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Sammandrag 

Från och med redovisningsåret 2014 måste mindre organisationer ha valt mellan 

redovisningsregelverken K2 och K3. För bostadsrättsföreningar är detta val komplicerat 

eftersom redovisning enligt regelverken inte anses anpassad för dem. Denna studie syftar 

därför till att undersöka vilka faktorer som ligger bakom bostadsrättsföreningars val mellan 

dessa K-regelverk. I studiens undersöks variablerna storlek, skuldsättningsgrad, 

anläggningstillgångar, ålder och kooperativtillhörighet. Utifrån Positive Accounting Theory 

och Institutional Theory ställs fem hypoteser upp över vilket K-regelverk föreningarna 

förväntas välja i förhållande till dessa faktorer. Hypoteserna testas med en logistisk 

regressionsanalys genomförd på insamlad data från 303 svenska bostadsrättsföreningar. 

Studiens resultat tyder på att tre av de ovanstående faktorerna påverkar föreningarnas val: 

storlek, anläggningstillgångar och kooperativtillhörighet. Signifikanta resultat för 

skuldsättningsgrad och ålder erhölls ej. Vidare indikerar resultaten att Positive Accounting 

Theory inte kan förklara bostadsrättsföreningarnas val av regelverk. Institutional Theory 

verkar dock delvis kunna förklara valet.    

 

Nyckelord: Bostadsrättsföreningar, K2, K3, Positive Accounting Theory, Institutional 

Theory. 
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1. Inledning 

I Sverige sker ett ständigt arbete för att utveckla redovisningsreglerna för bolag och 

föreningar. Den myndighet som har huvudansvaret för detta, i och med sitt utvecklande av 

god redovisningssed i organisationers bokföring och offentliga redovisningar, är 

Bokföringsnämnden (Bokföringsnämnden, 2015a). Som en del i utvecklingen av 

redovisningen i Sverige arbetar Bokföringsnämnden sedan år 2004 med ett nytt regelsystem 

            organisationers redovisning, de             -regelverken (Bokföringsnämnden, 

2014). Alla aktiebolag och ekonomiska föreningar ska enligt detta tillämpa något av 

regelverken K1, K2, K3 eller K4. Större bolag och föreningar ska tillämpa huvudregelverket 

K3, medan mindre bolag och föreningar (från och med redovisningsår som börjar senare än 

2013-12-31) måste ha valt antingen K3 eller förenklingsregelverket K2 (Bokföringsnämnden, 

2015b). 

 

                                                                                              

                                                                                              

redovisningen (BFNAR 2009:1). Organisationer som redovisar enligt K3, ett                

                                                                                  

finansiella rapporterna (BFNAR 2012:1). K3 ger ett större tolkningsutrymme och grovt 

                   “          ”                                         “          ” ( PMG  

2014). K3 ställer dessutom högre krav på redovisningen då det inte innehåller de 

förenklingsregler som återfinns i K2 och till exempel förordar en större mängd 

tilläggsupplysningar i årsredovisningen (BFNAR 2012:1). Valet av regelverk är 

betydelsefullt eftersom skillnaderna regelverken emellan påverkar organisationers 

redovisning och resultat.  

 

Det finns en rad faktorer som kan påverka val av redovisningsregelverk. Den forskning som 

undersöker vad som ligger bakom organisationers redovisningsval kallas för accounting 

choice-forskning. Den kanske mest omskrivna teorin, Positive Accounting Theory (PAT), 

syftar till att förklara varför en organisation väljer en redovisningsmetod framför en annan, 

givet en viss situation (Watts & Zimmerman, 1990). Enligt PAT förväntas beslutsfattare 

agera på det sätt som är mest fördelaktigt för dem själva i syfte att maximera sin egen nytta. 

Utöver PAT, som baseras på vinstdrivna företag, kan också Institutional Theory (IT) 

användas för att förklara en organisations redovisningsval. IT förutspår att press från 
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omgivningen påverkar organisationer att agera på ett visst sätt. Denna press kommer från 

individer och grupper som på något sätt har en koppling till organisationen i fråga (DiMaggio 

& Powell, 1983). 

 

Utifrån en enkel tolkning av PAT pekar valet mellan K-regelverken i riktningen mot K2 för 

de flesta organisationer. K2 är mindre komplicerat och inte lika administrativt krävande som 

K3. Kostnaderna bör därför vara lägre, varför resultatet blir högre, vid valet av K2. 

Ledningen förväntas således välja K2 då ett högt resultat i de flesta fall är gynnsamt för den. 

Tidigare uppsatser inom ämnet indikerar även detta - kan företag välja K2 så gör de det 

(Ahlberg, Andersson & Steiner, 2014; Fredriksson & Marki, 2015; Räs & Ringholm, 2015). 

Undantag från detta har dock observerats för företag i forskning- och utvecklingsintensiva 

branscher, där företagen istället väljer K3 för att kunna ta upp sina utvecklingskostnader som 

en tillgång, vilket inte är tillåtet i K2 (Hansson & Elfstrand, 2015).  

 

Ett val i enlighet med PAT blir dock ej lika förutsägbart för organisationer som inte enbart 

drivs av att generera en så hög vinst som möjligt. En sådan typ av organisation är 

bostadsrättsföreningar. Till skillnad från aktiebolag som drivs av vinst ska 

bostadsrättsföreningar följa självkostnadsprincipen, vilket innebär att varje års utgifter ska 

täckas in av medlemmarnas årsavgifter. Detta innebär att resultatet inte har någon egentlig 

betydelse, så länge kassaflödet är tillräckligt stort för att de löpande utgifterna ska kunna 

betalas (Lundén, 2014, s. 11; Davidsson & Götehed, 2014). Vidare behöver inte heller 

bostadsrättsföreningar vidta åtgärder för att öka det egna kapitalet när det finns skäl att anta 

att detta understiger en viss nivå (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2009).  

 

För bostadsrättsföreningar kompliceras valet mellan K2 och K3 ytterligare av det faktum att 

K-regelverken inte anses ge utrymme för en redovisning anpassad för dem (Callert, 2013; 

Davidsson & Götehed, 2014; Lundén, 2014, s. 29-30; Stattin & Svernlöv, 2014; Blomqvist, 

Lago, Linde, Knight, & Brännström, 2015a). Detta framförallt eftersom reglerna i K-

regelverken inte på ett bra sätt samexisterar med självkostnadsprincipen, då de inte tar någon 

vidare hänsyn till att det är kassaflödet (och inte resultatet) som är det viktiga i en 

bostadsrättsförening (Callert, 2013; Lundén, 2014, s. 10). K2 och K3 tar inte heller hänsyn 

till de speciella regler för underhållskostnader som finns för bostadsrättsföreningar (Lundén, 

2014, s. 10; Götehed & Davidsson, 2014; Blomqvist et al., 2015a). Detta leder till att 

redovisningen inte ger en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning och gör det 
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svårt att förklara för medlemmarna varför redovisningen ser ut som den gör (Davidsson & 

Götehed, 2014; Stattin & Svernlöv, 2014). Vidare blir årsredovisningen inte heller det 

beslutsunderlag för köpare av bostadsrätter i föreningen som den borde vara (Blomqvist et 

al., 2015a). 

 

Mot bakgrund av det problematiska i att välja mellan regelverk som inte är anpassade för 

verksamheten är det således intressant att undersöka vad som har varit avgörande vid valet 

mellan K2 och K3. Särskilt eftersom detta är ett viktigt val som påverkar alla 

bostadsrättsföreningar och de omkring 1,5 miljoner människor som bor i bostadsrätter 

(Lundén, 2014, s. 36; Blomqvist, Lago, Linde, Knight, & Brännström, 2015b). Enligt Collin 

Tagesson, Andersson, Cato, & Hansson (2009) kan PAT och IT tillsammans förklara 

redovisningsval för organisationer som inte enbart drivs av vinst, på ett bättre sätt än vad de 

båda teorierna kan var för sig. På grund av att bostadsrättsföreningar inte är vinstdrivna 

använder vi oss därför av såväl PAT som IT i denna studie.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att utifrån Positive Accounting Theory och Institutional Theory 

undersöka vilka faktorer som påverkar valet mellan redovisningsregelverken K2 och K3 för 

bostadsrättsföreningar. 
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2. K-regelverken och bostadsrättsföreningar  

I detta kapitel presenteras de grundläggande skillnaderna mellan bostadsrättsföreningar och 

aktiebolag. Efter det introduceras översiktligt K-regelverken, K2 och K3. För att få en större 

förståelse för hur valet mellan K2 och K3 påverkar just bostadsrättsföreningar avslutas 

kapitlet med en genomgång av de för bostadsrättsföreningar viktigaste skillnaderna mellan 

regelverken. 

2.1 Aktiebolag och bostadsrättsföreningar 

Aktiebolag är en bolagsform där de som äger företaget, aktieägarna, i princip är fria från 

personligt ansvar för bolagets skulder (Hemström, 2015). Aktiebolag är en juridisk person 

och ska i första hand följa aktiebolagslagen. Företagsformen har bokföringsskyldighet, vilket 

innebär att årsredovisningslagen, bokföringslagen och Bokföringsnämndens normgivning ska 

följas (Bokföringsnämnden, 2015c). Ett aktiebolags syfte är att gå med vinst, vilket kan 

utläsas ur aktiebolagslagen 3 kap 3§ (SFS 2005:551): 

 

3 § Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till 

fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen. I så fall skall det också 

anges hur bolagets vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation skall användas. 

 

Bostadsrättsföreningar är ekonomiska föreningar, vilka bedriver ekonomisk verksamhet för 

att främja medlemmarnas ekonomiska intressen (Bokföringsnämnden, 2015d; Bolagsverket, 

2012). Ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga och bostadsrättsföreningar ska därför, 

precis som aktiebolag, följa årsredovisningslagen, bokföringslagen och Bokföringsnämndens 

normgivning (Bokföringsnämnden, 2015d). Den största skillnaden mellan 

bostadsrättsföreningar och aktiebolag är ändamålet med verksamheten. I bostadsrättslagen 1 

kap 1§ (SFS 1991:614) går det att utläsa: 

 

1 § En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens 

hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. 

 

Den främsta skillnaden mellan de två olika företagsformerna är alltså syftet, som i sin tur 

påverkar hur resultatstyrd verksamheten är. I bostadsrättsföreningar spelar det ingen roll om 

det redovisningsmässiga resultatet är negativt om kassaflödet är stabilt (Lundén, 2014, s. 11). 
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I aktiebolag spelar resultatet en större roll då aktieägarna kan riskera att bli personligt 

ansvariga om hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat (Bolagsverket, 2015a). De 

olika associationsformerna skiljer sig även åt i vilka de vänder sig till, då ett aktiebolag har 

dess aktieägare och bostadsrättsföreningar dess medlemmar (Hemström, 2015; Bolagsverket, 

2015b). Aktieägarna efterfrågar en hög avkastning, medan det i bostadsrättsföreningar 

snarare handlar om att ha en låg årsavgift för medlemmarna (Hemström, 2015; Lundén, 2014, 

s. 25).  

 

2.2 K-regelverken 

År 2004 bestämde sig Bokföringsnämnden för att förändra normgivningen och förenkla 

redovisningen för mindre och medelstora organisationer i Sverige (Drefeldt & Törning, 2013, 

s. 20). Bakgrunden till detta var att det tidigare tillvägagångssättet inte ansågs ändamålsenligt 

och det fanns ett behov för normerna att bli anpassade till organisationers storlek och 

verksamhetsform (Bokföringsnämnden, 2004). Den nya normgivningen, även kallad K-

projektet, medförde de fyra regelverken K1, K2, K3 och K4. De olika regelverken innehåller 

de samlade lagregler som gäller för de organisationer som ska tillämpa respektive regelverk. 

 

K1 är regelverket som gäller för mindre organisationer i form av enskilda näringsidkare, 

handelsbolag och ideella föreningar (Bokföringsnämnden, 2014). K2 ska användas av mindre 

aktiebolag och ekonomiska föreningar som upprättar ett förenklat bokslut. Större onoterade 

aktiebolag som upprättar en års- eller koncernredovisning ska följa regelverket K3 medan K4 

gäller för större aktiebolag som följer den internationella redovisningstandarden IFRS. 

 

2.3 K2 och K3 

Samtliga bostadsrättsföreningar och de flesta aktiebolag i Sverige (97 %), stod i januari 2014 

inför valet mellan det regelbaserade K2 och det principbaserade K3 (Lundén, 2014, s. 21; 

Abrahamsson, 2013). K2 får tillämpas av mindre ekonomiska föreningar och aktiebolag som 

inte har uppfyllt två eller tre av följande kriterier under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren,                                     1 kap. 3§ (SFS 1995:1554):  

 

       8                               
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       40 miljoner kronor i balansomslutning  

 

Organisationer som således uppfyllt högst ett av ovanstående kriterier räknas som ett mindre 

företag eller förening, och kan därför använda K2, men om två av samma kriterier har 

uppfyllts två år i rad måste organisationen tillämpa K3 (KPMG, 2014). Om organisationen 

väljer att tillämpa K2 gäller Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre 

ekonomis              (                                                     

                                   (                                                    

                                                                                        

koncernredovisning (BFNAR 2012:1).  

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan de olika regelverken är att K2 har fler detaljerande 

regler och färre valmöjligheter, i jämförelse med K3, som kräver fler bedömningar i enlighet 

med olika principer (Bokföringsnämnden, 2004). I K2 finns exempelvis beloppsgränser och 

förenklingsregler, vilket K3 saknar. En väsentlig skillnad, som framförallt påverkar 

aktiebolagen, är att K2 bygger på försiktighetsprincipen (BFNAR 2009:1). Principen fastslår 

att värdering till verkligt värde inte är tillåtet, vilket innebär att tillgången måste värderas till 

anskaffningsvärde. Företag som tillämpar K2 får inte heller aktivera eget upparbetade 

immateriella tillgångar, som exempelvis forskning och utveckling (PwC, 2015). Det krävs 

också färre tilläggsupplysningar från de organisationer som tillämpar K2. Dessa behöver 

enbart ange de tilläggsupplysningar som krävs enligt årsredovisningslagen samt att 

redovisningen är upprättad enligt K2 (KPMG, 2014). Organisationer som redovisar enligt K3 

måste bland annat lämna upplysningar om vilka redovisningsprinciper som tillämpas för 

finansiella instrument och leasing. 

 

Vad gäller årsredovisningen och resultaträkningen finns det också olika riktlinjer i de två 

regelverken. Under K2 används en standardiserad mall för årsredovisningen där det finns 

tydliga instruktioner hur de olika posterna ska redovisas (BFNAR 2009:1). I K3 finns det en 

mindre tydlig vägledning och där ska årsredovisningen upprättas enligt angivelserna i 

årsredovisningslagen (Drefeldt & Törning, 2013, s. 21). Vid upprättandet av en 

resultaträkning får organisationer under K2 enbart använda en kostnadsindelad 

resultaträkning, i jämförelse med organisationer som tillämpar K3, vilka får välja mellan en 

kostnadsindelad eller en funktionsindelad resultaträkning (Drefeldt & Törning, 2013, s. 109). 
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2.4 K2, K3 och bostadsrättsföreningar 

En viktig skillnad mellan regelverken som berör bostadsrättsföreningar i hög grad är 

avskrivningar på fastigheter (Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 254-255). K2-

regelsystemet har en enklare ansats till avskrivningarna då byggnader skrivs av i sin helhet, i 

jämförelse med K3 där byggnaden delas in i flera komponenteter som skrivs av var för sig. 

Enligt K3-regelverket ska byggnader skrivas av genom komponentavskrivning (BFNAR 

2012:1). K3 anger:”Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell 

anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på 

dessa”. Detta innebär alltså att samtliga komponenter, exempelvis fönster, fasad, tak och 

stomme ska skrivas av på deras beräknade livslängd. K3-regelverket ger alltså upphov till fler 

bedömningar i jämförelse med K2, och är således mer avancerat. 

 

Det finns också likheter mellan regelverken gällande avskrivningar. Både K2 och K3, 

förordar linjära avskrivningar då de allmänna råden förbjuder progressiva avskrivningar, i 

och med den nya tolkningen av regelverket från april 2014 (SBC, 2014). Mark skrivs inte av i 

något av regelverken, då det inte anses minska i värde. 

 

Förutom avskrivningar finns det även viktiga skillnader i hanterandet av underhållsåtgärder 

mellan regelverken. Under K2-regelverket ska underhållskostnader kostnadsföras direkt i 

resultaträkningen (Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 254-255). Det är endast ny- och 

tillbyggnaders utgifter som får tas upp som en tillgång i balansräkningen, då ombyggnad 

endast kan tas upp till en tillgång till den del som anses höja fastighetens värde. Under K3 

får, till skillnad mot K2, underhållsåtgärder tas upp som en ny tillgång i balansräkningen eller 

som en underhållskostnad av en befintlig tillgång. Alltså kan utgifter från ombyggnation tas 

upp till hela beloppet (BFNAR 2012:1). 
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras kortfattat de två teorier, Positive Accounting Theory och 

Institutional Theory, som utgör den teoretiska referensramen för denna studie. 

I denna studie tillämpas de två teorier som flitigast används inom accounting choice-

forskning: Positive Accounting Theory (PAT) och Institutional Theory (IT) (Collin et al., 

2009). Den förstnämnda är baserad på vinstdrivna företag, medan den sistnämnda är den teori 

som främst använts för att förklara accounting choice i myndigheter och andra icke 

vinstdrivna organisationer (Carpenter & Feroz, 2001). Bostadsrättsföreningar är något av ett 

mellanting, en icke vinstdriven organisation med inslag av det vinstfokus som återfinns i 

aktiebolag. Enligt Collin et al. (2009) lämpar sig ingen av dessa teorier väl för att ensamt 

förklara en sådan typ av organisations redovisningsval. Tillsammans kompletterar de dock 

varandra väl. I artikeln argumenterar författarna för att de två teorierna bör användas 

tillsammans för att förklara valet av redovisningsmetod för företag i den offentliga sektorn, 

vilka, likt bostadsrättsföreningar, inte får vara drivna av vinst. 

 

3.1 Positive Accounting Theory 

Positive Accouning Theory syftar till att försöka förutsäga organisationers val av 

redovisningsmetoder, samt att förklara varför de gör dessa val (Watts & Zimmerman, 1986). 

Teorin baseras på principal-agent-teorin
1
 och antar att människor är rationella och 

nyttomaximerande och således också väljer de redovisningsmetoder som gynnar dem mest. 

 

PAT lyfter fram tre hypoteser som bör kunna förklara valet av redovisningsmetod (Watts & 

Zimmerman, 1986). Bonus plan hypothesis förutsäger att ledningen väljer de 

redovisningsmetoder som maximerar deras egen bonus. Då en bonus vanligtvis är kopplad till 

organisationens resultat (direkt eller indirekt) flyttar de framtida resultat till den nuvarande 

perioden och åtnjuter därigenom en större bonus. Debt/equity hypothesis (på senare år även 

kallad debt covenant hypothesis) förutsäger att en organisations skuldsättningsgrad påverkar 

redovisningen (Watts & Zimmerman, 1986). Ju högre skuldsättningsgrad, desto större är 

sannolikheten att organisationen väljer metoder som ökar resultatet för den nuvarande 

                                                           
1
 Se Jensen, M. C., & Meckling, W. H., (1976). “T                   M                                     

 w                 ”  Journal of Financial Economics. 3(4), s. 305-360. 
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perioden, i syfte att minska risken för att den inte ska kunna infria en avtalad covenant
2
 

(Dichew & Skinner, 2002). Political cost hypothesis förutsäger att ju högre så kallade 

politiska kostnader som en organisation kan tänkas stå inför, desto mer benäget är det att 

välja redovisningsmetoder som skjuter upp resultatet till senare perioder (Watts & 

Zimmerman, 1986). Ett annat sätt att förklara hypotesen är att organisationen inte vill dra till 

sig uppmärksamhet från politiker, som håller ett vakande öga på organisationer med hög 

lönsamhet, och därmed väljer organisationen redovisningsmetoder som minskar resultatet. 

 

Dessa hypoteser är klart anpassade för att beskriva beslutsfattandet i vinstdrivna företag. För 

en icke vinstdriven bostadsrättsförening är dessa hypoteser naturligt nog inte lika relevanta. 

Bonussystem och covenanter existerar inte på samma sätt och det är inte speciellt troligt att 

en bostadsrättsförening skulle behöva oroa sig för att dra på sig oönskad uppmärksamhet från 

politiker, då de är mindre organisationer som inte uppnår höga lönsamhetsnivåer. Detta ligger 

också i linje med Zmijewski och Hagerman (1981) som finner att små företag inte tar hänsyn 

till politiska kostnader i sina val av redovisningsmetoder. Studier som använder sig av PAT 

riktar sig dessutom generellt till noterade företag (exempelvis Watts & Zimmerman, 1978; 

Gopalakrishnan, 1994; DeAngelo, DeAngelo & Skinner, 1994).  

 

PAT har dock även använts i accounting choice-forskning som studerar icke vinstdrivna 

organisationer. Ett exempel är Chase & Coffman (1994) vilka argumenterar för att ledningen 

för college och universitet väljer den redovisningsmetod som ger ett resultat som maximerar 

dess egen nytta. Då finansiellt välmående är något som indikerar framgång för denna typ av 

organisationer (och således också för ledningen) kan PAT förklara valet av 

redovisningsmetod för denna typ av icke vinstdrivna organisationer. PAT är relevant att 

undersöka även i denna studie på grund av följande: Trots att bostadsrättsföreningar inte 

behöver gå med vinst, vill de gå med vinst, och till varje pris undvika en förlust (Lundén, 

2014, s. 11 & 17). “Detta är en smitta från aktiebolagsvärlden där ett negativt eget kapital 

(som beror på förluster i verksamheten) leder till problem och personligt ansvar för 

styrelsen” (Lundén, 2014, s. 11). 

 

                                                           
2
 En covenant är ett krav formulerat som ett finansiellt nyckeltal eller annat finansiellt eller icke-finansiellt mått 

som ställs som villkor av en bank vid utfärdandet av en kredit. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyckeltal
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bank
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Det negativa resultatet i årsredovisningen kan också ge en missvisande bild av föreningens 

ekonomiska ställning. Detta eftersom det kan vara svårt att förklara för föreningens 

medlemmar samt nya köpare varför det ser ut som det gör och att resultatet egentligen är 

oviktigt för föreningens ekonomi. Därför vill styrelsen undvika bokföringsmässiga 

underskott, då detta kan leda till att årsredovisningen blir missvisande som beslutsunderlag 

(Blomqvist et al., 2014b). En annan anledning till att föreningens styrelse vill ha så låga 

kostnader som möjligt, och därigenom ett högre resultat, är att de vill minska årsavgifterna. 

Styrelsemedlemmarna bor i de allra flesta fall själva i föreningen och enligt 

självkostnadsprincipen ska årsavgifterna täcka föreningens utgifter på en årlig basis. Ju högre 

föreningens kostnader är desto högre blir årsavgifterna. En nyttomaximerande styrelse bör 

därför se ett värde i att pressa kostnaderna. Enligt PAT bör alltså bostadsrättsföreningar välja 

det K-regelverk som för dem har den mest positiva påverkan på resultatet. 

 

Med detta sagt kan det ändå vara bra att ha i åtanke att PAT är en teori som baseras på 

vinstdrivna företag och att den därför inte är anpassad för icke vinstdrivna organisationer. 

Huruvida den ändå kan användas för att förklara val av redovisningsmetoder för 

bostadsrättsföreningar återstår att se. 

 

3.2 Institutional Theory 

Institutional Theory är en sociologiskt inriktad teori som försöker förklara hur omgivningen 

påverkar organisationer att agera på ett visst sätt, exempelvis i deras val av 

redovisningsmetod. IT grundas i antagandet att organisationer anpassar sin struktur för att 

uppfylla omgivningens förväntningar, vilket i sin tur leder till att organisationer allt mer 

liknar varandra (Collin et al., 2009). Teorins skapare DiMaggio och Powell (1983) hävdar att 

s.k. institutioner, det vill säga omgivningen, pressar beslutsfattare till att agera i en viss 

riktning. Organisationer tillhörande en grupp, exempelvis en viss bransch, har till en början 

olika synsätt och handlingsmönster, men med tiden tenderar de att anpassa sig efter de 

förutsättningar som finns i omgivningen. De argumenterar för att likformighet uppstår när 

organisationer som inte anpassar sig till omgivningen, gallras ut och att beslutsfattare med 

tiden lär sig att anpassa organisationers handlingsmönster efter rådande förutsättningar, då de 

annars förlorar sin legitimitet. Det fenomen som ligger bakom organisationers tendens att 

likna varandra kallas för isomorfism. DiMaggio och Powell (1983) identifierar tre typer av 

isomorfismer som påverkar organisationer och deras agerande; härmande-, normativ- och 



 
 

11 
 

tvingande isomorfism.  

 

Härmande isomorfism uppstår när organisationer upplever osäkerhet i en given situation 

(DiMaggio & Powell, 1983). Denna osäkerhet leder till att organisationerna härmar andra 

framgångsrika organisationer i samma bransch i syfte att själva bli framgångsrika. 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 på egen hand reda ut vilken typ av agerande 

som är bäst i en osäker situation. Om det inte finns några uppenbara fördelar med en specifik 

redovisningsmetod är det rationellt att kopiera den metod som är mest använd av 

organisationer i samma bransch. Normativ isomorfism uppstår när yrkesgrupper fastställer 

normer, metoder och villkor för hur de ska arbeta inom sitt område, så kallad 

profesionalisering. 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). Ett exempel är när redovisningsprofessionen påverkar 

organisationerna i sin redovisning. Tvingande isomorfism innebär att organisationen dels 

påverkas i sitt agerande av de organisationer som den är beroende av, dels av de kulturella 

förväntningar som samhället har (DiMaggio & Powell, 1983). Detta kan vara i form av olika 

tvingande myndighetsbeslut, lagar som styr verksamheten och vad den innefattar, och så 

vidare. Exempel är när ett företag ändrar sin produktionsmetod för att möta nya miljökrav 

eller anlitar en revisor för att inte bryta mot bestämmelserna i aktiebolagslagen. 

 

Precis som vid genomgången av PAT och dess hypoteser bör det klargöras att 

isomorfismerna har sina frågetecken för denna studie. Eftersom valet mellan K2 och K3 

måste göras av alla bostadsrättsföreningar senast under samma redovisningsår går det inte att 

härma andra föreningar som framgångsrikt valt det ena eller det andra regelverket. Däremot 

kan man tänka sig att styrelsemedlemmar i en osäker förening kan höra av sig till andra 

föreningar för att höra hur de resonerar kring valet och vad det tänker välja. Att det finns 

osäkra bostadsrättsföreningar är det inte heller några tvivel om, då regelverken är dåligt 

anpassade för bostadsrättsföreningar och många styrelsemedlemmar dessutom saknar större 

kunskaper inom redovisning. Därför torde det finnas incitament att välja samma regelverk 

som andra föreningar avser att välja. Normativ isomorfism kan bland annat ta sig uttryck 

genom att många bostadsrättsföreningar har kontakt med redovisningsprofessionen och 

därför tar hänsyn till deras rekommendationer i valet mellan regelverken. Då denna studie 

baseras på data från årsredovisningar, där eventuella individuella rekommendationer från 
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redovisningsprofessionen inte anges, inkluderas denna typ av information inte i studien. 

Tvingande isomorfism är troligtvis inte något som påverkar valet för de flesta föreningar då 

det är tveksamt att en fristående förening skulle göra sitt val av regelverk utifrån andra 

organisationers krav eller kulturella förväntningar hos omgivningen.  

 

För föreningar som är medlemmar i en central organisation, så kallade bostadskooperationer 

(exempelvis HSB), är det dock tänkbart att Institutional Theory och dess isomorfismer spelar 

en roll. Detta då medlemsföreningarna känner press att välja som andra föreningar i 

kooperationen. Rekommenderar dessutom kooperationen att ett visst regelverk bör tillämpas 

kan bostadsrättsföreningar anknutna till kooperationen se detta som en norm de bör efterfölja.  

 

Huvudbudskapet i IT, att organisationer väljer likadant, gör teorin relevant för denna studie. I 

allmänhet förväntar vi oss att PAT ger en indikation på bostadsrättsföreningens val av K-

regelverk, medan IT understödjer detta då den förutsäger att bostadsrättsföreningar agerar 

likformigt. I enlighet med IT förväntas vidare bostadsrättsföreningar inom samma 

kooperation välja samma redovisningssystem, då omgivningen och dess förväntningar driver 

dessa föreningar mot likformighet. 
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4. Hypotesutformning 

I detta kapitel presenteras de variabler som förväntas kunna förklara valet mellan K2 och 

K3. Utifrån PAT och IT samt tidigare forskning inom accounting choice framställs under 

varje variabel studiens hypoteser. 

4.1 Storlek 

Positive Accounting Theory och dess political cost hypothesis förutsäger att organisationer 

som känner sig utsatta för politikers vakande ögon är mer benägna att minska sina resultat än 

andra organisationer, av rädsla för att dra på sig negativ uppmärksamhet. I många studier har 

organisationens storlek använts som proxy för denna utsatthet (Chase & Coffman, 1994). 

Generellt verifierar också resultaten hypotesen att större organisationer, i högre utsträckning 

än mindre, väljer redovisningsmetoder som ger lägre resultat. I denna studie motsvarar detta 

det redovisningsregelverk som normalt sett är associerat med högre kostnader – det mer 

administrativt krävande K3. 

 

Som tidigare nämnts är dessa politiska kostnader troligtvis inte relevanta i denna studie, men 

även forskning som riktar sig mot icke vinstdrivna organisationer har nått resultat som tyder 

på att större organisationer väljer mer kostsamma redovisningsmetoder än små 

organisationer. Collin et al. (2009) studerar svenska företag inom den offentliga sektorn. Med 

stöd av Institutional Theory, ställer författarna upp hypotesen att större organisationer bör 

välja den mer kostsamma redovisningsmetoden, som också är anpassad för större företag 

framför den som är anpassad för mindre, i sin strävan mot att uppfattas som legitima. Denna 

hypotes verifieras sedan av studiens resultat. Då K3 är anpassad för större organisationer, 

medan K2 är anpassad för mindre, kan detta resultat tolkas som ett tecken på att större 

bostadsrättsföreningar väljer K3 för att uppfattas som legitima. Huruvida resultatet är 

applicerbart på bostadsrättsföreningar är dock oklart då alla bostadsrättsföreningar är 

tillräckligt små för att enligt lag få välja K2 (Lundén, 2014, s. 21). Det är därför möjligt att de 

inte känner samma press från omgivningen att välja K3 för att verka legitima. 

 

Ytterligare en anledning till att organisationens storlek kan påverka valet av 

redovisningsmetod,                                                                      , vilket i 

sin tur                                             (Hang & Wang, 2012, s. 94). Eftersom 

det finns mindre resurser och många gånger                                            
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      , bör således bostadsrättsföreningens storlek kunna påverka valet mellan det enklar  

                                           3. Detta leder till studiens första hypotes: 

Hypotes (H1): Stora bostadsrättsföreningar väljer K3 i signifikant högre utsträckning än små 

bostadsrättsföreningar. 

 

4.2 Skuldsättningsgrad 

PAT förutsäger att ett företags skuldsättningsgrad påverkar valet av redovisningsmetod 

(Watts & Zimmerman, 1986). Debt/equity hypothesis, en av PAT:s grundhypoteser, förklarar 

att ju högre skuldsättningsgrad ett företag har, desto större chans är det att företaget kommer 

att välja en metod som ökar resultatet. Många studier har funnit stöd för detta. Ett bra 

exempel är Dichev & Skinners studie (2002) där författarna med hjälp av ett stort urval får 

fram ett starkt stöd för hypotesen. 

 

Det finns också studier som talar emot debt/equity hypothesis. Chase & Coffman (1994) 

undersöker med hjälp av PAT vilka variabler som kan förklara icke vinstdrivande 

organisationers val av redovisningsmetod, i detta fall amerikanska college och universitet. I 

denna studie influerar variabeln skuldsättningsgrad inte valet av redovisningsmetod. Vidare 

finner Gopalakrishnan (1994) att icke skuldsatta företag tenderar att välja den 

redovisningsmetod som ökar resultatet, och detta i en större utsträckning än de skuldsatta 

konkurrenterna. Dessa resultat motsäger alltså totalt PAT:s debt/equity hypothesis. 

 

Det finns, vad vi vet, ingen forskning angående debt/equity hypothesis för 

bostadsrättsföreningar. Generellt sett har de studier som funnit stöd för hypotesen undersökt 

noterade aktiebolag (exempelvis Dichew & Skinner, 2002), medan studier som undersökt 

icke vinstdrivna organisationer (exempelvis Chase & Coffman, 1994) inte funnit stöd för 

hypotesen. Mot bakgrund av detta är det oklart om, och på vilket sätt, skuldsättningsgraden 

kan tänkas påverka valet mellan K2 och K3. Då bostadsrättsföreningar är icke vinstdrivna 

men ändå präglas av en vilja att gå med vinst förväntas skuldsättningsgraden påverka valet. 

Vilket regelverk en mer (eller mindre) skuldsatt förening förväntas välja kan dock inte 

förutsägas. Studiens andra hypotes formuleras därför öppet: 
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Hypotes (H2): Skuldsättningsgrad påverkar signifikant valet mellan K2 och K3 för 

bostadsrättsföreningar. 

 

4.3 Anläggningstillgångar 

I K3 ska bostadsrättsföreningens tillgångar delas upp i komponenter för att användas som 

underlag vid avskrivningen (BFNAR 2012:1). Byggnader skrivs alltså inte av i sin helhet som 

i K2, där fastigheten endast delas upp i byggnader och mark. Istället skrivs byggnadens olika 

delar såsom fönster, fasad, tak, stomme, ventilation och värmeanläggningar av var för sig 

efter varje komponents ekonomiska livslängd. Att dela in byggnader på detta sätt är en 

komplicerad och kostsam process (Lundén & Bokelund Svensson, 2015 s. 32). Exempelvis är 

det inte helt enkelt att uppskatta värdet av byggnadens stomme. Detta innebär alltså att 

merarbetet som uppstår med K3 kan göra redovisningen under regelverket klart mer kostsam 

jämfört med redovisandet under K2, särskilt under första året om komponentindelningen då 

görs för första gången. Detta bör påverka valet då en ökning av föreningens utgifter också 

marginellt ökar medlemmarnas årsavgifter i enlighet med självkostnadsprincipen. Dessutom 

är avskrivningstakten, och således avskrivningskostnaderna, normalt sett något högre vid 

användande av komponentavskrivning (Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 259). Detta 

ger en negativ påverkan på resultatet. Då vi tidigare konstaterat att ett positivt resultat 

eftersträvas i bostadsrättsföreningar bör således styrelsen för en förening med stora 

anläggningstillgångar välja K2, då detta ger den mest positiva påverkan på resultatet. Valet 

av K2 ligger också i linje med PAT av samma anledning. Studiens tredje hypotes blir som 

följer: 

Hypotes (H3): Bostadsrättsföreningar med stor tillgångsmassa väljer K2 i signifikant högre 

utsträckning än föreningar med liten tillgångsmassa. 

 

4.4 Ålder 

Den 28:e april 2014 publicerade Bokföringsnämnden ett förtydligande där de klargjorde att 

progressiva avskrivningar på byggnader inte är förenliga med god redovisningssed 

(Bokföringsnämnden, 2014). De hävdar istället att linjära avskrivningar bäst avspeglar 

förbrukningen av byggnader. De bostadsrättsföreningar som tidigare har tillämpat en 

progressiv avskrivningsplan har därför i många fall fått en rejäl ökning av kostnaderna för 

sina avskrivningar i och med övergången till linjära avskrivningar som följt av uttalandet 
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(SBC, 2014). Detta gäller främst många nyproducerade och ombildade 

bostadsrättsföreningar, då användandet av progressiva avskrivningar under 2000-talet växte 

fram som ett sätt för byggbolag att skjuta kostnader till framtiden (Hellekant, 2014). Dessa 

ökade avskrivningskostnader riskerar att vara en stor belastning på resultatet, speciellt vid val 

av K3 och dess komponentavskrivning, som generellt sett ger en högre avskrivningstakt och 

årlig avskrivning än K2 (Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 259). Detta gör att yngre 

föreningar kan tänkas vara extra benägna att välja regelverket K2, då effekten av de ökade 

avskrivningskostnaderna inte blir lika stor som vid ett val av K3.  

 

Vidare ger K2 inte någon möjlighet för bostadsrättsföreningar att aktivera kostnader för 

tillkommande utgifter för reparationer, renoveringar och underhåll (BFNAR 2009:1). Dessa 

typer av utgifter kostnadsförs istället direkt. Utgifter för till- och ombyggnader ska endast tas 

upp som en tillgång till den del som den anses höja fastighetens värde, vilket innebär att 

delen som inte anses vara värdeökande kostnadsförs direkt i resultaträkningen (Lundén & 

Bokelund Svensson, 2015 s. 254-255). I K3 får bostadsrättsföreningar i stället ta upp dessa 

typer av utgifter till hela beloppet (BFNAR 2012:1). Äldre föreningar har äldre fastigheter 

och står därför i normalfallet inför större utgifter för renoveringar och underhåll än nyare 

bostadsrättsföreningar. För att inte få en allt för negativ inverkan på resultatet bör därför äldre 

föreningar vara mer benägna att välja K3 där dessa kostnader får tas upp som tillgångar. 

Detta leder till studiens fjärde hypotes: 

Hypotes (H4): Äldre bostadsrättsföreningar väljer K3 i signifikant högre utsträckning än 

yngre bostadsrättsföreningar. 

 

4.5 Kooperativtillhörighet 

I Sverige finns det ungefär 24 200 aktiva bostadsrättsföreningar (Hitta Mera AB, 2015). 

Många av dessa föreningar är anslutna till något av de tre stora rikstäckande 

bostadsrättskooperationerna som finns i Sverige, HSB, Riksbyggen och SCB (Bengtsson & 

Svensson, 2015). Exempelvis är 3911 bostadsrättsföreningar knutna till HSB (HSB, 2015). 

 

Institutional Theory och dess härmande isoformism förutsäger att organisationer inom samma 

grupp agerar på ett liknande sätt (DiMaggio & Powell, 1983). Detta för att skapa legitimitet 

och möjliggöra jämförelse mellan organisationerna. Att kopiera framgångsrika konkurrenter 
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och att vid osäkerhet spara kostnader associerade med att bilda sig en egen uppfattning över 

situationen är andra incitament som ligger bakom ett härmande beteende (Collin et al., 2009). 

Alla bostadsrättsföreningar tillhör samma bransch, varför IT talar för att alla 

bostadsrättsföreningar agerar likformigt. Då bostadskooperationerna bildar egna 

undergrupper av bostadsrättsföreningar bör denna likformighet dessutom kunna vara än mer 

utpräglad inom respektive kooperation. 

 

Kooperationerna tillämpar federationsprincipen, vilket innebär att den centrala organisationen 

har litet inflytande i hur de individuella medlemsföreningarna sköts. Trots detta kan de 

normativa och tvingande isomorfismerna tänkas kunna bli aktuella i valet mellan K2 och K3 

för bostadsrättsföreningar. Även om en förening får välja självständigt är det möjligt att den 

känner press att välja som andra föreningar i kooperationen. Anser dessutom exempelvis 

HSB att ett visst regelverk är mer lämpligt än det andra kan bostadsrättsföreningar anknutna 

till HSB se detta som en norm de bör efterfölja. Har kooperationen inte uttryckt allmänt stöd 

för ett visst regelverk, utan rekommenderar efter medlemsföreningens förutsättningar, gör 

även en sådan rekommendation att de normativa isomorfismerna blir aktuella. 

Kooperationerna bör dessutom rekommendera inbördes likformigt då de har sin egen syn på 

regelverken och vad de innebär för bostadsrättsföreningar. 

 

Av de tre bostadskooperationerna är det bara Riksbyggen som rekommenderar ett av 

regelverken för alla föreningar: K2 (Representant Riksbyggen, 2015). SBC har ingen formell 

rekommendation över vilket regelverk som lämpar sig bäst för bostadsrättsföreningar utan 

förordar att föreningen väljer utifrån sina egna förutsättningar (SBC, 2015). Även HSB 

rekommenderar K-regelverk individuellt för varje förening (Taube Persson, 2015). 

 

För att undersöka huruvida föreningar tillhörande en bostadskooperation väljer samma 

regelverk som andra föreningar inom kooperationen, och därigenom utröna huruvida IT kan 

förklara valet mellan K2 och K3 för föreningar knutna till en bostadskooperation, ställs 

studiens avslutande hypotes upp. Då varken HSB eller SBC uttryckt allmänt stöd för något av 

regelverken kan en hypotes över vilket val av regelverk de förväntas välja inte formuleras. 

Istället förväntas de, i enlighet med IT, välja samma regelverk som andra föreningar i 

kooperationen. Detta leder till följande öppna hypotes: 
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Hypotes (H5): Kooperativtillhörighet påverkar signifikant valet mellan K2 och K3 för 

bostadsrättsföreningar. 
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5. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metod. Den övergripande forskningsmetoden inleder 

kapitlet innan studiens regressionsmodell presenteras. Vidare redogörs för datainsamling 

och eventuella problem med multikollinearitet. 

5.1 Introduktion till metod 

En studie kan genomföras med en kvalitativ metod, en kvantitativ metod eller genom en 

blandning av dessa. En kvantitativ studie undersöker sambanden mellan variabler som 

analyseras med hjälp av olika statistiska metoder (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012 s. 162). 

Metoden bygger ofta på sannolikhetsurval för att en generell slutsats om den undersökta 

populationen ska kunna dras (Saunders et al., 2012, s. 163). Nackdelen                    

                                                                                         

minskar (Dahmström, 2011, s. 417). Detta medför dock en fördel i och med att metoden 

begränsar inflytandet av forskarnas egna övertygelser och värderingar (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009, s. 326). Metoden kan därför ge ett mer tillförlitligt resultat, i jämförelse med 

en kvalitativ studie, då det erhållna resultatet inte är lika öppet för subjektiva tolkningar. För 

att få en bredare bild av bostadsrättföreningars val av K2 och K3 används därför i denna 

studie en kvantitativ metod. Ytterligare en anledning till att en kvantitativ studie genomförs är 

att vi genom detta kan undersöka fler bostadsrättsföreningar, då en kvantitativ studie inte är 

lika tids- och resurskrävande som exempelvis en kvalitativ intervjustudie (Dahmström, 2011, 

s. 109). Således ökar tillförlitligheten på undersökningen, då ett större stickprovsurval 

representerar den undersökta populationen på ett mer rättvisande sätt. I denna studie används 

teorier om redovisningsval för att härleda hypoteser för vilka variabler som påverkar 

bostadsrättsföreningars val. Tillvägagångssättet, att använda existerande teorier för att skapa 

sig en förväntan och sedan undersöka denna förväntan, kallas för deduktiv ansats (Saunders 

et al., 2012, s. 145). 

 

5.2 Regressionsanalys 

För att undersöka sambandet mellan valet av K2 och K3 och våra förklarande variabler 

(storlek, skuldsättningsgrad, anläggningstillgångar, ålder och kooperativtillhörighet) 

genomförs i denna studie en binär logistisk regressionsanalys. En binär logistisk 

regressionsanalys används när den beroende variabeln är dikotom, alltså endast kan anta två 
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möjliga värden (Hair , Black, Babin & Anderson, 2014, s. 313). I denna studie är dessa två 

värden K2 och K3, vilka kodas som K2 = 1, K3 = 0. Kooperativtillhörighet delas upp i tre 

delar för att vi ska kunna undersöka hur tillhörighet till HSB, Riksbyggen respektive SBC 

påverkar valet mellan K2 och K3. Dessa variabler kodas också som 1 och 0, där 1 anger 

tillhörighet till kooperativet i fråga och 0 anger alla övriga bostadsrättsföreningar. För studien 

används en signifikansnivå på fem procent. 

 

Den logistiska regressionen genomförs i statistikprogrammet SPSS med hjälp av följande 

modell:                                          

 

I modellen representerar y vår beroende variabel: K2 eller K3. X-variablerna är våra 

oberoende variabler, där x1 = storlek, x2 = skuldsättningsgrad, x3 = anläggningstillgångar, x4 

= ålder. Variablerna x5, x6 och x7 representerar kooperativtillhörighet där x5 = HSB, x6 = 

Riksbyggen och x7 = SBC. 

 

Vilket av K-regelverken bostadsrättsföreningen använder sig av framgår under 

“                     ”                               Storlek mäts med hjälp av 

nettoomsättning, en vanligt förekommande proxy för variabeln (Watts, 1992). För att få ett 

tydligare resultat anges dessa siffror i miljoner kronor. (Anledningen till detta återfinns under 

avsnitt 6.2 där måtten som används för att tolka en logistisk regression förklaras.) Variabeln 

skuldsättningsgrad representeras av föreningens skulder dividerat med dess totala kapital.  

Detta för att undvika de beräkningsproblem som uppstår om föreningen redovisat ett negativt 

eget kapital. Anläggningstillgångar motsvaras av summan av föreningens 

anläggningstillgångar. Även denna variabel anges i miljoner kronor. Ålder anges av antalet 

hela år som förflutit sedan föreningen registrerades hos bolagsverket. Vissa föreningar har 

2015 angivet som registrereringsår, trots att de måste funnits i åtminstone ett helt år för att ha 

kunnat lämna in en årsredovisning. Att dessa föreningars ålder anges som noll i 

datamaterialet bör dock inte påverka studiens resultat. Kooperativtillhörighet anges bara om 

det framgår av namnet på föreningen eller uttryckligt i årsredovisningen, exempelvis genom 

att kooperationens logga pryder framsidan.  
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5.3 Datainsamling och urval 

Det finns två typer av data som kan användas för vetenskapliga studier: primär- och 

sekundärdata (Saunders et al., 2012, s. 304). I den här studien används sekundärdata, det vill 

säga data som redan blivit insamlad för något annat syfte. Denna data erhålls ur 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar, vilka finns att tillgå på hemsidan www.allabrf.se. 

Hemsidan används då den tillhandahåller lättillgänglig information om Sveriges alla 

bostadsrättsföreningar. För att få ett så rättvisande resultat som möjligt samlas denna 

sekundärdata in utifrån ett slumpmässigt urval av bostadsrättsföreningar. Via kontakt med 

allabolag.se erhölls ett urval om 6500 bostadsrättsföreningar med tillhörande 

organisationsnummer. Utifrån detta urval slumpades 1500 föreningar ut. Detta genom att 

varje förening tilldelades ett slumpmässigt nummer mellan 0 och 1, varefter de 1500 

föreningar med lägst nummer valdes. Dessa bostadsrättsföreningar tjänar som slumpmässigt 

urval för studien. 

 

Vid insamlandet av data har ingen hänsyn tagits till eventuella förlängda räkenskapsår. Av 

tidsskäl har inte heller noter i årsredovisningarna tagits i hänsyn. Alla siffror är istället 

hämtade ur föreningarnas resultat- och balansräkningar, även i de fall dessa siffror är 

avrundade (t.ex. vid redovisande i tusentals kronor). Då information anges på olika sätt i 

olika föreningars resultat- och balansräkningar har vissa regler använts vid insamlingen av 

data. För de fall där nettoomsättning inte angetts har motsvarande mått använts (vanligen 

rörelsens intäkter eller rörelseintäkter). Övriga rörelseintäkter har ej räknats med när de 

angivits som en egen post i resultaträkningen då dessa inte ska räknas till nettomsättningen. 

                                                        “                           ”   

balansräkningen använts, även i de fall dessa varit uppdelade på olika poster. Detta medför att 

vissa föreningars anläggningstillgångar innehåller tillgångar som inte skrivs av. Detta bör 

dock inte påverka studiens resultat då dessa tillgångar endast utgör en liten del av de totala 

anläggningstillgångarna. Registreringsår hos bolagsverket har uteslutande använts för att 

beräkna föreningens ålder. Detta innebär att ingen skillnad görs mellan nybildning och 

ombildning av bostadsrättsföreningarna. Kooperativtillhörighet har endast noterats i de fall 

det tydligt framgått av namnet på föreningen eller i årsredovisningen. För de fall där 

föreningarna hänvisat till BFNAR 2008:1 (det vill säga K2-regelverket som gäller 

aktiebolag) har K2 ändå angetts i datamaterialet. 

 

http://www.allabrf.se/
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5.4 Bortfall 

Utifrån de 1500 slumpmässigt utvalda föreningarna samlade studiens data in. De föreningar 

för vilka en årsredovisning för år 2014 saknades på allabrf.se föll bort. Vidare sorterades 

föreningar med ej fullständiga årsredovisningar, i vilka alla våra variabler inte fanns att 

utläsa, även de bort. Redovisningar publicerade under 2014, men som inte avsåg 

räkenskapsår påbörjade senare än 2013-12-31 (det vill säga föreningar med brutna 

räkenskapsår) användes endast i den mån ett val av K-regelverk uttryckligen presenterades i 

årsredovisningen. Efter bortfall återstod 303 bostadsrättsföreningar vilka tjänar som slutgiltigt 

urval för studien. 

 

5.5 Korrelation mellan de oberoende variablerna 

Ett problem som kan uppstå när regressionsanalyser används för att förklara sambandet 

mellan oberoende och beroende variabler är multikollinearitet. Detta uppstår när flera eller 

alla oberoende variabler korrelerar med varandra i hög utsträckning (Koop, s. 100). Om så är 

fallet har regressionsmodellen svårt att avgöra vilken oberoende variabel som förklarar den 

beroende variabeln, vilket försvårar analysen av resultaten. 

 

För att testa för eventuell multikollinearitet i vår modell undersöks korrelationen mellan de 

oberoende variablerna med hjälp av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. Det 

finns ingen universell regel över hur stor korrelation som medför problem, men Gujarati 

(2003, s. 359) hävdar att en korrelation på 0.8 eller mer tyder på att multikollinearitet 

föreligger. Om multikollinearitet existerar bör variablerna undersökas och eventuellt bör en 

av de korrelerade variablerna även uteslutas.  

 

Som framgår av Tabell 5.1 är problemet med multikollinearitet begränsat. Den största 

korrelationen mellan de oberoende variablerna, den mellan storlek och anläggningstillgångar, 

uppgår till 0,442. 
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Tabell 5.1 – Korrelation mellan de oberoende variablerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Storlek 

(x1) 

 

 

Skuldsätt-

ningsgrad 

(x2) 

 

 

Anlägg-

ningstill-

gångar (x3) 

 

 

Ålder 

 (x4) 

 

Kooperativ-

tillhörighet 

(x5) 

 

Kooperativ-

tillhörighet 

(x6) 

 

Kooperativ- 

tillhörighet 

(x7) 

 

Storlek (x1) 

 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

      - 

 

Skuldsätt-

nings- 

grad (x2) 

 

 

 

0,147 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

  

     - 

 

Anlägg-

ningstill-

gångar (x3) 

 

 

 

0,442 

 

 

 

-0,334 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Ålder (x4) 

 

 

 

-0,094 

 

0,344 

 

-0,241 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Kooperativ-

tillhörighet 

(x5) 

 

 

 

0,206 

 

 

 

0,198 

 

 

-0,103 

 

 

-0,124 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

Kooperativ-

tillhörighet 

(x6) 

 

 

 

0,005 

 

 

0,257 

 

 

-0,117 

 

 

0,104 

 

 

-0,199 

 

 

1 

 

 

- 

 

Kooperativ-

tillhörighet 

(x7) 

 

 

 

-0,054 

 

 

-0,033 

 

 

0,010 

 

 

0,071 

 

 

-0,130 

 

 

-0,114 

 

 

1 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras och diskuteras studiens resultat. Kapitlet inleds med deskriptiv 

statistik över de studerade variablerna. Därefter följer en genomgång av den logistiska 

regressionsanalysen innan resultaten, variabel för variabel, redovisas och hypoteserna 

besvaras. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion av studiens resultat. 

6.1 Deskriptiv statistik 

Nedan följer två figurer med deskriptiv statistik över studiens variabler. Först visas Tabell 6.1 

som redovisar de variabler som inte är kategorivariabler, det vill säga de oberoende 

variablerna storlek (x1), skuldsättningsgrad (x2), anläggningstillgångar (x3) och ålder (x4). 

För dessa anges medelvärde, minsta värde, median, högsta värde samt standardavvikelse. 

Noterbart är den stora variationen i föreningarnas anläggningstillgångar (standardavvikelsen 

är 135,7 miljoner). Även storlek är en variabel där bostadsrättsföreningarna uppvisar stora 

skillnader i sina årsredovisningar. Nettomsättningen sträcker sig från 270 000 kronor till 81 

80 4000 kronor. 

 

  

Medel 

 

 

Min 

 

Median 

 

Max 

 

St. av. 

 

Storlek (x1) 

 

 

6,111 

 

0,270 

 

3,512 

 

81,804 

 

7,584 

 

Skuldsättningsgrad (x2) 

 

 

0,539 

 

0,004 

 

0,495 

 

1,785 

 

0,283 

 

Anläggningstillgångar (x3) 

 

 

103,229 

 

1,171 

 

50,545 

 

938,006 

 

135,703 

 

Ålder (x4) 

 

 

20,172 

 

0 

 

 

13 

 

89 

 

19,395 

 

Tabell 6.1 – Deskriptiv statistik  

 

Figur 6.1 redovisar studiens kategorivariabler, det vill säga den beroende variabeln K-

regelverk samt de tre oberoende variablerna under kooperativtillhörighet, HSB (x5), 

Riksbyggen (x6) och SBC (x7). Figur 6.1 visar att 51 av de 303 undersökta föreningarna 

(eller 16,8 %) valt K3. Av dessa tillhör 32 stycken HSB. Resterande 19 föreningar saknar 

kooperativtillhörighet, vilket innebär att ingen förening tillhörande Riksbyggen eller SBC har 

valt K3. 
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Figur 6.1 – Kooperativtillhörighet och val av K-regelverk 

 

6.2 Logistisk regressionsanalys 

För denna studie har en logistisk regressionsanalys genomförts i statistikprogrammet SPSS. 

Nedan redovisas utdrag ur den output som regressionsanalysen generade. Denna utvalda data 

tjänar syftet att förklara våra resultat och åskådliggör vilka variabler som påverkar 

bostadsrättsföreningars val av K-regelverk. 

 

För en indikation på hur mycket variation i den beroende variabeln som kan förklaras av 

modellen används i en vanlig regressionsanalys måttet R
2
 (Pallant, 2013, s. 183). Detta mått 

bör dock inte användas när den beroende variabeln är dikotom varför så kallade pseudo R
2
-

mått istället används i en logistisk regressionsanalys (Kennedy, 2008, s. 242). De pseudo R
2
-

mått som SPSS använder är Cox & Snell R
2
 samt Nagelkerke R

2
, vilka alltid antar ett värde 

mellan noll och ett och generellt antar lägre värden än R
2
. I vår regressionsmodell uppgår 

Cox & Snell R
2
 till 0,257 och Nagelkerke R

2
 till 0,431. Detta innebär att vår modell förklarar 

mellan 25,7 % och 43,1 % av variationen i den beroende variabeln, valet av K2 eller K3. 
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Tabell 6.2 visar flertalet intressanta värden för vår studie. För att testa variablernas statistiska 

signifikans genomför statistikprogrammet ett Waldtest (Pallant, 2013, s. 184). Ju högre siffra, 

desto me                        S                                “S   ”                        

mellan noll och ett. Som syns i tabellen tillförde storlek (0,006) anläggningstillgångar 

(0,012) och tillhörighet till HSB (x5) (0,000)
3
 signifikant till modellen. Resterande variabler 

är inte signifikanta på en femprocentig nivå  U     “Ex  (  ”                               

välja K3 jämfört med att välja K2. Måttet visar förändringen i oddset för ett val av K3 när 

värdet av en oberoende variabel ökar med en enhet. Exempelvis innebär 7,534 under 

kooperativtillhörighet x5 (HSB) att sannolikheten för en HSB-förening (kodade ” ”) att välja 

K3 är 7,534 gånger större än att en förening som inte tillhör HSB väljer K3 (kodade “ ”   

Detta är anledningen till att variablerna storlek och anläggningstillgångar anges i miljoner 

kronor (jämför avsnitt 5.2). Att sannolikheten för att en förening ska välja K3 förändras när 

omsättningen eller tillgångsmassan ökar med en krona är inte särskilt troligt. En skillnad på 

en miljon kronor bör dock vara av större betydelse. Vidare visar tabellen standardfelet i varje 

               “S E ”            -procentigt konfidensintervall för varje variabels Exp (B). 

Spänner konfidensintervallet över siffran 1 är också variabeln insignifikant. Detta eftersom 

det inte kan uteslutas att oddset är lika stort (dvs 1) för ett val av K2 som K3 när den 

                                         “ ”                                               

Den förklarar samma sak som Exp (B) men på ett mindre intuitivt sätt, varför den inte 

diskuteras närmare i detta kapitel. Istället för att visa förändringen av oddset för ett val av K3, 

visar B förändringen i den naturliga logaritmen av oddset. Är B negativ innebär det att den 

oberoende variabeln har en negativ effekt på den beroende variabeln. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Siffror med ett mindre värde än 0,005 avrundas till 0,000 i SPSS. 
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B 

 

 

 

St.F. 

 

 

Wald 

 

 

Sig. 

 

 

Exp(B) 

 

95%-

Konfidensintervall 

för Exp(B) 

 

 

Storlek (x1) 

 

 

-0,093 

 

0,034 

 

7,579 

 

0,006 

 

0,911 

 

0,853-0,974 

 

Skuldsättningsgrad (x2) 

 

 

0,447 

 

0,818 

 

0,299 

 

0,585 

 

1,564 

 

 

0,315-7,779 

 

Anläggningstillgångar (x3) 

 

 

0,008 

 

0,003 

 

6,254 

 

0,012 

 

1,008 

 

1,002-1,014 

 

Ålder (x4) 

 

 

0,004 

 

0,012 

 

0,128 

 

0,721 

 

1,004 

 

0,981-1,029 

 

Kooperativtillhörighet (x5) 

 

 

2,019 

 

0,413 

 

23,886 

 

0,000 

 

7,534 

 

3,352-16,935 

 

Kooperativtillhörighet (x6) 

 

 

-19,341 

 

5872,440 

 

0,000 

 

0,997 

 

0,000 

 

0,000-0,000 

 

Kooperativtillhörighet (x7) 

 

 

-18,976 

 

8573,294 

 

0,000 

 

0,998 

 

0,000 

 

0,000-0,000 

 

Tabell 6.2 – Modellens oberoende variabler 

 

6.3 Storlek  

Studiens första hypotes förutsäger att större bostadsrättsföreningar väljer K3 i signifikant 

högre utsträckning än små. Resultatet, som åskådliggörs i Tabell 6.2 under variabeln storlek 

(x1), har en signifikans på 0,006 och är alltså säkerställt på en femprocentig nivå. Vidare 

innebär värdet under Exp (B) att sannolikheten att välja K3 är 0,911 gånger så stor när 

föreningens omsättning ökar med en miljon kronor. Studiens resultat verifierar därför inte 

hypotesen då det är statistiskt säkerställt att det är mindre sannolikt att välja K3 när storleken 

på föreningen ökar. 

 

Resultatet ligger därför inte i linje med Collin et al. (2009) vars resultat indikerar att större 

organisationer väljer den redovisningsmetod som också är anpassad för större organisationer. 

Således väljer bostadsrättsföreningar till synes inte ett visst regelverk för att uppfattas som 

legitima. Vidare är inte heller resultatet i linje med Hang & Wang (2012) som visade att en 

organisation med större resurser bör använda mer avancerade processer. I denna studie 

motsvaras detta av att större bostadsrättföreningar bör välja K3. Resultatet indikerar dock att 
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storleken har den motsatta effekten på val av regelverk. Större föreningar väljer K2 i 

signifikant högre utsträckning än mindre. Detta kan bero på att bostadsrättsföreningar inte är 

att betrakta som stora - att även en stor bostadsrättsförening är en liten organisation. Det är 

därför möjligt att inga bostadsrättsföreningar har de större resurser som Hang & Wang talar 

om och därför inte heller väljer K3 av den anledningen. Således kan andra faktorer än 

resurser tänkas ha en påverkan på valet. 

 

6.4 Skuldsättningsgrad 

Studiens andra hypotes förutsäger att valet mellan regelverken påverkas av 

bostadsrättsföreningarnas skuldsättningsgrad. Tabell 6.2 anger att signifikansnivån för denna 

variabel är 0,585. Signifikansnivån är långt över fem procent och sambandet är därför inte 

statistiskt signifikant. Följaktligen kan inte hypotesen verifieras.  

 

Studiens resultat ligger således inte i linje med den tidigare forskning som funnit stöd för 

PAT:s debt/equity hypothesis, exempelvis Dichev & Skinner (2002). Vi kan inte heller 

fastställa att resultatet stämmer överens med exempelvis Chase & Coffman (1994) som visar 

att skuldsättningsgrad inte påverkar valet av redovisningsmetod för icke vinstdrivna 

organisationer.  

 

6.5 Anläggningstillgångar 

I den tredje hypotesen antas summan av bostadsrättsföreningarnas tillgångsmassa påverka 

valet av redovisningsregelverk. Föreningar med större tillgångsmassa förutsägs välja K2 i 

högre utsträckning än föreningar med mindre tillgångar. I Tabell 6.2 går det att utläsa att 

variabelns resultat har en signifikansnivå på 0,012 och således är signifikant på en 

femprocentig nivå. Sannolikheten för ett val av K3 när föreningens anläggningstillgångar 

ökar med en miljon kronor är 1,008. Således verifieras inte hypotesen. Bostadsrättsföreningar 

med stor tillgångsmassa väljer K3 i signifikant högre utsträckning än föreningar med mindre 

tillgångsmassa. Det bör dock noteras att oddset endast ökar med 0,8% för varje miljon 

anläggningstillgångar i balansräkningen, vilket får anses som en liten siffra. Chansen att välja 

K3 ökar visserligen med anläggningstillgångarna, men ökningen är så liten att inga större 

slutsatser bör dras av resultatet. Tendensen kan dock skönjas. 
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Trots att K3 medför en mer kostsam redovisning, särskilt första året då komponentindelning 

måste göras, verkar detta inte påverka föreningarnas val. Tvärtom väljer föreningar med stor 

tillgångsmassa i något högre utsträckning K3. Detta kan bero på att styrelsen värdesätter att 

en redovisning med komponentavskrivning blir mer rättvisande när föreningen har fler och 

större tillgångar. Kostnadsfördelningen blir också jämnare när redovisningen speglar 

verkligheten, då avskrivningarna portioneras ut efter tillgångens faktiska förbrukning. En 

annan anledning till att K3 väljs i något högre utsträckning kan vara att en förening med stora 

anläggningstillgångar ser ett värde i att underhållskostnader kan aktiveras i K3. 

 

6.6 Ålder 

Yngre bostadsrättsföreningar antas i studiens fjärde hypotes välja K2 i signifikant högre 

utsträckning än äldre, samtidigt som äldre bostadsrättsföreningar antas välja K3 i signifikant 

högre utsträckning än yngre. Tabell 6.2 anger att signifikansnivån för variabeln är 0,721. 

Detta är långt över femprocentsnivån och följaktligen kan inte hypotesen verifieras. 

 

Utifrån det erhållna resultatet går det inte att säga att bostadsrättsföreningars ålder påverkar 

valet av redovisningsregelverk. Vi har således inget bevis för att stundande 

underhållskostnader och ökade avskrivningskostnader är avgörande vid valet av K2 eller K3. 

Det insignifikanta resultatet skulle kunna bero på att ålder inte är en speciellt bra proxy för 

underhålls- och renoveringskostnader. Här skulle andra variabler möjligtvis kunna ha en 

större påverkan, exempelvis miljö. 

 

6.7 Kooperativtillhörighet 

Studiens femte hypotes utgår från att bostadsrättsföreningar väljer samma regelsystem som 

andra bostadsrättsföreningar inom samma kooperation. I Tabell 6.2 åskådliggörs resultatet för 

HSB, Riksbyggen och SBC. Under variabeln kooperativtillhörighet (x5) redovisas resultatet 

för HSB. Variabeln har en signifikans på 0,000, vilket alltså är signifikant på en femprocentig 

nivå. Vidare uppgår variabelns Exp (B) till 7,534. Med andra ord är det 7,534 gånger så stor 

chans att HSB-anknutna föreningar väljer K3, gentemot övriga föreningar. Resultatet under 

kooperativtillhörighet (x5) visar således att föreningarna inom HSB väljer K3 i högre 

utsträckning än övriga föreningar.  
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I samma tabell går det att utläsa icke signifikanta resultat för både kooperativtillhörighet (x6) 

(Riksbyggen) och kooperativtillhörighet (x7) (SBC). Under Riksbyggen återfinns en 

signifikansnivå på 0,997 och under SBC uppgår signifikansen till 0,998. Således går det inte 

att dra någon slutsats angående dessa två variabler utifrån regressionen och hypoteserna kan 

inte verifieras. 

 

Hypotesen baserades på Institutional Theory och att organisationer i samma grupp agerar 

likformigt. Vidare argumenterar Holthausen & Leftwich (1983) för att det är rationellt att 

kopiera den redovisningsmetod som är mest använd av konkurrenterna, om det inte finns 

uppenbara fördelar med att välja en specifik metod. Ytterligare en anledning till att härma 

konkurrenter är att marknaden kan tolka användandet av annorlunda metoder, jämfört med 

resten vad av branschen använder, som något dåligt (Inchausti, 1997). I Collin et al. (2009) 

observeras ett svagt stöd för att organisationer som tillhör samma bransch tenderar att välja 

samma redovisningsmetoder. Utifrån vår regressionsanalys kan vi inte jämföra våra resultat 

med denna tidigare forskning. 

 

Här vill vi dock hänvisa till Figur 6.1 som presenterades under den deskriptiva statistiken i 

avsnitt 6.1. Trots att variablerna för Riksbyggen och SBC inte uppvisar statistiskt signifikanta 

resultat framgår det av figuren att alla föreningar som tillhör de två kooperationerna valt K2. 

Detta bör ändå ses som ett tecken på att kooperativtillhörigheten är en faktor som spelar in 

vid valet. Då alla Riksbyggenföreningar agerar i linje med rekommendationen att välja K2, 

finns det indikationer på att Hypotes H5 stämmer, även om den inte till fullo kan verifieras i 

denna studie. Att den logistiska regressionsmodellen inte kan förklara valet kan bero på just 

det att ingen förening valt K3, då denna typ av modell kräver variation i variablerna för att ge 

signifikanta resultat. Detta framgår också om vi manipulerar vår data och anger att en av 

Riksbyggenföreningarna valt K3 och därefter gör en ny regression. Variabeln blir då 

signifikant och resultatet anger att Riksbyggenföreningar väljer K2 i högre utsträckning än 

K3. Detta är ett tydligt tecken på att orsaken till de icke signifikanta resultaten är teknisk och 

beror på den dåliga variationen i variablerna. Ytterligare tecken på att en tillhörighet till 

Riksbyggen faktiskt påverkar medlemsföreningarnas val framkommer vid genomförandet av 

en linjär regression på datamaterialet. Riksbyggenvariabeln (x6) är då signifikant på en 

femprocentig nivå (0,021) och sannolikheten för ett val av K2 ökar med 12,8 % om 

föreningen är medlem i Riksbyggen. Signifikanta resultat erhålls däremot inte för SBC. Även 

om denna typ av regression traditionellt sett inte används när den beroende variabeln är 
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dikotom, kan en linjär regression i vissa fall ge mer rättvisande resultat än en logistisk 

regression (Hellevik, 2007). 

 

6.8 Sammanfattning av studiens resultat 

Resultaten i studien tyder på att kooperativtillhörighet, åtminstone delvis, kan förklara valet 

mellan K2 och K3. Föreningar tillhörande HSB uppvisar en långt större benägenhet att välja 

K3 än andra föreningar. Trots att alla medlemmar av de andra två undersökta kooperationerna 

i vårt datamaterial, Riksbyggen och SBC, valt K2 kan inga slutsatser om deras val dras från 

studiens logistiska regressionsanalys. Däremot pekar en linjär regression på att även 

tillhörighet till Riksbyggen påverkar valet. Vi har också statistiskt säkerställt att storlek och 

anläggningstillgångar påverkar valet mellan regelverken. Resultaten går dock i motsatt 

riktning mot våra hypoteser. Sannolikheten att en förening väljer K3 minskar med dess 

omsättning och ökar med dess anläggningstillgångar. Detta innebär att studien inte funnit 

stöd för att Positive Accounting Theory förklarar bostadsrättsföreningars val av 

redovisningsregelverk. Institutional Theory verkar däremot delvis kunna förklara valet. 
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7. Konklusion 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats samt en diskussion om dess trovärdig et. Kapitlet 

avslutas med förslag till vidare forskning.  

7.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att utifrån Positive Accounting Theory och Institutional Theory 

undersöka vilka faktorer som påverkar valet mellan redovisningsregelverken K2 och K3 för 

bostadsrättsföreningar. Resultaten av undersökningen indikerar att Positive Accounting 

Theory inte förklarar bostadsrättföreningars val av redovisningsregelverk. Detta eftersom de 

undersökta föreningarna inte valt det regelverk som för dem bör ha mest positiv påverkan på 

resultatet. Två av de hypoteser som grundar sig i teorin erhöll signifikanta resultat (de som 

rör variablerna storlek och anläggningstillgångar) men ingen av dessa hypoteser verifierades 

då sambandet mellan dessa variabler och val av K-regelverk var det motsatta från det som 

förväntades i enlighet med PAT. De två övriga hypoteser som härleddes med hjälp av PAT 

(rörande variablerna skuldsättningsgrad och ålder) erhöll inte signifikanta resultat i vår 

logistiska regression. Vi kan därför inte styrka att dessa variabler har en påverkan vid valet av 

regelverk och att PAT kan förklara vilket regelverk som bör väljas. Ovan nämnda resultat kan 

tyda på att styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar inte är nyttomaximerande individer 

och att andra faktorer än deras egen nytta spelar in vid val av redovisningsregelverk. 

 

De erhållna resultaten pekar däremot på att Institutional Theory, åtminstone delvis, kan 

förklara valet av regelverk. Tillhörighet till HSB ökar i hög utsträckning sannolikheten för ett 

val av K3. Däremot kan inget sägas om de övriga kooperationernas (Riksbyggen och SBC) 

påverkan på valet utifrån vår logistiska regressionsanalys. Vi har dock visat att alla dessa 

föreningar i vårt urval har valt K2, vilket ändå indikerar att föreningar i samma kooperation 

väljer likformigt och i linje med IT. Genomförs dessutom en linjär regression på 

datamaterialet är Riksbyggens påverkan på valet av K2 signifikant på en femprocentig nivå. 

Teorin användes också i hypotesframställningen för storlek, vars hypotes inte kunde 

verifieras. Med andra ord väljer bostadsrättsföreningar som andra föreningar inom 

kooperationen (åtminstone vad gäller HSB), vilket kan ses som att de härmande-, normativa 

och tvingande isomorfismerna som IT grundas på påverkar valet av redovisningsregelverk. 

De verkar dock inte välja regelverk för att uppfattas som legitima, då större föreningar i större 

utsträckning väljer det regelverk som är anpassat för mindre organisationer. Sammantaget 



 
 

33 
 

kan dessa resultat jämföras med Collin et al. (2009) där IT på ett bättre sätt än PAT kunde 

förutsäga accounting choice för företag i den offentliga sektorn. 

 

7.2 Studiens trovärdighet 

Validiteten och reliabiliteten för en kvantitativ studie med sekundärdata är beroende av 

metoden för datainsamlingen (Saunders et al., 2009, s. 274). Eftersom metoden för de 

uträkningar som använts i denna studie tydligt beskrivs och dessutom baseras på 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar, vilka kontrollerats av revisorer, bör studien vara 

såväl replikerbar som rättvisande. En risk som uppkommer vid informationsinsamling och 

bearbetning härrör sig i den manuella hanteringen av datamaterialet. Då en stor mängd 

årsredovisningar inhämtats manuellt uppstår en risk för att felaktiga siffror letar sig in i 

datamaterialet, till följd av fel i inläsning och inskrivning i dataarket. Denna risk är 

oundviklig, men motverkades och minskades genom att varje värde kontrollerades två 

gånger. 

 

Binär logistisk regression, som använts i denna undersökning, är en metod som är väl använd 

i tidigare forskning. Däremot har, oss veterligen, ingen tidigare undersökning använt sig av 

en liknande modell som vår, vilket kan minska tillförlitligheten av studien. Då syftet med 

denna studie var att undersöka vilka variabler som påverkat valet av K2 eller K3 är en binär 

logistisk regressionsanalys att föredra, då den beroende variabeln endast kan anta två möjliga 

värden. Problem kan dock uppstå om datamaterialet inte är varierat, vilket är fallet i denna 

studie. Detta kan ha påverkat resultaten, som i viss utsträckning präglas av insignifikans och 

svaga tendenser. Pallant (2013, s. 176) skriver att problem kan uppstå vid logistiska 

regressioner om urvalet är litet medan antalet oberoende variabler är många. Detta gäller i 

synnerhet om dessa är kategorivariabler med få utfall i varje kategori. Detta är fallet för våra 

kooperativa variabler (x5, x6, x7) och kan således förklara varför resultatet brister i 

signifikans. I vissa fall kan också linjära regressioner ge mer signifikanta resultat än 

logistiska regressioner även när den beroende variabeln är dikotom (Hellevik, 2007). Detta 

verkar också vara fallet i denna studie, då det icke signifikanta resultatet för variabeln 

Riksbyggen (x6) i vår logistiska regression blir signifikant i en linjär regression.  

 

Vidare har få föreningar valt K3 och de som väl gjort det tillhör i stor utsträckning HSB. 

(Figur 6.2 anger att endast 16/303 föreningar valt K3 utan att vara medlem i HSB). Dessa 16 
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föreningar är möjligen inte tillräckligt många för att ge signifikans åt alla oberoende 

variabler. Små urval har också ofta stora urvalsfel, vilket gör att det är osannolikt att 

regressionen kan identifiera annat än de största skillnaderna i datamaterialet (Hair et al., 

2014, s. 318). Stora urval ökar således den statistiska signifikansen och ger starkare resultat. 

Tyvärr var ett större urval inte aktuellt för denna studie på grund av tidsbrist och det faktum 

att undersökningens urval begränsades till de bostadsrättföreningar som har en årsredovisning 

från 2014 upplagd på allabrf.se. 

 

Slutligen bör studiens oberoende variabler diskuteras. Variablerna storlek, 

skuldsättningsgrad, anläggningstillgångar, ålder och kooperativtillhörighet användes för att 

kunna förklara bostadsrättsföreningars val av K-regelverk. Såväl storlek som 

skuldsättningsgrad har använts i tidigare studier för att kunna förklara accounting choice i 

organisationer (Collin et al., 2009; Dichev & Skinner, 2002). Variablerna ålder, 

anläggningstillgångar och kooperativtillhörighet valdes utifrån de speciella förutsättningar 

som råder för bostadsrättsföreningar. I denna studie användes omsättning som proxy för 

storlek, men även totala tillgångar är vanligt förekommande i andra studier. Denna proxy 

påminner om variabeln anläggningstillgångar vilket gör att våra variabler storlek och 

anläggningstillgångar riskerar att förklara samma sak. De båda variablerna korrelerar dock 

inte med varandra i en allt för stor utsträckning, varför denna risk inte anses betydande. 

 

Det finns ingen tidigare forskning utifrån PAT och IT som visar bostadsrättsföreningars val 

av redovisningssystem, varför variablerna noga övervägts innan de valdes för denna studie. 

Andra variabler som övervägdes var bland annat geografi och redovisat resultat. För att 

begränsa undersökningen föll dock dessa bort då de inte lämpade sig väl att undersöka utifrån 

vårt datamaterial. 

 

7.3 Framtida forskning 

D                                                                                       

regelverken K2 och K3. I framtida forskning skulle det vara intressant att se en likartad, mer 

omfattande studie, där fler bostadsrättsföreningar och andra variabler undersöks. Särskilt 

eftersom de föreningar som tillämpar brutet räkenskapsår kommer ha publicerat sina första 

årsredovisningar sedan valet av K-regelverk blev tvingade, vilket ökar urvalet. Dessutom bör 

ännu fler föreningars årsredovisningar finnas tillgängliga kostnadsfritt för allmänheten, 
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eftersom längre tid förflutit sedan deras sammanställning. Exempel på andra variabler som 

med fördel kan undersökas i framtida studier är geografi och resultat. Collin et al. (2009) 

visar exempelvis att organisationer i storstäder är mer benägna att välja mer komplicerade 

redovisningsregelverk då de omgivs av fler och mer kunniga redovisningsexperter. Det finns 

också tidigare forskning som visar att icke vinstdrivna organisationer gör redovisningsval för 

att trycka ner resultatet vid en för hög vinst och trycka upp resultatet vid en förlust 

(Verbruggen & Christiaens, 2012; Ballantine, Forker & Greenwood, 2007; Leone & Van 

Horn, 2005). Slutligen kan också kvalitativa studier inom området bidra till att skapa 

förståelse för hur föreningar och deras styrelser har resonerat kring valet.  
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