 
Resultatet bekräftar DiMaggio och Powells (1983) teori om normativ isomorfism; anser 
HSB att K3 är mest fördelaktigt att tillämpa, kan bostadsrättsföreningar tillhörande HSB 
se detta som en norm de bör efterfölja. 

4.2.3	  Redovisningsadministratör	  

I en studie påvisar Collin et al. (2009) att företags redovisningsval varierar beroende på 
vilken redovisningsbyrå de anlitar. Det finns därför anledning att tro att 
bostadsrättsföreningars redovisningsval varierar beroende på vem som administrerar 
deras redovisning. Studiens undersökning antyder att de flesta bostadsrättsföreningar 
lämnar över redovisningsarbetet till utomstående aktörer. Hela 82 % låter ekonomiska 
förvaltare som exempelvis HSB, Riksbyggen eller SCB sköta redovisningen, medan 14 
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% låter redovisningsbyråer som KPMG, PWC och EY sköta redovisningen. Endast 4 % 
administrerar redovisningen i egen regi. 

Tabell 8 visar att det finns signifikanta skillnader mellan bostadsrättsföreningars 
redovisningsadministratör och redovisningsprofessionens påverkan på valet. Detta 
betyder att bostadsrättsföreningar påverkas olika mycket av redovisningsprofessionen 
beroende på vem som administrerar dess redovisning. För att undersöka vilka grupper 
(ekonomisk förvaltare, redovisningsbyrå, medlem i föreningen) som skiljer sig åt har ett 
post hoc test genomförts, se tabell 11 nedan. 

Tabell 11: Signifikanta skillnader mellan redovisningsadministratör och val av K-regelverk 

Redovisningsadministratör	  (medelvärde*)	   Signifikans	  
Förvaltare	  (3,94)	   Byrå	  (3,13)	   0,002	  
Förvaltare	  (3,94)	   Medlem	  (2,67)	   Ej	  sig.	  
Byrå	  (3,13)	   Medlem	  (2,67)	   Ej	  sig.	  
*	  medelvärde	  av	  den	  utsträckning	  redovisningsprofessionen	  påverkat	  valet	  av	  K-‐regelverk	  

Post hoc testet visar att det finns signifikanta skillnader mellan de vars redovisning 
administreras av ekonomiska förvaltare och redovisningsbyråer. Bostadsrättsföreningar 
med en ekonomisk förvaltare påverkades av redovisningsprofessionen i större 
utsträckning än de som låter en redovisningsbyrå administrera redovisningen. En 
tänkbar förklaring till detta är att ekonomiska förvaltare som HSB och Riksbyggen 
nischar redovisningstjänster till bostadsrättsföreningar medan redovisningsbyråer ofta 
riktar sig till bredare marknadssegment. Nischade ekonomiska förvaltare känner till 
bostadsrättsföreningars specifika situation och följaktligen bör de ha informerat och 
utbildat sina kunder i större utsträckning. Resultatet kan också tyda på att 
bostadsrättsföreningar har större förtroende för ekonomiska förvaltare än för 
redovisningsbyråer. 

4.2.4	  Sammanställning	  av	  andra	  analysen	   	  

Andra analysen visar att bostadsrättsföreningar som tillhör HSB valde K3 i större 
utsträckning än andra bostadsrättsföreningar, således konstateras att redovisningsval 
skiljer sig åt beroende på kooperativtillhörighet. Tidigare studier påvisar att 
organisationers olika förutsättningar påverkar redovisningsval. Det finns dock inga 
studier som har undersökt huruvida redovisningsval skiljer sig åt beroende på 
kooperativtillhörighet.  

Andra analysen visar även att bostadsrättsföreningar vars redovisning administreras av 
nischade ekonomiska förvaltare påverkades mer av redovisningsprofessionen än 
bostadsrättsföreningar vars redovisning administreras av redovisningsbyråer. Tidigare 
studier påvisar att organisationers olika förutsättningar påverkar redovisningsval. Det 
finns dock inga studier som har undersökt huruvida redovisningsprofessionens påverkan 
varierar beroende på vem som administrerar organisationers redovisning. 

4.3	  Tredje	  analysen:	  Faktorernas	  påverkan	  beroende	  på	  valt	  	  
K-‐regelverk	  

I studiens tredje analys har ett anova t-test genomförts i syfte att fastställa huruvida de 
bostadsrättsföreningar som valt K2- respektive K3-regelverket påverkats av olika 
faktorer inför valet. 
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4.3.1	  K2	  och	  K3	  

75 % av de bostadsrättsföreningar som deltagit i undersökningen valde att tillämpa K2-
regelverket, medan resterande 25 % valde att tillämpa K3-regelverket. För att undersöka 
om de som valt K2- respektive K3-regelverket påverkats av olika faktorer har ett anova 
t-test genomförts, se tabell 12. I de fall där signifikansen understiger 0,05 finns 
signifikanta skillnader i medelvärdet. 

Tabell 12: Signifikanta skillnader mellan faktorerna och val av K-regelverk 

Faktor	   Fråga	   Sig.	  K-‐regelverk	  
1.	  Andra	  bostadsrättsföreningar	   11	   	  	   Ej	  sig.	  
2.	  Redovisningsprofessionen	   12	   	  	   Ej	  sig.	  
3.	  Medlemmar	   13	   	  	   Ej	  sig.	  
4.	  Resultat-‐	  &	  balanspåverkan	   8	   	  	   0,000	  
5.	  Skattekostnad	   9	   	  	   Ej	  sig.	  
6.	  Belåningsmöjlighet	   10	   	  	   0,001	  
8.	  Redovisningskostnad	   6	   	  	   0,001	  
9.	  Komplexitet	   7	   	  	   0,001	  
 
Resultatet visar att det finns signifikanta skillnader inom faktorerna: resultat- och 
balanspåverkan, belåningsmöjlighet, redovisningskostnad och komplexitet. För att 
precisera hur faktorernas påverkan skiljer sig åt måste faktorernas medelvärde delas upp 
mellan de bostadsrättsföreningar som valt K2 respektive K3. Denna uppdelning 
illustreras i tabell 13 nedan. 

Tabell 13: Faktorernas medelvärde beroende på valt K-regelverk 

Faktor	   Regelverk	   Medelvärde	  

4.	  Resultat-‐	  och	  balanspåverkan	  
K2	   2,50	  
K3	   3,32	  

6.	  Belåningsmöjlighet	  
K2	   1,62	  
K3	   2,16	  

8.	  Redovisningskostnad	  
K2	   2,24	  
K3	   1,57	  

9.	  Komplexitet	  
K2	   2,41	  
K3	   1,59	  

 
De som valde K2-regelverket erhåller ett högre medelvärde på faktor 8 och 9 jämfört de 
som valde K3-regelverket. De som valde K2-regelverket beaktade alltså respektive 
regelverks redovisningskostnad och komplexitet i större utsträckning än de som valde 
K3-regelverket. Detta tyder på att de som valde K2-regelverket gjorde detta i syfte att 
minimera redovisningskostnaderna och arbetsbördan för den som utför redovisningen. I 
enkätundersökningens öppna svarsalternativ förklarar en respondent följande: 

“Vi vill egentligen ha K3, eftersom det ger oss bättre möjlighet att 
kontrollerna avskrivningar och balansera resultat. Men, på grund av 
uppmaningar från ekonomisk förvaltare om den ökade administrationen 
(dvs. kostnad) detta innebär för föreningen har vi nästan tvingats till K2.” 

De som valde K3-regelverket erhåller däremot ett högre medelvärde på faktor 4 och 6 
jämfört med de som valde K2-regelverket. De som valde K3-regelverket beaktade alltså 
hur respektive regelverk påverkar resultat- och balansräkningen och deras 
belåningsmöjligheter i större utsträckning än de som valde K2-regelverket. Detta tyder 
på att de som valde K3-regelverket gjorde detta i syfte att förmedla föreningens 
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ekonomiska ställning på ett visst sätt. I enkätundersökningens öppna svarsalternativ 
förklarar en respondent följande: 

“Syftet med en årsredovisning är inte att upprätta den så att den följer ett 
regelverk utan att inom ramen för ett regelverk FÖRMEDLA EN SÅ 
EKONOMISKT RÄTTVISANDE BILD som möjligt. I vår styrelse finns 
professionell kompetens inom redovisning/revision och det är endast 
regelverket K3 som ger utrymme för en rimlig redovisning, om den ska 
användas för verklig ekonomisk informationsförmedling.” 

Vidare konstateras att K2- och K3-regelverket påverkar administrativ komplexitet, 
resultat- och balansräkning, belåningsmöjligheter, redovisningskostnader och 
skattekostnader på olika sätt. Detta innebär att de finansiella- och administrativa 
faktorerna är mer redovisningsspecifika i sin karaktär än de faktorer som är kopplade till 
intressenter. Av detta skäl är det logiskt att intressenters påverkan på valet inte skiljer 
sig åt beroende på om bostadsrättsföreningar valt K2- eller K3-regelverket. 

4.3.2	  Sammanställning	  av	  tredje	  analysen	  

De som valde K2-regleverket påverkades av administrativa faktorer i större utsträckning 
än de som valde K3-regelverket, medan de som valde K3-regelverket påverkades av 
finansiella faktorer i större utsträckning än de som valde K2-regelverket. Det faktum att 
de flesta bostadsrättsföreningar valde K2-regelverket tyder på att bostadsrättsföreningar 
generellt sett beaktar administrativa faktorer framför finansiella faktorer. Vidare tyder 
resultatet på att K-regelverken uppfyller sitt syfte. Syftet med framtagandet av K2-
regelverket var att förenkla redovisningsarbetet för mindre företag, medan K3-
regelverket var ämnat att lämna mer utrymme för egna bedömningar i 
redovisningsarbetet för att på så vis kunna förmedla en mer rättvis bild av företags 
ekonomiska ställning.  
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5.	  SLUTSATSER	  	  
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser kopplat till de undersökningsfrågor studien 
avser att besvara. De resultat som är statistiskt säkerställda och därmed generaliserbara 
kommer redogöras kort och vidare presenteras studiens begränsningar och förslag på 
vidare studier. 

5.1	  Studiens	  undersökningsfrågor	  

I vilken utsträckning påverkar intressenter, finansiella faktorer och 
administrativa faktorer bostadsrättsföreningars redovisningsval? 

 
Det som i huvudsak påverkar bostadsrättsföreningar i redovisningsval är intressenter, 
det vill säga individer och grupper i omgivningen som på något sätt har en koppling till 
organisationen i fråga. Även finansiella- och administrativa faktorer påverkar 
bostadsrättsföreningars redovisningsval, men inte i lika stor utsträckning. En potentiell 
förklaring till detta utfall är att många beslutsfattare inom bostadsrättsföreningar tvingas 
ta ställning till redovisningsval med bristande ekonomikunskaper som grund. 
Följaktligen blir det naturligt att rådfråga och lyssna på utomstående aktörer. 
 
I modellen nedan redogörs för vilka intressenter, administrativa- och finansiella faktorer 
som specifikt påverkar bostadsrättsföreningar när det kommer till redovisningsval. 
 

 
Figur 4: Faktorer som påverkar bostadsrättsföreningars redovisningsval 
 
I figur 4 utläses att bostadsrättsföreningar redovisningsval i huvudsak påverkas av 
redovisningsprofessionen, redovisningsmetoders/regelverks resultat- och 
balanspåverkan och komplexitet. En slutsats är därför att icke-vinstdrivande 
organisationers redovisningsval är mångfacetterade och kan påverkas av flera olika 
faktorer. 

Hur varierar bostadsrättsföreningars redovisningsval och faktorernas påverkan 
beroende på kommuntillhörighet, kooperativtillhörighet och 
redovisningsadministratör? 

  
Bostadsrättsföreningar vars redovisning administreras av ekonomiska förvaltare som är 
nischade inom branschen påverkas mer av redovisningsprofessionen än de vars 
redovisning administreras av mer allmänna redovisningsbyråer. Detta tyder på att 
nischade ekonomiska förvaltare känner till bostadsrättsföreningars bristande 
ekonomikunskap och följaktligen är bättre på att informera och utbilda sina kunder. 
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Resultatet kan även tyda på att bostadsrättsföreningar har större förtroende för nischade 
ekonomiska förvaltare än för redovisningsbyråer. 

Vidare konstateras att bostadsrättsföreningars slutliga redovisningsval varierar beroende 
på kooperativtillhörighet. Detta fenomen kan kopplas till normativ isomorfism; om ett 
kooperativ utvecklar en rekommendation för vilken redovisningsmetod som bör 
tillämpas ser medlemmarna rekommendationen som en norm de bör efterfölja. 
 
Både nischade ekonomiska förvaltare och kooperativ besitter bred kunskap inom en viss 
bransch. En slutsats är därför att icke-vinstdrivande organisationers redovisningsval 
påverkas extra mycket av rekommendationer från experter inom tillhörande bransch. 

Hur skiljer sig faktorernas påverkan beroende på om bostadsrättsföreningar valt 
ett principbaserat- kontra regelbaserat regelverk? 

 
De bostadsrättsföreningar som väljer regelbaserade regelverk påverkas av 
administrativa faktorer i större utsträckning än de som väljer principbaserade regelverk, 
medan de som väljer principbaserade regelverk påverkas av finansiella faktorer i större 
utsträckning än de som väljer regelbaserade regelverk. En slutsats som kan dras utifrån 
detta är att icke-vinstdrivande organisationer har kännedom om regelverks olika 
innebörd inför redovisningsval och vidare att regelbaserade- och principbaserade 
regelverk uppfyller sina syften. Syften med principbaserade regelverk är att ge utövarna 
viss frihet att påverka redovisningens olika poster, medan syftet med regelbaserade 
regelverk är att förenkla redovisningsarbetet för mindre företag.	   

5.2	  Studiens	  begränsningar	  

Ett problem med att undersöka icke-vinstdrivande organisationers redovisningsval 
genom en kvantitativ metod är att endast faktorer som på förhand identifieras genom 
teori och befintliga studier ligger till grund för studien. Följaktligen kan det finnas 
faktorer som påverkar bostadsrättsföreningars redovisningsval som denna studie inte 
beaktat. Studiens resultat visar exempelvis att bostadsrättsföreningar är angelägna om 
hur diverse redovisningsmetoder påverkar resultat- och balansräkningar. Teorier och 
befintliga studier påvisar att detta har sin grund i att organisationer vill erhålla låga 
skattekostnader eller öka sina belåningsmöjligheter. Detta överensstämmer dock inte 
med studiens resultat. Följaktligen finns det en alternativ förklaring som denna studie 
inte berör. Svaren i enkätundersökningen indikerar på att bostadsrättsföreningar vill visa 
sig ekonomiskt stabila inför primära intressenter, alternativt förenkla redovisningen på 
ett sådant sätt att primära intressenter ska förstå den. 
 
Vidare har vi under studiens gång fått indikatorer på att ett flertal bostadsrättsföreningar 
grundade valet av K-regelverk på det faktum att det enligt lag är möjligt att byta från 
K2-regelverket till K3-regelverket, men inte tvärt om. Inför valet verkade vissa 
bostadsrättsföreningar vara rädda för att välja “fel” regelverk och följaktligen valde de 
K2-regelverket för att behålla möjligheten att byta regelverk i ett senare skede. 

5.3	  Förslag	  på	  fortsatta	  studier	  

En intressant iakttagelse som gjorts under studiens gång är att många 
bostadsrättsföreningar verkar ha bristande kunskap och intresse vad gäller redovisning. 
De som sitter i bostadsrättsföreningars styrelse verkar främst intressera sig för den 
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operationella delen av verksamheten vilket inkluderar frågor som rör fastigheten och 
trivsel i föreningen. För att kunna värna om fastigheten och öka trivseln i föreningen 
krävs dock en bra ekonomi, vilket förutsätter kunskap och engagemang i ekonomiska 
frågor. I bostadsrättsföreningars fall verkar denna kunskap inhämtas genom att 
outsourca redovisningen till utomstående expertis, vilket inte behöver vara negativt. Det 
vore däremot intressant att undersöka om de bostadsrättsföreningar vars redovisning 
administreras av en medlem i föreningen, som vidare har inblick och förståelse i 
föreningens visioner och verksamhet, har stabilare ekonomi än de vars redovisning 
outsourcas till en part som inte är fullt insatt i verksamheten. Genom att undersöka detta 
erhålls en förståelse för hur bostadsrättsföreningars ekonomi påverkas beroende på vem 
som administrerar redovisningen. 
  
En annan intressant aspekt som denna studie visar på är att ekonomiska förvaltare som 
HSB, Riksbyggen och SBC påverkar bostadsrättsföreningar i ekonomiska frågor mer än 
redovisningsbyråer som PWC, KPMG och EY. Det skulle vara intressant att undersöka 
varför det förhåller sig på detta vis. Arbetar nischade ekonomiska förvaltare gentemot 
sina kunder på ett mer effektivt sätt? Eller har bostadsrättsföreningar och likartade icke-
vinstdrivande organisationer större förtroende för nischade ekonomiska förvaltare? Om 
detta är fallet kan det vara aktuellt för redovisningsbyråer att se över sina rutiner. 
Annars kan de riskera att förlora bostadsrättsföreningar som kunder.  
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Fråga	  1:	  Vilken	  roll	  har	  du	  inom	  bostadsrättsföreningen?	  
	  

	  
Majoriteten	  av	  de	  som	  besvarade	  enkäten	  sitter	  i	  styrelsen.	  En	  mindre	  andel	  på	  5	  %	  svarade	  “annat”	  och	  
kommenterade	   att	   har	   rollen	   som	   vice	   ordförande	   eller	   suppleant	   vilka	   också	   är	   positioner	   inom	   en	  
styrelse.	  I	  tre	  av	  fallen	  har	  även	  en	  ekonomisk	  förvaltare	  besvarat	  enkäten,	  men	  eftersom	  denna	  studie	  
avser	  att	  undersöka	  vad	  som	  påverkar	  styrelsemedlemmar	  har	  dessa	  svar	  exkluderats	  ur	  analysen.	  

Fråga	  2:	  Vem	  sköter	  den	  ekonomiska	  redovisningen	  i	  er	  bostadsrättsförening?	  
	  

	  
	  

Majoriteten	  av	  de	  som	  besvarade	  enkäten	  hade	  en	  ekonomisk	  förvaltare	  som	  administrerar	  
redovisningen.	  En	  mindre	  andel	  på	  5,7	  %	  svarade	  ”annat”	  och	  kommenterade	  att	  det	  är	  andra	  
ekonomiska	  förvaltare	  än	  HSB	  och	  Riksbyggen,	  exempelvis	  SBC	  och	  Fastighetspartner	  AB.	  
	  
	  
Fråga	  3:	  Vilket	  regelverk	  valde	  ni	  inför	  räkenskapsår	  2014?	  
	  

	  
	  
Fråga	   4:	   K3-‐regelverket	   ställer	   krav	   på	   att	   föreningen	   upprättar	   komponentavskrivningar. I	   vilken	  
utsträckning	  har	  detta	  påverkat	  ert	  val	  mellan	  K2	  och	  K3?	  
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Fråga	   5:	   Valde	   ni	  medvetet	   det	   regelverk	   som	   är	  mest	   likt	   den	   redovisningsmetod	   som	  ni	   tillämpade	  
innan	  räkenskapsår	  2014?	  
	  

	  
	  
Fråga	  6:	  Kostnaden	  för	  redovisningsarbete	  kan	  variera	  beroende	  på	  vilket	  regelverk	  som	  väljs.	   I	  vilken	  
utsträckning	  har	  detta	  påverkat	  ert	  val	  mellan	  K2	  och	  K3?	  
	  

	  
	  
Fråga	  7:	  Arbetsbördan	  för	  den	  som	  arbetar	  med	  redovisningen	  kan	  variera	  beroende	  på	  vilket	  regelverk	  
som	  väljs.	   I	  vilken	  utsträckning	  har	  detta	  påverkat	  ert	  val	  mellan	  K2	  och	  K3?	  
	  

	  
	  
Fråga	  8:	  Föreningens	  resultat-‐	  och	  balansräkning	  påverkas	  olika	  beroende	  på	  vilket	  regelverk	  som	  väljs. 
I	  vilken	  utsträckning	  har	  detta	  påverkat	  ert	  val	  mellan	  K2	  och	  K3?	  
	  

	  
	  
Fråga	  9:	  Föreningens	  skattekostnad	  kan	  påverkas	  olika	  beroende	  på	  vilket	  regelverk	  som	  väljs. I	  vilken	  
utsträckning	  har	  detta	  påverkat	  ert	  val	  mellan	  K2	  och	  K3?	  
	  

	  
	  

Fråga	   10:	   Inför	   ert	   val	   mellan	   K2	   och	   K3,	   i	   vilken	   utsträckning	   beaktade	   ni	   hur	   respektive	   regelverk	  
påverkar	  föreningens	  möjlighet	  att	  låna	  pengar?	  
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Fråga	  11:	  I	  vilken	  utsträckning	  har	  ni	  påverkats	  av	  hur	  andra	  bostadsrättsföreningar	  resonerat	  inför	  valet	  
mellan	  K2	  och	  K3?	  
	  

	  
	  

Fråga	   12:	   I	   vilken	   utsträckning	   har	   en	   revisor,	   redovisningskonsult	   eller	   annan	   ekonomisk	   förvaltare	  
(T.ex.	  HSB	  eller	  Riksbyggen)	  påverkat	  ert	  val	  mellan	  K2	  och	  K3?	  
	  

	  
	  

Fråga	   13:	   Inför	   valet	   debatterades	   det	   om	   att	   de	   nya	   regelverken	   kunde	   komma	   att	   påverka	  
hyresavgifterna	  för	  medlemmarna. I	  vilken	  utsträckning	  påverkade	  denna	  aspekt	  ert	  val	  mellan	  K2	  och	  
K3?	  
	  

	  
	  

Fråga	  14:	  Rangordna	  nedanstående	  aspekter	  efter	  vad	  som	  påverkat	  ert	  val	  av	  regelverk	  mest	  
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Bilaga	  4.	  Korrelationsmatris	  
 

Faktorer	   1.	   2.	   3.	   5.	   6.	   7.	   8.	   9.	  
1.	  Medlemmarna	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
2.	  Andra	  bostadsrättsföreningar	   ,193**	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3.	  Redovisningsprofessionen	   ,320**	   ,294**	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
5.	  Redovisningskostnad	   ,101	   ,220**	   ,128	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	  
6.	  Komplexitet	   ,084	   ,157*	   ,107	   ,714**	   1	   	  	   	  	   	  	  
7.	  Resultat-‐	  och	  balanspåverkan	   ,271**	   ,016	   ,163*	   ,165*	   ,212**	   1	   	  	   	  	  
8.	  Skattekostnad	   ,244**	   ,113	   ,211**	   ,173**	   ,229**	   ,370**	   1	   	  	  
9.	  Belåningsmöjlighet	   ,306**	   ,129	   ,083	   ,030	   ,083	   ,287**	   ,346**	   1	  
	  
*.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.05	  level	  (2-‐tailed).	  
**.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.01	  level	  (2-‐tailed).	  

	  


