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FÖRORD 

 
Denna studie har genomförts som ett avslutande moment på vår civilekonomutbildning med 

inriktning redovisning och styrning vid Luleå Tekniska Universitet. Studien motsvarar 30 

högskolepoäng och har genomförts under perioden januari till juni 2015. Vi vill först och 

främst tacka alla intervjupersoner inom bostadsrättsorganisationerna som på ett engagerat sätt 

delat med sig av sina tankar kring deras rekommendation av K-regelverk. Vidare vill vi rikta 

ett stort tack till vår handledare Jeaneth Johansson för stöttning och vägledning under studiens 

gång. Slutligen vill vi tacka opponenterna som bidragit med värdefulla synpunkter och 

konstruktiv kritik, vilket bidragit till utveckling av studien.  

Luleå Tekniska Universitet, juni 2015 
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ABSTRACT 
 

Housing associations choice between K2- and K3-regulations has received considerable 

media attention. It is described that the regulations is not adapted for housing associations. 

Therefore, housing organizations is facing a big decision, since they are guiding their member 

associations in the decision. 

 

The purpose of this study is to create a greater understanding of the housing organizations 

decision-making process when recommending K-regulations to the housing associations. The 

understanding may be increased by identifying key activities, organizational and cognitive 

mechanisms and the critical factors that have influenced the decision-making process and the 

recommendations. Further, to develop an analytical model for the housing organizations 

decision- making process when designing their recommendations. 

 

The study is of a qualitative nature and data were collected through interviews with persons, 

from the housing organizations, who participated in the decision-making process that 

designed the recommendations.  

 

The results of the study show that the decision process for the recommendation of the K-

regulation has been characterized by a high degree of uncertainty. The uncertainty has 

permeated all parts of the decision-making process and has been a reason why the process is 

described as dynamic and complex. Furthermore, the study identified five key activities in the 

organizations decision-making process. The study´s results also show that the decision-

making to some extent have been characterized by organizational and cognitive mechanisms. 

Finally, the study has identified that the depreciation method and previous approaches were 

two of the main significant critical factors to the recommendation of K-regulation. 

 

 

Keywords: Decision-making process, K-regulations, Housing organizations, Isomorphism, 

Choice of accounting method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Bostadsrättsföreningarnas val mellan K2- och K3-regelverket har fått stor uppmärksamhet i 

media. Där beskrivs det som att bostadsrättsföreningarna hamnat i kläm på grund av att 

varken K2- eller K3-regelverket är anpassat för just bostadsrättsföreningar. 

Bostadsrättsorganisationerna står inför ett stort beslut då dessa ger sina medlemsföreningar 

rekommendationer i frågan. 

 

Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för bostadsrättsorganisationers 

beslutsprocess vid rekommendation av K-regelverk till bostadsrättsföreningarna. Förståelsen 

kan ökas genom att identifiera centrala aktiviteter, organisatoriska och kognitiva mekanismer 

samt de kritiska faktorer som påverkat beslutsprocessen och rekommendationerna. Vidare 

utvecklas en analysmodell för bostadsrättsorganisationernas beslutsprocess vid utformning av 

rekommendationerna.  

 

Studien är av kvalitativ karaktär och data har samlats in genom intervjuer med de 

dominerande bostadsrättsorganisationerna inom branschen. Personerna som intervjuats har 

alla deltagit i beslutsprocessen vid utformningen av rekommendationerna.  

 

Studiens resultat visar att beslutsprocessen kring rekommendation av K-regelverk har 

karaktäriserats av hög grad av osäkerhet. Osäkerheten har genomsyrat beslutsprocessens alla 

delar samt varit en orsak till varför processen beskrivits som dynamisk och komplex.  Vidare 

har studien identifierat fem framträdande aktiviteter i bostadsrättsorganisationernas 

beslutsprocesser. Studiens resultat visar att beslutsprocessen även till viss del präglats av 

organisatoriska och kognitiva mekanismer. Avslutningsvis har studien identifierat att 

avskrivningsmetodik och tidigare arbetssätt varit två av de främsta avgörande kritiska faktorer 

till rekommendation av K-regelverk.  

 

 

Nyckelord: Beslutsprocess, K-regelverk, Bostadsrättsorganisationer, Isomorfism, Val av 

redovisningsmetod 
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1. INLEDNING 
I det inledande kapitlet problematiseras bostadsrättsorganisationernas beslutsprocess vid 

utformning av rekommendation gällande K-regelverk genom att behandla den osäkra 

beslutssituation som organisationerna står inför. Löpande motiveras studiens delsyften som 

tillsammans bidrar till att uppnå huvudsyftet, att ge en ökad förståelse för 

bostadsrättsorganisationernas beslutsprocess vid rekommendation av K-regelverk. 

 

1.1 Bakgrund 
Bokföringsnämndens normgivande arbete med att ta fram nya regelverk skapade en radikal 

förändring inom redovisningsområdet under 2014. Förändringen har oroat många och 

skapat långa debatter om regelverkens tillämplighet. Främst inom en bransch har de nya 

regelverken diskuterats mer ingående. Anders Callert, auktoriserad revisor FAR, menar att 

just bostadsrättsföreningar “har hamnat mellan stolarna”. Han anser att de nu står inför ett 

omöjligt val där inget av reglerverken är anpassade för föreningarna och är dessutom i 

avsaknad, av ett för dem, väsentligt bokföringsmässigt ställningstagande. (Callert, Balans 

2013) 

 

1.2 Problemdiskussion  
Redovisningens centrala syfte är att spegla organisationers ekonomiska ställning och ge 

intressenter användbar information om verksamheten som kan ligga till grund för 

beslutsfattande (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2011). Sveriges medlemskap i EU 1995 

innebar en stor förändring inom den svenska redovisningsregleringen. Inom unionen finns en 

strävan om harmonisering av redovisningsregleringarna för alla medlemsländer vilket innebär 

en tvingande anpassning efter dess lagar och regler. (EU Upplysningen, 2015) En följd av 

EU:s harmonisering är att Sveriges Bokföringsnämnd 2004 startade ett arbete med att 

förändra normgivning inom redovisningsområdet. Den nya normgivningen (K-projektet) som 

började gälla under 2014 syftar till att ge en komplett och förenklad bild av gällande normer 

och baseras delvis på de internationella redovisningsreglerna. (Tidningen Konsult, 2012) 

 

Krav på förändring hos organisationer blir allt större, internationalisering och globalisering är 

två förklaringar till det ökade kravet. Hur organisationer hanterar förändringar i omgivningen 

kan vara avgörande för dess framtida överlevnad. Förändringar innebär att organisationer 

ställs inför olika typer av beslut, som kan vara av både formell eller informell karaktär och 

mer eller mindre komplicerade. (Jacobsen, 2004)  

 

Förändringar av gällande normgivning innebär att mindre företag som exempelvis 

ekonomiska föreningar och mindre aktiebolag kan komma att ställas inför ett val mellan att 

tillämpa K2- eller K3-regelverken. Valet kan bli komplicerat då de två kategorierna skiljer 

väsentligt åt (CFO World, 2014). Valet mellan regelverken och dess konsekvenser har 

debatterats flitigt speciellt inom bostadsrättsorganisationer. Anders Callert, auktoriserad 

revisor FAR, menar att just bostadsrättsföreningar står inför ett komplicerat val då inget av 

regelverken är anpassat efter bostadsrättsföreningarnas verksamhet. Callert menar vidare att 

bostadsrättsföreningarnas beslut kompliceras ytterligare av att regelverken är uppbyggda på 

två helt olika sätt med stora skillnader i redovisningsprinciper. (Balans, 2014) En möjligen 

avgörande skillnad mellan K2- och K3-regelverken är hur redovisningen av byggnader sker 

(Grant Thornton, 2014). Då byggnader utgör den största posten i bostadsrättsföreningarnas 

balansräkning har därför värderingen av fastigheter stor betydelse för föreningarnas 

räkenskaper.  
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I Sverige finns det idag cirka 23 900 aktiva bostadsrättsföreningar och av dessa tillhör cirka 

75 procent någon av de fem bostadsrättsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC, 

Bostadsrätterna och AdEx (Hittabrf.se, 2015). En viktig roll bostadsrättsorganisationerna har 

är att ge rekommendationer kring medlemsföreningars ekonomiska redovisning. En studie 

visar att 9 av 10 bostadsrättsföreningar förlitar sig helt på vad deras bostadsrättsorganisation 

rekommenderar. (Axel Carlsson, Hogia 2014) Det innebär att deras rekommendationer har en 

mycket stor inverkan på redovisningsvalen hos föreningarna. Beslutet som föreningarna står 

inför kännetecknas av osäkerhet vilket aktörer inom bostadsrättsbranschen menar beror på att 

de nya regelverken saknar konsekvensanalys och att informationen kring dess praktiska 

tillämpning är bristande. (Bostadsrätterna, 2014). Det faktum att ett beslut kännetecknas av 

osäkerhet är något som kan få påverkan på hela beslutsprocessen (DiMaggio & Powell, 1983; 

Kahneman & Tversky, 1979). 

 

En central del inom beslutsteori handlar om vilka aktiviteter inom en beslutsprocess som 

utförs för att kunna komma fram till ett beslut. Harrison (1996) har i sin studie identifierat 

aktiviteter i beslutsprocessen som handlar om att jämföra flera alternativ med varandra och 

välja det som är mest lämpligt. Ytterligare en central aktivitet är att samla in information för 

att skapa sig uppfattning om de olika alternativen som finns att välja mellan. 

Informationskällor har därmed en avgörande betydelse för vilken uppfattning beslutstagaren 

får om alternativen. (Zeleny, 1982) Beslutsteori kommer användas i denna studie för att skapa 

en ökad förståelse för bostadsrättsorganisationers beslutsprocess vid rekommendation av K-

regelverk genom att identifiera centrala aktiviteter som varit framträdande i beslutsprocessen.  

 

Organisationers beslutsprocesser kan i olika grad påverkas av påtryckningar från sin 

omgivning. Påtryckningarna som påverkar organisationen som helhet kommer i studien 

benämnas som organisatoriska mekanismer. Organisatoriska mekanismer kan återfinnas inom 

den institutionella teorin som handlar om den press som organisationer utsätts för från 

liknande organisationer som befinner sig inom samma organisatoriska fält. Pressen kan 

komma från mekanismer som exempelvis tvingande förändringar från staten och regleringar 

samt influenser från organisationer inom samma bransch. (DiMaggio & Powell, 1983) Inom 

beslutsteori är individers kognition även en central del då en beslutsprocess utgörs av 

subjektiva handlingar. Kognitiva processer kan ha ett starkt inflytande på individers beteende 

och handlingar och kan därför få en betydande roll i en beslutsprocess. I studien kommer 

därför de mekanismer som beslutsfattaren som individ utsätts för att studeras och dessa 

kommer fortskridande benämnas kognitiva mekanismer. Genom att studera organisatoriska 

och kognitiva mekanismer har studien inspirerats av struktureringsteorins synsätt på 

samspelet mellan beslutsfattare och organisation. Organisationer ger ramar och fördelning av 

resurser och legitimitet medan beslutsfattare är den drivande kraften till förändring. På så sätt 

formar organisationer individers handlingar och beteenden samtidigt som individer i sin tur 

präglar organisationer. (Giddens, 1986) 

 

Tidigare studier visar att val av redovisningsmetoder beror på olika orsaker (Dhaliwal et al 

1982). Forskning inom det positivistiska redovisningsteoretiska området har identifierat 

faktorer som indirekt eller direkt kan vara drivande orsaker till vilken redovisningsmetod som 

väljs (Zimmerman & Watts, 1978). Därav är det relevant att identifiera vilka kritiska faktorer 

som påverkat bostadsrättsorganisationernas beslut gällande rekommendation av K-regelverk. 

 

1.3 Avslutande problemdiskussion 
I ett inledande skede utfördes en förstudie bland de fyra största bostadsrättsorganisationerna 

som visade att deras rekommendationer av K-regelverk skiljer sig åt, både i form av innehåll 
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och omfattning. Resultaten visade att några organisationer utformat tydliga 

rekommendationer medan andra varit mer reserverade. Det är därför av intresse att studera 

detta område närmare genom en fördjupning i bostadsrättsorganisationernas 

rekommendationer och beslutsprocesser. Inom tidigare forskning finns omfattande teorier 

kring ämnet beslutsfattande däremot finns få studier som behandlar hur branschorganisationer 

tar beslut kring större frågor. Det finns även begränsad forskning kring Bokföringsnämndens 

nya normgivning och dess effekter. På grund av det osäkra läget inom redovisningsområdet 

för bostadsrättsbranschen kan vår studie vara ett intressant bidrag till den rådande debatten 

genom att studiens resultat kan ge en indikation på vilka kritiska faktorer som är avgörande 

vid rekommendation av regelverk. Då regelverksdebatten inom området saknar en homogen 

uppfattning om vilket regelverk som är det bäst lämpade för bostadsrättsföreningar kan 

studien även vara intressant ur ett beslutsteoretiskt perspektiv genom att den visar 

beslutsprocessens utformning och dess möjliga påverkan på utfallet. Det är därför relevant att 

studera bostadsrättsorganisationernas beslutsprocess djupare genom att skapa en ökad 

förståelse för de organisatoriska och kognitiva mekanismer som präglat beslutsprocessen samt 

de centrala aktiviteter och kritiska faktorer som påverkat bostadsrättsorganisationernas 

rekommendation av regelverk till sina medlemsföreningar. 

 

1.4 Syfte 
Studiens huvudsyfte är att skapa en ökad förståelse för bostadsrättsorganisationers 

beslutsprocess vid rekommendation av K-regelverk till bostadsrättsföreningarna. För att få en 

ökad förståelse för bostadsrättsorganisationers beslutsprocess vid utformning av 

rekommendationer adresseras följande delsyften, att: 

 

o Identifiera centrala aktiviteter i bostadsrättsorganisationers beslutsprocess som varit 

framträdande vid rekommendation av K-regelverk 

 

o Identifiera organisatoriska och kognitiva mekanismer som präglat 

bostadsrättsorganisationers beslutsprocess vid rekommendation av K-regelverk  

 

o Identifiera kritiska faktorer som påverkat bostadsrättsorganisationers rekommendation 

av K-regelverk 

 

o Utveckla en analysmodell för bostadsrättsorganisationers beslutsprocess vid 

utformning av rekommendationer 

 

1.5 Studiens disposition 
I kapitel två presenteras den teoretiska referensramen som innehåller tidigare forskning inom 

beslutsteori för att öka förståelsen för de aktiviteter en beslutsprocess kan bestå av samt de 

organisatoriska och kognitiva mekanismer som på organisatorisk- respektive individnivå kan 

påverka beslutsprocessen. Vidare presenteras teorier som behandlar företags val av 

redovisningsmetod för att öka förståelsen för möjliga bakomliggande orsaker till 

rekommendationerna av K-regelverk. Referensramen utmynnar i en analysmodell som kan ses 

som ett hjälpmedel vid analys av empirisk data. I kapitel tre beskrivs och motiveras 

metodvalen som utgjort grunden för studien samt en diskussion kring studiens trovärdighet. 

Kapitel fyra innehåller den insamlade empirin som erhållits vid intervjutillfällena samt från 

textanalyserna. Vidare sammanfattas bostadsrättsorganisationernas empiri som sedan 

analyseras i förhållande till teorin. I kapitel fem presenteras studiens slutsatser samt 

avslutande diskussion och förslag på vidare forskning.  
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2. BESLUTSFATTANDE UNDER OSÄKERHET OCH  

KRITISKA FAKTORER 
Den teoretiska referensramen inleds med att presentera teorier kring beslutsfattande under 

osäkerhet samt beslutsteorier med fokus på beslutsprocessen och dess uppbyggnad. Vidare 

presenteras teorier som kan påverka bostadsrättsorganisationers beslutsprocess genom 

organisatorisk och kognitiv påverkan. Positivistiska redovisningsteorier förklarar vidare 

kritiska faktorer bakom val av redovisningsmetoder. Kapitlet avslutas med att presentera 

studiens teoretiska analysmodell. 

 

2.1 Beslut under osäkerhet 
Beslutsfattande är en central del i organisationers verksamhet och vilka beslut som fattas kan 

ha en väsentlig påverkan på dess långsiktiga överlevnad (Harrison, 1996). Beslutsteorier 

studeras för att få en ökad förståelse för bostadsrättsorganisationers beslutsprocess och de 

centrala aktiviteter som varit framträdande, vilket är i enlighet med studiens första delsyfte. 

 

Bokföringsnämndens nya normgivning har skapat intensiv debatt i bostadsrättsbranschen då 

bostadsrättsorganisationer menar att de nya regelverken saknar konsekvensanalys och att det 

råder stor osäkerhet kring regelverken då normgivarna anses diffusa i sin information kring 

den praktiska tillämpningen (Bostadsrätterna, 2014). Osäkerhet har ofta sin grund i någon 

form av begränsad förmåga eller möjlighet att under en beslutsprocess samla in och bearbeta 

relevant information, därför kan besluten som föreningarna står inför kännetecknas av 

osäkerhet då konsekvenserna av val av K-regelverk ännu inte är kända (Simon, 1957). Att 

beslutsprocessen kännetecknas av osäkerhet kan genomsyra hela processen genom att påverka 

hur aktiviteterna inom processen utformas samt innebära en påverkan på de organisatoriska 

och kognitiva mekanismerna, beslutsprocessen anses därför relevant att studera.  

 

2.1.1 Prospect theory 

En av de mest inflytelserika teorierna vid beslutsfattande under osäkerhet beskrivs inom 

beteendeforskningen vara ”prospect theory” (Mishra, 2014). Upphovsmännen till teorin 

(Kahneman & Tversky, 1979) förklarar hur individers beslutsprocess ser ut under 

förhållanden med osäkerhet och att processen försvåras eftersom utfallen inte med säkerhet 

går att förutspå. Samtidigt menar de att det finns en mer nyanserade bild av en beslutsprocess 

och att beslut inte alltid har en rationell förklaring. Inom ”prospect theory” beskrivs att 

individers beteenden under osäkra situationer har olika utmärkande kännetecken. Ett 

kännetecken är säkerhetseffekten som innebär att individer undervärderar sannolika 

konsekvenser i jämförelse med de konsekvenser som på förhand är givna. Ytterligare en 

effekt som identifierats är isolationseffekten vilken innebär att individer som befinner sig i en 

valsituation tenderar att bortse från valmöjligheternas likheter och istället fokusera på 

skillnader. Det innebär att inkonsekventa val kommer att göras bland individer beroende på 

valmöjligheternas formulering. (Edwards 1996)  

 

Beslutsprocessen inom ”prospect theory” beskrivs som en två-fasmodell där två olika faser 

identifieras. Den första fasen är en redigeringsfas som sedan följs av en utvärderingsfas. 

Redigeringsfasen har till uppgift att organisera alternativen för att enklare kunna göra en 

utvärdering av de olika alternativen och dess tänkbara utfall. Vidare rangordnas och skapas en 

referenspunkt som gör att alternativen kan värderas mot varandra, där alternativ med identiska 

utfall slås samman och sämre sorteras bort. I utvärderingsfasen utvärderar beslutsfattaren 

alternativen och väljer det som anses ge högst värde. (Mishra, 2014) Genom att studera hur 
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osäkra beslutsförhållanden påverkar en beslutsprocess skapas en ökad förståelse för 

bostadsrättsorganisationers beslutsprocess, vilket är i enlighet med studiens huvudsyfte.   

 

2.1.2 Beslutsprocessen och centrala aktiviteter 

Det finns många studier inom området beslutsteori och författarna har delade uppfattningar 

om vilka aktiviteter som ska ingå i beslutsprocessen. Simon (1965) menar att beslutsprocessen 

består av tre aktiviteter; (1) att bestämma ett tillfälle när beslutet ska tas, (2) att undersöka 

vilka möjliga alternativ som finns samt att (3) utvärdera och välja bland alternativen. Harrison 

(1996) lyfter fram en annan definition där beslutet endast ses som ett steg i en intellektuell 

process med många möjliga alternativ. Poängen med beslutet grundar sig i det engagemang 

som beslutsfattaren uppvisar när denne väljer önskat ändamål, ställningstagande eller rimligt 

tillvägagångssätt. Harrison (1996) beskriver vidare beslutsprocessen som en uppsättning av 

beslutstagande funktioner som är i direkt anslutning för att utgöra ledningens beslutsfattande 

process. Funktionerna beskrivs som följande; (1) att skapa ett övergripande mål, (2) söka efter 

passande alternativ, (3) utvärdera och jämföra alternativ, (4) själva handlingen att välja ett 

alternativ, (5) implementera beslutet i organisationen och (6) till sist följa upp och kontrollera 

effekterna av beslutet. (Harrison, 1996) 

 

Beslutsfattande är enligt Zeleny (1982) en dynamisk process som handlar om att söka 

information, hamna på avvägar, samla in och välja bort information, återkoppla från olika håll 

samt pendla mellan osäkerhet och säkerhet. Beslutsprocessen består av fyra aktiviteter som 

hänger samman. Första aktiviteten (1) inleds med en konflikt som beror på att det inte finns 

några lämpliga alternativ eller avsaknaden av ett idealt alternativ. Beslutsfattaren börjar därför 

söka efter fler alternativ och finner det svårt att hitta ett alternativ som matchar det ideala 

alternativet. Beslutsfattaren får därför omvärdera och ställa sig frågan vilket alternativ som 

ger minst avvikelse från idealet. Andra aktiviteten (2) kan inledas med en justering som 

innebär kassering av några valda alternativ medan andra redan kasserade alternativ kanske 

återtas eller adderar nya kriterier. Sedan jämförs alla alternativ med idealet och alternativen 

som har störst avvikelse kasseras. För att minska avvikelsen kan även ideala alternativet 

justeras och på nytt jämföras med alternativen. När tredje aktiviteten (3) inleds har det ideala 

och valda alternativet samma riktning och konflikten som fanns inom första aktiviteten har 

således lösts. Dock skapas en spänning som uppstår genom att det valda och det ideala 

alternativet inte matchar varandra till fullo, denna känsla kallas “cognitive dissonance”. Den 

sista aktiviteten (4) inleds med att samla information som stödjer beslutet. Information som 

inte stödjer valet ignoreras och undviks. Informationen som samlas in minskar närvarandet av 

cognitive dissonance. (Zeleny, 1982) 

 

Mintzberg et al. (1976) delar in beslutsprocessen i tre övergripande faser: identifikation, 

utveckling och beslutfattande. Sju centrala aktiviteter används sedan för att beskriva faserna 

mer ingående. Första fasen, identifieringsfasen, består av identifiering (1) och diagnostisering 

(2) av beslutet. I ett inledande skede sker identifiering av problem, möjligheter och kriser och 

sedan övergår beslutsarbetet till diagnostisering där beslutssituationen och möjliga 

konsekvenser av beslutet bestäms. Andra fasen, utvecklingsfasen, handlar om att utveckla en 

eller flera lösningar på ett problem. Centrala rutiner inom utvecklingsfasen är sökning (3) för 

att hitta lämpliga alternativ och designa (4) alternativen så att de passar tillfället. Sista fasen, 

beslutsfasen, består av screening (5) som används för att reducera mängden möjliga alternativ. 

Vidare utförs en utvärdering (6) som innebär djupare granskning av alternativen som 

resulterar i ett beslut. Sedan söks tillstånd (7) för att auktorisera beslutet i organisationen. 
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Då studien syftar till skapa en ökad förståelse för bostadsrättsorganisationers beslutsprocess, 

kan dessa teorier vara ett viktigt hjälpmedel för att kunna identifiera olika aktiviteter som 

beslutsprocessen består av. Författarna av tidigare studier har olika uppfattningar om vilka 

aktiviteter som är centrala i beslutsprocessen. För att kunna ta med oss en samlad bild av de 

centrala aktiviteterna till analysmodellen, har vi därför gjort en sammanställning av de mest 

förekommande aktiviteterna i litteraturen. Figuren nedan visar en sammanställning av de 

aktiviteter i en beslutsprocess som identifierats i den studerade litteraturen (se figur 1).  

Figur 1: Identifierad beslutsprocess 

 

Sammanfattningsvis har tidigare författare relativt lika uppfattning om beslutsprocessens 

aktiviteter. I Mintzberg et al. (1976) inledande aktivteter ligger fokus på att identifiera 

beslutssituationen och dess konsekvenser, vilket skiljer sig från den första aktivitet som 

Zeleny (1982) och Harrison (1996) beskriver, att bestämma ett idealt alternativ. Efter att ha 

studerat litteraturen definierar vi att den första aktiviteten innebär att identifiera ett idealt 

alternativ, där ingår det att bestämma vilka kriterier ett idealt alternativ har för att sedan kunna 

utvärdera och jämföra alternativen. Nästa aktivitet som identifierats av samtliga författare är 

informationsinsamling som resulterar i olika alternativ som beslutsfattaren kan välja bland. 

Tredje aktivitet i beslutsprocessen är utvärdering och jämförelse av alternativen. Vidare följer 

den viktigaste aktiviteten, själva beslutfattandet. Sista aktiviteten har författarna lite olika 

uppfattningar om, men vi har definierat den som implementering i enlighet med vad Harrison 

(1996) beskriver i sin artikel. Vid implementeringen sker även utvärdering av det 

implementerade alternativet.  

 

2.2 Organisatoriska mekanismer och kognitiva mekanismer 
Beslutsprocesser kan i olika grad präglas av påtryckningar från sin omgivning. Dessa 

påtryckningar kan prägla organisationen på organisations- respektive individnivå (Giddens, 

1986). Nedan beskrivs hur dessa organisatoriska och kognitiva mekanismer kan prägla 

bostadsrättsorganisationers beslutsprocess vid rekommendation av K-regelverk. 

 

2.2.1 Organisatoriska mekanismer 

Förändringar i den organisatoriska miljön kan bero på institutionella mekanismer vilket 

tvingar företag till olika ställningstaganden. Tidigare forskning visar att institutionella 

mekanismer kan påverka organisationers strukturer och beslutsprocesser, därför kommer den 

institutionella teorin att studeras närmare då en del i studiens andra delsyfte är att identifiera 
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organisatoriska mekanismer som präglat bostadsrättsorganisationers beslutsprocess vid 

rekommendation av K-regelverk (Trevino, Thomas & Cullen, 2008). Studien kommer därför 

att fokusera på de institutionella mekanismerna som har en organisatorisk påverkan.  

 

Institutionell teori har blivit en allt mer framgångsrik forskningsgren inom organisationsteorin 

och används i allt större utsträckning inom redovisningsforskningen och kan ses som ett 

komplement till ekonomisk teori för att öka förståelsen för val av redovisningsmetod genom 

att presentera andra perspektiv som kan vara avgörande vid rekommendationerna (Dillard, 

Rigsby & Goodman, 2004; Carpenter & Feroz, 2001). Inom den institutionella teorin beskrivs 

förändringar i den organisatoriska miljön. Teorin har sin utgångspunkt i att alla organisationer 

som befinner sig inom samma organisatoriska miljö kommer att likna varandra alltmer i 

struktur, beteende och processer. Isomorfism utgör en del av den nyinstitutionella teorin och   

förklaras närmare av författarna DiMaggio & Powell (1983). Isomorfism är ett annat ord för 

homogenisering, den process där företag tenderar att likna varandra allt mer. Isomorfismen 

kan delas in i tre delar, (1) tvingande isomorfism, (2) mimetisk isomorfism samt (3) 

normativa isomorfism. (ibid)  

 

Tvingande isomorfism 

Tvångsisomorfismen kan ses som en typ av press som kan vara av både formell och informell 

karaktär. Den formella pressen kan exempelvis komma från regeringen i form av lagar och 

regler medan den informella pressen kan vara kulturella förväntningar från intressenter. 

Pressen beskrivs vara av tvingande karaktär då det inte är organisationerna själva som 

föranlett förändringen. (DiMaggio & Powell, 1983) I studien studeras hur tvingande 

isomorfismer haft en organisatorisk påverkan på bostadsrättsorganisationers beslutsprocess.  

 

Mimetisk isomorfism 

Den mimetiska isomorfismen innebär att organisationer härmar varandra på olika sätt, med 

eller utan vetskap om imitationen. Organisationer blir påverkade av andra organisationer i sin 

omgivning, vilket gör att de tar efter och liknar varandra alltmer. En orsak till imitation kan 

vara osäkerhet. I osäkra miljöer kan organisationer inom samma bransch imitera varandra, 

vilket kan vara ett sätt för företag att på ett lätthanterligt sätt lösa osäkerhetsproblematiken.   

(DiMaggio & Powell, 1983) Den mimetiska isomorfismen studeras i syfte att analysera hur 

bostadsrättsorganisationer imiterat varandra och hur det kan ha präglat beslutsprocessen.  

 

Normativ isomorfism 

Den normativa isomorfismen bygger på professionalisering och har sin grund i 

organisationers normer och värderingar. Många yrken kräver en viss utbildning och 

organisationer som anställer personal med viss utbildning tenderar att likna varandra eftersom 

personalen har samma sorts kunskap och fått vissa normer och värderingar från sin utbildning. 

Homogenisering kan även bero på utvecklingen av professionella nätverk som skapas inom 

yrken, utbildningar eller professionella åtaganden. Inom nätverken sprids nya idéer och 

affärsmodeller snabbt. (DiMaggio & Powell, 1983) Denna typ av homogenisering mellan 

organisationer ämnas studera för att analysera hur normativa branschmekanismer kan prägla 

bostadsrättsorganisationers rekommendation av K-regelverk.  

 

2.2.2 Kognitiva mekanismer 

Inom beslutsteori är individers kognition en central del då beslut utgörs av subjektiva 

handlingar. Kognitiva mekanismer kan ha ett starkt inflytande på individers beteende och 

handlingar och kan därför få en betydande roll i en beslutsprocess. Tidigare studier visar att 

de kognitiva mekanismerna dessutom kan få en ökad betydelse i beslutsprocesser som 
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kännetecknas av osäkerhet (Mishra, 2014). Området anses därför relevant att studera då 

bostadsrättsorganisationerna ännu inte vet konsekvenserna som valet av K-regelverk kan 

medföra för bostadsrättsföreningarna vilket innebär att beslutsprocessen kännetecknas av 

osäkerhet. Nedan presenteras tre områden inom litteraturen som alla beskriver hur individers 

kognition kan påverka en beslutsprocess.  

 

Bounded Rationality  

“Bounded rationality” utgår i enlighet med “prospect theory” (se 2.1.1) från att beslut inte kan 

vara fullständigt rationella. Teorin om begränsad rationalitet kan förklaras som att människors 

beslut beror på flera olika faktorer, inte bara av konsekventa, övergripande mål och 

egenskaper. Andra faktorer som påverkar beslutet är beslutstagarens kunskap eller icke-

kunskap, förmåga att plocka fram kunskapen när det behövs, hantera konsekvenser av deras 

handlingar och osäkerhet samt särskilja och utvärdera alternativ. Då individers förmåga att 

göra detta är begränsad kallas det för begränsad rationalitet. Teorier om begränsad rationalitet 

behandlar bland annat kvaliteten på beslutsprocesser och beslut. (Simon, 1999) 

 

Wall (1983) presenterar en modell i beslutsfattande som har sin grund i Simons teori om 

”bounded rationality”. Modellen innehåller sju påståenden: (1) Beslutsfattande påverkas av 

individers svårigheter att hantera stora mängder information. (2) Beslutsfattaren kommer fram 

till nya lösningar genom att justera befintliga, vilket innebär att sökningarna är lokala. (3) 

Beslutsfattaren bedömer alternativen var för sig och inte samtidigt. (4) Endast när målen inte 

uppfylls anses det nödvändigt att söka efter nya och bättre alternativ. (5) Målen som beslutet 

är tänkt uppfylla beslutas efter ambitionsnivå, som i sin tur bestäms efter kunskap och 

anpassning som erhållits av erfarenheter. (6) Sökstrategier baseras även på kunskap och 

anpassning som erhållits av erfarenheter. (7) Beslutsfattarens uppmärksamhet mot sin 

omgivning beror på kunskap och anpassning som erhållits av erfarenheter. (Wall, 1983) 

Begreppet begränsad rationalitet kan vara en kognitiv mekanism som studeras för att skapa en 

ökad förståelse för beslutsprocessen och hur den kan formas av det mänskliga beteendet, 

vilket ligger i enlighet med studiens andra delsyfte.  

 

Cognitive dissonance 

“Cognitive dissonance” är ett av de mest studerade områdena inom socialpsykologin och en 

ledande forskare inom ämnet är Leon Festinger (1957). ”Cognitive dissonance” används för 

att beskriva psykologiska känslor av obehag som uppstår när en individ upplever en eller flera 

motsägelsefulla alternativ vilket kan uppstå i en beslutssituation. Individer tenderar att 

ständigt söka samstämmighet mellan deras åsikter och värderingar (About Education, 2015). 

Kognition utgörs av en individs tankemönster som påverkas av uppfattningar och värderingar 

och dissonans kan förklaras som ett neutralt uttryck för obalans. Vidare definierar Festinger 

(1957) fenomenet genom att studera två hypoteser. Den första är att den obekväma känslan av 

dissonans motiverar individer till att försöka reducera den och istället försöka uppnå 

samstämmighet mellan åsikter och värderingar. Den andra hypotesen innebär att när 

väl dissonans är förekommande kommer individer aktivt agera för att undvika information 

eller situationer som ökar den. Till exempel kan information som stödjer förkastade alternativ 

tonas ner medan information som gynnar valt alternativ framhävs. Festinger beskriver 

drivkraften att minska dissonansen som en mycket stark motivationsfaktor. (Festinger 1957: 

Ifvarsson, 2000)  

 

”Cognitive dissonance” kan ha ett starkt inflytande på individers beteende och handlingar, och 

kan därför få en betydande roll i en beslutsprocess (Ifvarsson, 2000). Festinger menar att 

”cognitive dissonance” är en oundviklig effekt inom en beslutsprocess och delar effekten i två 
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faser; innan och efter ett beslut. Reducering av dissonans är en nödvändig aktivitet i 

beslutsprocessen som kan ske antingen före eller efter ett beslut. Om beslutsfattaren lägger 

ner engagemang och tid till att utvärdera och analysera alternativen innan ett beslut tas 

kommer reduceringen av dissonans gå fortare efter beslutet. Genomförs inte detta visar studier 

att känslan av dissonans blir högre efter beslutet är taget och reduceringen kommer ske 

långsammare. (Festinger, 1964)  

 

Som beskrivits ovan är fenomenet ”cognitive dissonance” en stark drivkraft hos individer, när 

denna obalans mellan två motsägelsefulla alternativ uppstår väcks samtidigt motivation till att 

minska den. Hur stark motivationen är beror på den utsträckning dissonansens upplevs. Enligt 

Festinger (1964) är det grundläggande sättet att minska motsättningen mellan en individs 

åsikter och värderingar, att förändra något utav dem. Det viktiga är sedan hur detta kan 

åstadkommas. Ett sätt är att individen ändrar sina personliga åsikter och värderingar så de 

stämmer överens med omständigheterna i omgivningen. Metoden är vanligt förekommande då 

individers behov och känslor är bra på att anpassa sig efter nya omständigheter. Ett annat sätt 

är att ändra på de omständigheter/information som finns i omgivningen, men det är betydligt 

svårare då det krävs viss kontroll över sin omgivning. Då det inte alltid är möjligt att ändra 

kognition hos en individ eller omgivning är ett tredje tillvägagångssätt att addera nya inslag 

från omgivningen för att väga upp och minska den redan existerade dissonansen. (Festinger, 

1964) I enlighet med studiens andra delsyfte studeras hur kognitiva mekanismer som kognitiv 

dissonans kan prägla bostadsrättsorganisationers beslutsprocess.   

 

Sense-Making  

“Sense-Making” förklarar hur beslutsfattare tillgodogör sig information och skapar förståelse 

i komplexa beslutssituationer, vilket situationen kring rekommendationer av K-regelverk 

anses vara för bostadsrättsorganisationerna. “Sense-making” uppstår när de förhållanden som 

beslutsfattaren ställs inför ska omvandlas till ord och delas in i kategorier, när själva 

organiseringen blir till text eller genom handlingar som att läsa, skriva och kommunicera. 

“Sense-making” handlar vidare om samspelet mellan handling och tolkning, där beslutsfattare 

organiserar för att kunna förstå tvetydlig information. Den kanske viktigaste komponenten i 

processen är kommunikationen eftersom interaktionen mellan beslutsfattare leder till att deras 

olika uppfattningar sammanblandas. (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005) 

 

“Sense-making” processen har sju utmärkande kännetecken enligt Muhren & Van de Walle 

(2010). Det första kännetecknet är att konstruera en identitet, vilket betyder att individer har 

olika uppfattningar om vad som händer och söker därför en identitet. Ett annat utmärkande 

kännetecken är att blicka tillbaka i historien och ta hjälp av egna erfarenheter för att öka 

förståelsen för kommande situationer. Agerande, det tredje kännetecknet, handlar om att 

individer agerar för att påverka omgivningen och beaktar först efteråt konsekvenserna av sitt 

agerande. Det fjärde kännetecknet är den sociala dimensionen som innebär att individer 

påverkas av varandras uppfattningar och tar detta i beaktning i sitt agerande. Det femte 

kännetecknet handlar om att “sense-making” processen ständigt pågår och att den i dynamiska 

omgivningar är som störst. Det sjätte kännetecknet är att individer “sammanställer 

omgivningen i slutord”, eftersom det är omöjligt att beakta alla detaljer. Sista kännetecknet 

innehåller ett påstående om att “sense-making” processen handlar mer om rimlighet än 

noggrannhet, då rimlighet räcker som underlag för att kunna agera. 

 

Enligt Ifvarsson (2000) kan ”sense-making” beskrivas i fyra olika dimensioner; kognitiv, 

inledande, socio-teknologisk och avslutande (se figur 2). Den kognitiva dimensionen handlar 

om att beslutsfattare på egen hand försöker skapa förståelse för ett fenomen. Individens egna 
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upplevelser och erfarenhet formar den kognitiva grund vilken sedan används som referens 

gentemot nya fenomen. Ifvarsson (2000) beskriver vidare att en kognitiv dissonans skapas 

vilket leder in beslutsfattaren i den andra dimensionen, där beslutsfattaren försöker minska 

dissonansen genom att vända sig till andra och på så sätt skapa förståelse för fenomenet 

genom att diskutera det. Andra dimensionen beskriver hur individen använder sinnen och 

speciellt språk som ett sätt att agera för att skapa förståelse. Svårigheten här är att individerna 

inte använder gemensamma begrepp för/om fenomenet vilket kan leda till missförstånd. I den 

tredje dimensionen blandas interaktionen in med sinnen och språk. Språket har utvecklats så 

att beslutsfattare kan interagera med varandra och på så sätt ökar förståelsen för fenomenet. 

Begreppet teknologi används här för att beskriva de socialt accepterade normer/rutiner som 

finns i beslutsfattarens sociala omgivning. Vidare beskrivs interaktionen mellan individerna 

där olika teknologier möts och exempel på detta är att interaktion sker genom personliga 

möten, telefoner, texter, data nätverk etc. där teknologier utgörs av databaser och böcker. 

Sista dimensionen, har fokus på sinne och språk. I den avslutande dimensionen minskas 

interaktionen då denna anses skapa mer förvirring hos beslutsfattaren och fokus läggs därför 

på uttryck och kognitioner. Ifvarsson (2000) beskriver vidare att institutionalisering influerar 

”sense-making” i alla fyra dimensioner genom institutionella processer som formar 

beslutsfattaren. (Ifvarsson, 2000) I enlighet med studiens andra delsyfte studeras hur kognitiva 

mekanismer inom “sense-making” processen kan prägla bostadsrättsorganisationers 

beslutsprocess.  

 
Figur 2: Fyra dimensioner av ”sense-making” baserad på Ifvarsson (2000) 

  

2.3 Positivistiska redovisningsteoretiska perspektiv 
För att identifiera kritiska faktorer som påverkat bostadsrättsorganisationers rekommendation 

av K-regelverk är det av intresse att närmare studera teorier kring faktorer som direkt eller 

indirekt kan påverka val av redovisningsmetod. Empiriska resultat har länge visat att val av 

redovisningsmetoder inte sker slumpmässigt utan sker på grundval av bakomliggande faktorer 

(Dhaliwal et al 1982). En forskningsgren inom redovisningsämnet är den positivistiska 

redovisningsteorin som populariserades av Watts och Zimmerman (1978). Teorin syftar till att 

förklara varför företagsledningar tenderar att välja särskilda redovisningsmetoder framför 

andra. Utgångspunkten i teorin är att alla aktörer antas agera i egenintresse och att individer 

kommer agera på ett opportunistiskt sätt i syfte att öka deras välfärd. (Deegan & Unerman, 

2011) Carpenter och Feroz (2001) menar samtidigt att organisatoriska, politiska och 

institutionella faktorer kan utgöra grunden för det ekonomiska egenintresset, vilket innebär att 

dessa tre faktorer indirekt kan påverka val av redovisningsmetod. 

 

Ett centralt och möjligen avgörande perspektiv att ta hänsyn till är att studiens intervjuobjekt 

är organisationer som ger rekommendationer till dess medlemsföreningar som i huvudsak inte 
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drivs av ett vinstintresse. Bostadsrättsföreningars främsta syfte är att i föreningens hus upplåta 

lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. Föreningarna drivs alltså inte i syfte att 

skapa vinster åt aktieägare, utan är till för att gynna sina medlemmars intressen. Dhaliwal et al 

(1982) har studerat om dessa ägarstrukturer spelar in vid företagsledningars val av 

redovisningsmetod. Resultaten av studien indikerar att det finns en skillnad mellan 

ägarstrukturer och val av redovisningsmetod samt att ledningsstyrda företag är mer benägna 

än ägarstyrda företag att välja avskrivningsmetod som gynnar det redovisade resultatet. 

(Dhaliwal et al, 1982) 

 

2.4 Teoretisk analysmodell 
I enlighet med studiens fjärde delsyfte presenteras i figur 3 den teoretiska analysmodellen som 

grundar sig i den teoretiska referensramen. I analysmodellen presenteras teorier och modeller 

om beslut under osäkerhet på en övergripande nivå eftersom det vid 

bostadsrättsorganisationernas beslutsprocess vid val av K-regelverk råder stor osäkerhet. 

Osäkerheten kan ha genomsyrat beslutsprocessens alla nivåer och dess rekommendationer. 

Den andra delen, beslutsteorin, behandlar beslutsprocessen och vilka aktiviteter som är 

framträdande för att komma fram till vilket regelverk som rekommenderas. Den teoretiska 

referensramens tredje del behandlar de organisatoriska och kognitiva mekanismer som på 

organisations- respektive individnivå kan prägla beslutsprocessen. De organisatoriska 

mekanismerna kan prägla beslutsprocessen genom att påverka organisationen som helhet och 

har sin grund i den institutionella teorin. Inom den institutionella teorin beskrivs hur 

organisationer blir allt mer lik varandra i struktur, beteende och processer. De kognitiva 

mekanismerna har sin grund i teorier om ”cognitive dissonance”, ”sense-making” och 

”bounded rationality”. De kognitiva mekanismerna presenteras för att öka förståelsen för hur 

individers kognition kan prägla den komplexa beslutsprocessen och rekommendationerna. 

Den fjärde delen, den positivistiska redovisningsteorin, behandlar faktorer som kan vara 

drivande vid val av redovisningsmetod och benämns i modellen som kritiska faktorer.   

 
Figur 3: Teoretisk analysmodell över beslutsprocess under osäkerhet 
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3. STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
I kapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt och varför det har valts. Vidare presenteras 

det urval som gjorts, vilken undersökningsdesign som valts samt hur data samlas in. 

Metodiken som används i analyskapitlet presenteras närmare och kapitlet avslutas med en 

diskussion om studiens trovärdighet. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 
Studien följer det klassiskt deduktiva tillvägagångssättet, vilket innebär att den teoretiska 

referensramen utformades först och sammanfattades i en analysmodell. Analysmodellen 

användes sedan för att analysera resultaten från datainsamlingen och textanalys. (Bryman & 

Bell, 2011) Den klassiskt deduktiva metoden är relevant till vårt ämne då det finns teorier 

inom området beslutsfattande, som inte är applicerade på just val av redovisningsmetoder. 

Genom att ta del av teorier inom ämnet och därmed skapa förväntningar för hur 

bostadsrättsorganisationers beslutsprocesser kan se ut och sedan samla in data som antingen 

styrker eller motsäger våra förväntningar om beslutsprocessen, fanns möjligheten till en 

utvecklad konceptualisering inom ämnet. 

 

Studiens huvudsyfte är att öka förståelsen för bostadsrättsorganisationers beslutsprocess vid 

rekommendation av K-regelverk, där fokus är på intervjupersoners subjektiva tolkningar. Det 

tolkande perspektivet som valts har sin utgångspunkt i att beslutsfattare fritt agerar och tolkar 

sitt samspel med andra vilket innebär att de har en mycket viktig roll i organisationer. Det 

tolkande perspektivet inrymmer aktörssynsättet, vilket är det synsätt som studien grundar sig 

i. Aktörssynsättet grundar sig i att verkligheten är en social konstruktion som en grupp aktörer 

tillsammans påverkar och påverkas av. (Norén, 1995) Aktörssynsättet valdes med anledning 

av att studien behandlar bostadsrättsorganisationers och dess aktörers egna upplevelser och 

beslut (Arbnor & Bjerke, 1994). 

 

3.2 Forskningsstrategi  
För att skapa en ökad förståelse för bostadsrättsorganisationers beslutsprocess vid utformning 

av rekommendationer är studiens forskningsstrategi av kvalitativ karaktär. Fokus var att skapa 

en personlig kontakt med intervjupersonerna samt att se hur dessa uppfattar och tolkar sin 

omgivning. Den kvalitativa strategin stämmer överens med det tolkande perspektivet och 

aktörssynsättet. Den kvalitativa ansatsen valdes på grund av att vi ville studera den subjektiva 

delen av en beslutsprocess genom att vi hade intresset av att skapa en fördjupad förståelse för 

vilka aktiviteter, mekanismer och kritiska faktorer som påverkar organisationers 

beslutsfattande snarare än att ta reda på vad som beslutas. Den kvalitativa forskningsstrategin 

är även passande då studien syftar till att öka förståelsen för ett mindre antal 

bostadsrättsorganisationers beslutsprocess. (Bryman & Bell, 2011) Den kvalitativa ansatsen 

kompletteras med en explorativ inriktning, vilket ger en ökad förståelse för ett mindre studerat 

fenomen i enlighet med studiens syfte att öka förståelsen för bostadsrättsorganisationers 

beslutsprocess vid rekommendation av K-regelverk.  

 

3.3 Urval 
Studien inleddes med att identifiera de fyra största bostadsrättsorganisationerna på den 

svenska bostadsrättsmarknaden: HSB, Riksbyggen, SBC och Bostadsrätterna (Hittabrf.se). 

För att få en nyanserad bild och en bred empirinär grund valdes även en mindre organisation 

ut: AdEx. Vårt urval täcker cirka 75 procent av Sveriges bostadsrättsföreningar genom att de 

har sin förvaltning eller administrativ del hos någon av de fem bostadsrättsorganisationerna. 

Organisationerna skiljer sig alla åt i fråga om associationsform, medlemsantal och geografisk 
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spridningsområde men har en sak gemensamt: att i olika utsträckning fungera som en 

serviceenhet för sina medlemsföreningar. Förstudien visade att dessa organisationer utformat 

varierande rekommendationer kring val av regelverk. Intresset väcktes därför till att skapa en 

ökad förståelse för bostadsrättsorganisationernas beslutsprocess vid utformning av 

rekommendationerna samt vilka kritiska faktorer som påverkat.  

 

Aktörerna valdes ut genom identifiering av ansvarspersoner inom varje organisation som varit 

inblandade i beslutsprocessen kring rekommendation av K-regelverk. Fanns möjlighet att 

välja personer med geografisk närhet prioriterades dessa. Vidare valdes ansvarspersoner från 

både centrala och lokala kontor ut om möjlighet fanns, detta bidrog till att vi fick en mer 

nyanserad bild då vi fick ta del av beslutsprocessen från olika nivåer inom organisationer. 

Urvalet kan betraktas som ett målinriktat urval, då samtliga aktörer som tillfrågades hade 

relevant kunskap om studiens ämne. (Bryman & Bell, 2011) Totalt har nio intervjuer 

genomförts med nio aktörer från fem organisationer och intervjuerna pågick mellan 30 till 60 

minuter. Tillsammans har de bidragit till en kristalliserad bild av beslutsprocessen gällande 

val av K-regelverk. 

 

3.4 Flerfallstudie och kvalitativa intervjuer 
Den undersökningsdesign som valts är en flerfallstudie där fem bostadsrättsorganisationers 

beslutsprocesser analyserats. Författarna kan således ta del av de olika fallens egenskaper, det 

vill säga centrala aktiviteter, organisatoriska och kognitiva mekanismer samt kritiska faktorer. 

(Bryman & Bell, 2011) Bostadsrättsorganisationernas beslutsprocesser har studerats genom 

kvalitativa intervjuer med de fem bostadsrättsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC, 

Bostadsrätterna och AdEx. I första hand genomfördes personliga intervjuer för att kunna 

skapa närhet med intervjupersonerna och personliga intryck kunde därmed skapas. Då flera av 

ansvarspersonerna inom organisationerna fanns på central nivå och den geografiska närheten 

saknades genomfördes därför telefonintervjuer. Samtliga intervjuer spelades in för att 

underlätta sammanställning.  

 

3.5 Semi-strukturerad intervjuguide 
En semi-strukturerad intervjuguide användes i studien för att den gav utrymme för 

intervjupersonen att svara på sitt eget sätt samtidigt som denne var tvungen att hålla sig till 

ämnet. Den semi-strukturerade intervjuguiden gav utrymme att ställa följdfrågor som dök upp 

under intervjun, vilket gav bredare och djupare svar från intervjupersonerna. Flexibilitet har 

beaktats vid användandet av intervjuguiden och genomsyrat intervjuerna, detta genom att 

ställa följdfrågor och ändra ordningen av frågor löpande för att få ut breda och djupa svar. 

(Bryman & Bell, 2011) Intervjuguiden utformades utifrån den analysmodell som upprättats i 

den teoretiska referensramen, se figur 4. Till intervjuguiden utformades en checklista (se 

bilaga 1) som under intervjuerna fylldes i för att säkerställa att alla berörda ämnen behandlats 

(Darmer & Freytag, 1995). Intervjuerna innehöll även ett moment där intervjupersonerna fick 

rita eller beskriva beslutsprocessen och dess framträdande aktiviteter, vilket gav utrymme för 

extra frihet. (Intervjuguide återfinns i bilaga 1) 

 

3.6 Litteratursökning och textanalys 
Den teoretiska referensramen grundar sig på vetenskapliga artiklar som sökts genom 

databaserna Primo och Google Scholar. De sökord som använts är ”decision-making”, 

“decision making + organization”, ”prospect theory”, “sense making”, ”cognitive 

dissonance”, ”bounded rationality”, ”accounting choice”, ”institutional isomorpism”. 

Empiri har även samlats in genom textanalyser som utförts på information från de fem 

organisationernas hemsidor samt årsredovisningar och skrivelser till Bokföringsnämnden. 
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Materialet hittades genom sökningar på deras hemsidor där sökord som ”K-regelverk”, ”K2”, 

”K3”, ”rekommendation”, ”information”, ”informationskanaler”, ”komponentavskrivning” 

samt ”aktivering av underhållskostnader” användes. De totalt 17 texterna lästes igenom och 

utifrån vår intervjuguide samlades relevant information in. Data samlades in för att skapa en 

bredare empirinär grund samt som en förberedelse inför intervjuerna.  

 

3.7 Analysmetod 
Nedan beskrivs studiens tillvägagångssätt vid hantering av empiri och analys.  

 

3.7.1 Analysmetod: Identifiering av skillnader mellan K-regelverk 

Under arbetet med studien har vi kommit i kontakt med några väsentliga skillnader mellan K-

regelverken som har haft en betydande och i vissa fall avgörande roll vid rekommendation av 

regelverk. De mest väsentliga och framträdande skillnaderna för bostadsrättsföreningar 

identifierades vid insamlingen av empirin, då några av dessa var centrala ämnen under 

beslutsprocesserna. För att tydliggöra detta inleds kapitel fyra med att presentera de 

övergripande skillnaderna mellan regelverken som identifierats genom att ta del av tillgänglig 

information kring regelverken som främst utgjorts av Bokföringsnämndens utgivelser samt 

revisionsbyråers artiklar i samband med regelverkens uppkomst (se 4.1 tabell 2).  

 

3.7.2 Analysmetod: Sammanställning av empiri 

För att på ett strukturerat och tillförlitligt sätt kunna sammanställa empirin lyssnade vi enskilt 

igenom intervjuerna ett flertal gånger och lyfte därefter gemensamt fram relevant information, 

där all data som inte var till hjälp att besvara studiens huvudsyfte sorterades bort. 

Datareduktionen var det inledande steget i sammanställningen, men pågick även under hela 

analysarbetet. Det andra steget i sammanställningen var kodning av empiri. Den första 

kodningen var att dela in materialet utifrån de fem olika bostadsrättsorganisationerna. (Byman 

& Bell, 2011) I den andra kodningen delades empirin in i fem kategorier som speglade 

studiens delsyften. Först presenterades bostadsrättsorganisationen kortfattat för att läsaren 

skulle få en inblick. I andra kategorin kodades bostadsrättsorganisationernas rekommendation 

av K-regelverk. Dessa beskrevs med en kort motivering till rekommendationerna. Tredje 

kategorin behandlade själva beslutsprocessen, där kodades de aktiviteter som 

bostadsrättsorganisationerna utfört under beslutsporcessen. Den fjärde delkategorin innehöll 

en beskrivning av de organisatoriska och kognitiva mekanismer som kan ha präglat 

bostadsrättsorganisationernas rekommendation av K-regelverk på organisatorisk respektive 

individnivå. Femte kategorin behandlade de kritiska faktorer som varit avgörande för 

bostadsrättsföreningarnas rekommendation av K-regelverk. För att ytterligare tydliggöra den 

empiriska sammanställningen har de aktiviteter, mekanismer och faktorer som identifierats 

under intervjuerna kursiverats i texten. Varje sammanställning avslutades sedan med en 

sammanfattande bild över organisationens beslutsprocess och dess huvudsakliga delar.  

 

3.7.3 Analysmetod: Sammanfattning och analys  

Analysmetoden som användes var en innehållsanalys, vilket innebar att den insamlade 

empirin upprepade gånger bearbetades och tolkades av författarna (Bryman & Bell, 2011). I 

analysdelen (se 4.3) arbetade vi vidare med de komponenter vi identifierat i empiriavsnittet 

genom att sammanfatta de komponenter som varit betydande hos alla 

bostadsrättsorganisationer. Inledningsvis gjordes en sammanfattning av organisationernas 

rekommendation av K-regelverk (1). Vidare sammanfattades och analyserades de centrala 

aktiviteter som varit framträdande under beslutsprocesserna (2) motsvarande studien första 

delsyfte. Därefter sammanfattades och analyserades de organisatoriska och kognitiva 

mekanismer (3) som kan ha präglat beslutsprocesserna, vilket motsvarar studiens andra 
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delsyfte. Avslutningsvis presenterades en sammanfattning och analys över de kritiska faktorer 

(4) som påverkat rekommendationerna av regelverk, vilket är i enlighet med delsyfte tre. (Se 

bilaga 2 för modell över analysmetod) I analyskapitlet har fokus varit att analysera de 

skillnader och likheter som vi identifierat mellan teori och empirikapitlet. Vi har därför 

diskuterat och jämfört de framträdande komponenterna med teorier från referensramen. 

 

3.8 Studiens trovärdighet 
Under arbetets gång har olika metodproblem stötts på och i texten nedan beskrivs och 

förklaras hur dessa har hanterats. Reliabilitet och validitet används för att förklara kvaliteten 

på studier, ju högre reliabilitet och validitet desto högre trovärdighet. (Bryman & Bell, 2011) 

Dessa begrepp kommer även att diskuteras i texten nedan. 

 

3.8.1 Validitet 

Validiteten mäter att data som använts är relevant för studiens syfte. När aktörssynsättet 

används, kan validiteten beskrivas enligt Arbnor & Bjerke (1994)s indelning av process- och 

resultatvalidering och dessa delas sedan in i teoretisk och praktisk validering, se tabell 1. 

Under intervjuerna framgick det att ett flertal intervjupersoner var intresserade att ta del av 

vår studie, vilket tyder på en hög praktisk resultatvalidering. Citat har använts för att göra 

empirikapitlet mer intressant för läsaren och för att ge en korrekt bild av intervjupersonens 

uppfattning, vilket även ökar den praktiska resultatvalideringen. Den praktiska 

processvalideringen ökar genom att vi skapat förtroende hos intervjupersonerna, genom att 

det funnits en närhet med dessa och att bilden som skapats därmed ligger väldigt nära den 

korrekta bilden. (Norén, 1995) Vi anser att vi lyckats skapa en personlig kontakt med alla 

intervjusubjekt då vi innan intervjuerna haft telefonkontakt där vi presenterat oss och studiens 

syfte. Intervjupersonerna har varit intresserade av vår studie och väldigt insatta i ämnet, vilket 

ger en ökad möjlighet att återge en trovärdig och rättvisande bild av det studerade ämnet. Den 

teoretiska resultatvalideringen ökade genom att vi studerat tidigare forskning inom området 

och denna har validerats mot empirin. För att öka den praktiska processvalideringen har 

begrepp operationaliserats samt empirin har kodats och kategoriserats efter studiens delsyften.  

 

Tabell 1: Validitet 

 Praktisk Teoretisk 

Resultatvalidering  Intervjupersoner är 

intresserade av att ta del 

av studien 

 Citat 

 Tidigare forskning 

 Jämförelse mot empiri 

Processvalidering  Trovärdig och 

rättvisande bild 

 Förtroende 

 Kodning och 

kategorisering 

 Operationalisering 

 

Intervjuerna som utförts var av semi- strukturerade karaktär, vilket stärkte validiteten i och 

med att en intervjuguide upprättades för att säkerställa att intervjuerna behandlade det ämnet 

som skulle studeras. På grund av den flexibilitet en semistrukturerad intervju har kunde även 

följdfrågor ställas för att säkerställa att intervjupersonerna gett tillräckligt utförliga svar. 

(Arbnor & Bjerke, 1994) Följdfrågor kan medföra en risk att intervjupersonerna får ledande 

frågor, vilket vi under intervjun hade i åtanke att minimera. Vi diskuterade innan intervjuerna 

om intervjupersonerna skulle ta del av frågorna genom ett utskick av intervjuguiden, men vi 

ansåg att detta kunde skada den flexibilitet som vi ville uppnå med de semi- strukturerade 
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intervjuerna samt att vi ansåg att det kunde skada pålitligheten i och med att eventuella 

inövade svar då hade kunnat förekomma.  

 

Den externa validiteten behandlar hur studiens resultat kan relateras till andra omgivningar 

och studiens kvalitativa karaktär gör det svårare att relatera studiens resultat till andra 

omgivningar vilket innebär att den externa validiteten minskar. Det går att relatera 

aktiviteterna i beslutsprocessen och de kritiska faktorerna till andra organisationer som står 

inför liknande omfattande ekonomiska beslut. Främst ledningsgrupper och andra sorts 

ansvarspersoner som deltar i beslutsprocesser kan använda sig av studiens resultat och de har 

även visat sig vara intresserad av att ta del av studiens resultat.  

 

3.8.2 Reliabilitet 

Under tidigare delar av detta kapitel har studiens metod beskrivits, det vill säga hur studien är 

utförd. Beskrivningen av studiens metod ökar studiens replikerbarhet och därmed även 

studiens externa reliabilitet. (Bryman & Bell, 2011) Aktörssynsättet och den kvalitativa ansats 

som använts i studien kan försvåra för andra att replikera studien då dessa bygger på 

aktörernas subjektiva uppfattningar vid intervjutillfället. Reliabiliteten ökar genom att 

personerna som intervjuades valdes på grund av deras kunskap om beslutsprocessen vilket 

ökar tillförlitligheten i vår studie genom att det innebär att vi i studien förmedlat en 

rättvisande bild av verkligheten. På grund av studiens aktörssynsätt kommer reliabiliteten att 

påverkas i och med att intervjupersonerna själv har en uppfattning och tolkning av 

verkligheten och denna kan skilja mellan olika aktörer. För att öka reliabiliteten ställdes vissa 

krav på intervjuerna; att i den mån det är möjligt genomföra personliga intervjuer och som ett 

andrahandsalternativ genomföra telefonintervjuer. I början funderade vi om 

telefonintervjuerna skulle innebära ett metodproblem. Efter att ha genomfört både personliga 

besöksintervjuer och telefonintervjuer insåg vi att vi fick ut djupa svar och relevant 

information vid både telefonintervjuerna och vid besöksintervjuerna. Reliabiliteten blir även 

högre då vi anser att vi fått tillfredställande och utförliga svar av intervjupersonerna, samt att 

vi framgångsrikt lyckats identifiera ansvarspersoner inom respektive organisation som varit 

delaktig i beslutprocessen kring rekommendation av K-regelverk. Dessa delar bidrar till att vi 

upplever att vi mättat det empiriska materialet.  

 

Ytterligare en åtgärd som ökade studiens reliabilitet var att studiens båda författare var 

närvarande vid intervjuerna, både vid de personliga intervjuerna och vid telefonintervjuerna. 

Samtliga intervjuer spelades in, vilket underlättade arbetet med att sammanställa empirin. 

Efter intervjuerna diskuterade författarna tillsammans igenom materialet för att skapa en 

gemensam tolkning av den insamlade empirin. I de fall tolkningarna skiljde sig åt lyssnade vi 

tillsammans igenom den inspelade intervjun och diskuterade igenom våra olika tolkningar till 

en enda.  Dessa åtgärder bidrar till en ökad intern reliabilitet. (Bryman & Bell, 2011) Den 

förstudie som genomfördes i ett inledande skede ökade studiens reliabilitet genom att vi på så 

sätt fick en ökad förståelse för området.  
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4. REKOMMENDATION AV K-REGELVERK 
Kapitlet inleds med en presentation av de övergripande skillnader mellan de K-regelverk som 

behandlas i studien. Därefter presenteras det empiriska materialet, som består av intervjuer 

med de berörda bostadsrättsorganisationerna samt textanalys. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning och analys av studiens delsyften.  

 

4.1 Presentation av K-regelverkens skillnader  
Studiens syfte är att skapa en ökad förståelse för bostadsrättsorganisationers beslutsprocess 

vid rekommendation av K-regelverk. I praktiken handlar det om ett val mellan K2 eller K3. 

Ingen bostadsrättsförening uppfyller kraven för att klassificeras som ett K3-företag, dock kan 

det finnas skäl att tillämpa K3-regelverket frivilligt.
1
 För att öka förståelsen för 

bostadsrättsorganisationernas situation och val är det viktigt att förstå skillnaderna mellan 

regelverken. Nedan presenteras en sammanställning över de mest väsentliga skillnader som vi 

identifierat mellan regelverken under studiens gång samt vid insamling av empiri, se tabell 2.   

 

Tabell 2: Skillnader mellan K-regelverken 

Skillnader K2  K3 

Avskrivningsmetod Schablonmässiga avskrivningar Komponentavskrivning.  

Byggnaden delas in i komponenter 

som skrivs av under respektive 

nyttjandeperiod. 

Redovisningens 

uppbyggnad 

Regelbaserat Principbaserat 

Aktivering av 

underhållskostnader 

Får ej tillämpas, allt som inte direkt 

kan räknas som förbättring av 

standard. 

Kostnader för renovering får 

aktiveras.  

Bytesmöjlighet Möjlighet att byta till K3 Begränsad bytesmöjlighet till K2 

Resultatpåverkan Avskrivningskostnad är längre pga. 

100 år i avskrivningstid  mindre 

påverkan på resultat 

Avskrivningskostnad är högre pga. 

nyttjandeperioden på vissa 

komponenter är på 20, 50 respektive 

100 år. 

Värdepåverkan 

fastighet 

Eftersom att aktivering inte sker blir 

det upptagna värdet på fastigheten 

lägre jämför med K2 

Eftersom att aktivering sker blir det 

upptagna värdet på fastigheten högre 

jämför med K3 

 

4.2  Bostadsrättsorganisationers beslutsprocess vid rekommendation av K-

regelverk 
I kapitlet sammanställs empirin från intervjuerna samt från textanalyserna. Materialet är 

sorterat från vilken organisation intervjupersonerna/texterna tillhör. För att tydliggöra studiens 

delsyften samt underlätta analys av empirin har materialet sorterats in i sex kategorier:  

o Kort presentation av organisationen, 

o Vilka rekommendationer ges gällande val av K-regelverk? 

o Hur såg beslutsprocessen ut?  

o Vilka organisatoriska och kognitiva mekanismer har präglat beslutsprocessen?  

o Vilka var de kritiska faktorer som påverkade beslutet? 

o Sammanfattning 

                                                 
1
Större företag ska tillämpa K3-regelverket. För att räknas som större företag, måste minst två av följande tre 

kriterier uppfyllas två år i rad; företaget ska ha fler än 50 anställda, mer än 40 miljoner i balansomslutning eller 

mer än 80 miljoner i nettoomsättning. (FAR Akademi, 2014) 
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4.2.1 HSB 

 

”Vår utgångspunkt var att i ett inledande skede upprätta en standardrekommendation 

angående K2, men vi har idag konstaterat att vi inte kan det, mer eller mindre” 

– Affärsområdeschef inom HSB 

 

Kort presentation av organisationen 

HSB är en kooperativt ägd bostadsrättsorganisation som har funnits sedan 1923. 

Organisationen består av 30 fristående regionala HSB-föreningar runt om i landet som 

tillsammans har cirka 3900 medlemsföreningar. Varje regional förening erbjuder allt ifrån 

nyproduktion, förvaltning, utbildning samt löpande rådgivning. Den första intervjupersonen 

inom organisationen är affärsområdeschef på lokal nivå. Affärsområdeschefen ansvarar för 

tjänster och produktioner ut mot alla medlemsföreningarna och andra fastighetsägare inom 

affärsområdet. Affärsområdeschefen är därför delaktig i beslutsprocessen kring vilka 

rekommendationer som ges vid val av K-regelverk. Den andra personen som intervjuades är 

ekonomichef på central nivå inom organisationen och arbetar främst med att styra 

organisationens egen ekonomi samt verka för HSB i vissa ekonomiska uppdrag. Ett av dessa 

ekonomiska uppdrag är att utreda avskrivningsfrågan för bostadsrättsföreningar. I uppdraget 

ingår även att arbeta för ett nytt regelverk på området.    

 

Vilka rekommendationer ges gällande val av K-regelverk? 

”Vår utgångspunkt var att i ett inledande skede upprätta en standardrekommendation 

angående K2, men vi har konstaterat att vi inte kan det, mer eller mindre” menar 

affärsområdeschefen. Detta tydliggjordes då HSB närmade sig kundnivå och upplevde att en 

huvudrekommendation inte gick att upprätthålla då föreningarnas ekonomiska förutsättningar 

skiljer sig mycket åt. HSB ger därför ingen standardrekommendation angående K2 eller K3 

utan rekommenderar enskilt på respektive föreningsnivå och därmed kan 

rekommendationerna anpassas efter varje förenings specifika förutsättning. 

Affärsområdeschefen hade vid intervjutillfället ingen direkt bild över fördelningen mellan 

K2/K3, men uppfattade den som blandad. Främsta avgörande faktorer till 

rekommendationerna är avskrivningsfrågan samt framtida underhåll. 

 

Hur såg beslutsprocessen ut? 

Inom den centrala delen av HSB finns nätverk som arbetar med olika typer av specialistfrågor 

och inom ett av dessa nätverk inleddes processen kring de nya regelverken. Omfattande 

information samlades in från Bokföringsnämnden, men även från externa aktörer som FAR 

och revisionsbranschen. Utifrån den insamlade informationen började nätverket utreda 

tänkbara konsekvenser och ta ställning till vilket regelverk som bäst lämpar sig till olika typer 

av föreningar. Nätverket hade även som uppgift att utforma enhetliga mallar för exempelvis 

budget och årsredovisningar, för att underlätta det administrativa arbetet på de lokala 

kontoren. På lokal nivå inleddes en omfattande dialog, både internt och externt för att 

tillgodogöra sig information och skapa en uppfattning av K-regelverken.  Berörda personer på 

det lokala kontoret deltog i utbildningar och föreläsningar som anordnades inom området, 

men även i interna informationsmöten. Affärsområdeschefen uppger vidare att HSB tagit del 

av mycket material om regelverken, främst regelverken i sig men även material från deras 

samarbetspartners inom revisionsbranschen, Borevision och KPMG. Under processen har 

dessa två partners varit viktiga externa aktörer i fråga om kunskapsinsamling då det löpande 

förts dialoger om olika synsätt och mallar etc. Ekonomichefen beskrev att beslutet om 

rekommendationerna angreps på central nivå genom att regelverken diskuterades utifrån den 

övergripande målbild som finns för HSB:s medlemsföreningars ekonomi: ”det viktigaste för 
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att kunna sätta en trygg ekonomi för en bostadsrättsförening är att ha en god 

framförhållning”. Detta uppnås genom två strategiska verktyg; ekonomiska flerårsprognoser 

och långsiktigt arbete med underhålls- och ersättningsbehovet. Genom att studera regelverken 

och dess tänkbara konsekvenser förstod HSB att dessa verktyg i allra högsta grad skulle bli 

påverkade utifrån vilket regelverk som valdes. Denna aktivitet var under processen viktig då 

de kom fram till två betydande slutsatser; det gick inte att fastställa ett enhetligt 

ställningstagande om vilket regelverk som är bäst lämpat då de kunde konstatera att inget av 

regelverken är optimalt för bostadsrättsföreningar, vilket även framgår i textanalysen. En 

person med chefsposition inom HSB skriver att dagens avskrivningsregler inte passar 

bostadsrättsföreningarna då föreningarna inte drivs likt andra företag och att värdet på 

fastigheterna byggs på uppskattningar eftersom de inte finns ett marknadspris. Denna 

uppfattning har gjort att HSB under beslutsprocessen varit initiativtagare till ett samarbete 

mellan branschorganisationerna, ett samarbete som pågår fortfarande. Syftet med samarbetet 

var på kort sikt var att diskutera och analysera K-regelverken och möjliga konsekvenser, men 

även att tillsammans långsiktigt samverka för att få till stånd ett nytt, mer anpassat regelverk 

för bostadsrättsföreningar. Ekonomichefen beskriver samarbetet som omfattande och som en 

framträdande aktivitet. 

 

Löpande under beslutsprocessen har kommunikationen med medlemsföreningarna skett 

genom att informationsträffar har anordnats samt genom HSB:s ordinarie 

kommunikationskanaler.  Informationsarbetet har under våren 2015 ökat då regelverken nu 

ska implementeras genom att de första boksluten ska sammanställas i enlighet med de nya 

regelverken. Individuella kundmöten hålls med varje enskild förening där HSB utförligt 

presenterar vad nyheterna inom regelverksområdet innebär samt vilka konsekvenserna blir för 

föreningen. Det slutgiltiga beslutet tas sedan i varje enskild förenings styrelse. 

Affärsområdeschefen menar att arbetet med regelverken kommer fortlöpa framöver då 

utvärdering av de praktiska mallarna sker, men även för att hitta pedagogiska verktyg att 

förklara de underskott som uppstått i vissa föreningar. Samtidigt menar ekonomichefen att 

frågan om ett nytt regelverk lever vidare i allra högst grad genom att branschorganisationerna 

arbetar för att få till stånd ett nytt mer ändamålsenligt regelverk för bostadsrättsorganisationer.   

 

Vilka organisatoriska och kognitiva mekanismer har präglat beslutsprocessen? 

I likhet med de andra organisationerna har HSB ställts inför en situation med tvingande 

institutionella mekanismer då normgivande organ stiftat om en tvingande förändring på 

redovisningsområdet i Sverige. Den tvingande förändringen har i sin tur inneburit att HSB har 

ingått ett samarbete med andra branschorganisationer inom bostadsrättsmarknaden. Syftet 

med samarbetet har som presenterats tidigare varit att gemensamt diskutera regelverken och 

dess konsekvenser samt verka för att få till stånd ett nytt anpassat regelverk. Trots det 

omfattande samarbetet, som pågår än idag, är affärsområdeschefen tydlig med att HSB inte 

upplever att de påverkats av de andra organisationernas rekommendationer, i synnerhet inte 

eftersom de agerat tvärtemot många av sina konkurrenter. Ekonomichefen anser däremot att 

samarbetet med branschkollegor kan ha inneburit en viss påverkan i ett tidigt skede i 

beslutsprocessen genom att de delade tankar och åsikter om regelverken under ett tidigt skede, 

men att HSB sedan upplevs gått sin egen väg. Däremot menar både ekonomi- och 

affärsområdeschefen att tidigare arbetssätt till viss del kan ha varit en påverkansfaktor kring 

hur de förehållit sig till regelverken. De menar att tidigare arbetssätt varit en blandning av 

både K2 och K3 men att K3:s arbetsätt vad gäller uppdelningen av byggnader inte känts som 

ett helt främmande tillvägagångssätt. ”I praktiken har det ofta varit att vi börjat i ett K2-tänk 

men när det börjat dyka upp frågor kring byggnaden, främst vad gäller investeringar och 

underhåll har tillämpningen liknat mer K3-tänk”. Detta kan ha haft en viss påverkan då ett 
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eventuellt byte till K3 inte upplevts lika omfattande. En annan institutionell mekanism som 

kan påverka beslutet kan vara press från intressenter på marknaden, som i detta fall främst är 

medlemsföreningarna. Ingen av cheferna upplever att det funnits någon press från 

medlemmarna, utan menar att dessa endast haft frågor och funderingar kring val av regelverk.  

 

Både på lokal och central nivå har beslutsprocessen kännetecknas av en viss grad av 

osäkerhet. Affärsområdeschefen menar att målet under processen varit rörligt och att vad som 

bedömts som bra eller dåligt har förändrats med tiden. Osäkerheten har gjort att diskussioner 

kring vilka rekommendationer som ska ges har förändrats. Inledningsvis kändes K2 som 

huvudalternativet, men under tiden har HSB insett att den inte går att ge en enhetlig 

rekommendation utan de utvärdera varje förening individuellt. En konsekvens av osäkerheten 

är att HSB är noga i sin rådgivning till föreningarna genom att poängtera att deras 

rekommendation är just en rekommendation och inte ett rakt svar på hur de ska välja. En 

annan osäkerhet som beskriv av både ekonomi- och affärschefen är att regelverken inte är 

optimala för bostadsrättsföreningar. Båda vill se ett nytt ändamålsenligt regelverk och tror att 

detta kan bli aktuellt inom några år. Ekonomichefen menar samtidigt att situationen som den 

var innan inte heller var bra, och att det främsta tecknet på det var att underhållspriser i 

samband med överlåtelser inte speglar om föreningen har mer eller mindre bra ekonomi.  

 

Vid frågan om hur affärsområdeschefen upplever att informationen kring regelverken har 

varit under processen förklarar chefen att den stundtals har känts bristfällig och tvetydlig. 

Samtidigt är det på grund av rådande läget rätt förståeligt då regelverken är helt nya och att 

det tar tid innan branschen vet hur tillämpningen ser ut och vilket genomslag det får. 

Ekonomichefen har en tydlig uppfattning om att informationen under processen varit 

bristfällig och att det varit svårt att erhålla raka svar på frågeställningar. Situationen 

försvårades även i och med förbudet mot progressiva avskrivningar inträdde våren 2014. En 

förklaring tror ekonomichefen är att Bokföringsnämnden underskattade hur stor påverkan 

progressiva avskrivningar har på redovisningen. I Sverige tillämpade cirka 25 procent av alla 

bostadsrättsföreningar progressiva avskrivningar och förbudet innebar en sämre redovisning 

för dessa föreningar, menar ekonomichefen. Under processen har regelverkens skillnader haft 

fokus. K3-regelverket har upplevts som mest komplext och att det initialt kan innebära mer 

administrativt arbete. Samtidigt upplevs en större osäkerhet kring K2 då det väckts frågor om 

omräkning av tidigare redovisning. Inom branschen har ansatsen varit att räkna om allt som 

om K2 alltid hade gällt, vilket innebär att äldre föreningar ska kostnadsföra tidigare underhåll 

förutom grundfastigheten. Detta har Bokföringsnämnden inte kunnat ge ett rakt svar på. 

 

Vilka var de kritiska faktorer som påverkade beslutet? 

Som tidigare nämnts har HSB inte utformat någon huvudrekommendation kring K2/K3 utan 

valt att ge anpassade rekommendationer utifrån varje enskild förenings situation. Vid 

intervjutillfällena var boksluten under bearbetning och det var därför svårt att få en klar bild 

över fördelningen mellan regelverken men uppfattningen hos affärsområdeschefen var att 

rekommendationerna var en blandad del mellan K2/K3. En viktig faktor som styr vad HSB 

rekommenderar är vilket typ av avskrivningsmetodik som är att föredra. En annan framstående 

faktor är hur regelverken behandlar underhållsåtgärder. Planerar en förening för omfattande 

investeringar kan redovisat resultat påverkas stort beroende på vilket regelverk som väljs. 

”Dessa två frågor är de som i princip påverkar hela rekommendationsförfarandet och är 

anledningen till att rekommendationerna blir så olika” menar affärsområdeschefen. Genom 

textanalys tydliggörs dessa två faktorer ytterligare. En person med chefsposition inom 

organisationen beskriver i en bloggartikel vilken avgörande roll dessa två faktorer, 

avskrivningar och underhåll, kan få på en bostadsrättsförenings ekonomi. Vidare 
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problematiseras avskrivningsförfarandet i artikeln genom att höjda avskrivningskostnader kan 

leda till ”minskad transparens och urholkning av informationsvärdet av en redan svårtolkad 

årsredovisning”. Bytesmöjligheten mellan K2 och K3 diskuterades under båda intervjuerna, 

men ansågs inte direkt påverkande. Affärsområdeschefen menar att detta är en faktor som 

alltid presenteras i samband med en rådgivning. Samtidigt menar chefen att det finns en viss 

möjlighet att byta från K3 till K2, även om det är svårare. Ytterligare en påverkansfaktor som 

berördes under intervjuerna var den ökade administrativa bördan som blir aktuellt vid val av 

K3, detta presenteras för föreningarna då det kan leda till ökade kostnader för dem.   

 

Sammanfattning  
I figur 5 presenteras en sammanfattning över HSB:s beslutsprocess. Den övre delen visar de 

kritiska faktorer som påverkat organisationernas rekommendationer. Den under delen 

presenterar de mest framträdande aktiviteterna under beslutsprocessen. Vidare har en extern 

och intern fas identifierats under beslutsprocessen, dessa faser analyseras i analysdelen.  

 
 

 

Figur 5: Sammanfattning över HSB:s beslutsprocess 

 

 

4.2.2 SBC  

 

”… grundrekommendation som handlar om att välja K2” 

- Ekonomiansvarig inom SBC 

 

Kort presentation av organisation 

SBC, Sverige Bostadsrätt Centrum AB, är en bostadsrättsorganisation med cirka 3000 

medlemsföreningar. Företaget drivs i bolagsforms sedan år 2000 och är en helhetsleverantör 

av förvaltningstjänster riktade till bostadsrättsföreningar, däribland konsulttjänster inom 

ekonomi och juridik. Organisationen har idag 200 anställda fördelade på sex kontor i Sverige.   

Intervjuerna genomfördes med två personer inom SBC. Första intervjupersonen är ansvarig 

för verksamhetsområdet ekonomisk förvaltning för hela organisationen och kallas i 

empiriavsnittet för den ekonomiansvarige. Personen har det övergripande ansvaret för den 

ekonomiska förvaltningen. Andra intervjupersonen arbetar som gruppchef för 14 ekonomer. 

Arbetsuppgifterna består främst av chefsuppgifter som personalfrågor och projektarbeten, 

men arbetar även med några kunder. Personen kommer nedan att benämnas gruppchefen. 
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Vilka rekommendationer ges gällande val av K-regelverk?  

Ekonomiansvarige och gruppchefen berättar att SBC:s har utformat en grundrekommendation 

som handlar om att välja K2. SBC rekommenderar sina medlemsföreningar att utgå från K2 

om det inte finns särskilda skäl att välja K3. Särskilda skäl kan vara om en förening utfört 

större renoveringar som tak- eller stambyte som påverkar detta års årsredovisning eller om de 

planerat omfattande framtida renoveringar, då kan det vara befogat att välja K3.  

 

Hur såg beslutsprocessen ut? 

Gruppchefen berättar att K-regelverken ”varit på tapeten under en längre tid” och att de 

under 2012 började gå på kurser som behandlade regelverken och diskuterade hur de skulle 

arbeta med det. Ekonomer inom SBC deltog under 2013 i olika föreläsningar som behandlade 

respektive regelverk. Bland annat anlitades en extern konsult som var insatt i ämnet. 

Konsulten höll dels i en utbildning men hade även räknat på föreningar med olika värdeår och 

vad respektive regelverk skulle ge för konsekvenser för dessa föreningar vilket också 

presenterades. Regelverkens skillnader presenterades och diskuterades ingående under 

beslutsprocessen.  Detta för att få en introduktion i de nya redovisningsregleringarna något 

som för dem var helt främmande. Ett samarbete med branschorganisationerna HSB, 

Riksbyggen, Bostadsrätterna samt FAR inleddes även. Samarbetet handlade om att 

gemensamt diskutera hur K-regelverken skulle påverka bostadsrättsmarknaden och att 

identifiera vilka möjliga konsekvenser de skulle ge. Det gemensamma arbetet behandlade 

även frågor kring hur de olika regelverken skulle kunna tillämpas i praktiken då de innehåller 

väsentliga bokföringsmässiga skillnader. Ytterligare ett syfte med samarbete var, enligt den 

ekonomiansvarige, att få till stånd en homogen inställning inom branschen kring 

rekommendation av K-regelverk. Textanalysen visar även att en orsak till samarbetet är att 

utveckla ett förslag till ett nytt regelverk för bostadsrättsföreningar då de nuvarande regelverk 

och informationen som årsredovisningarna ger inte är tillräckliga.  

 

SBC menar att inget av regelverken är optimalt för bostadsrättsföreningar eftersom de skiljer 

sig från andra ekonomiska föreningar och aktiebolag då de arbetar efter 

självkostnadsprincipen och inte styrs av ett vinstintresse. Uppfattningen om avsaknaden av ett 

optimalt regelverk har resulterat i att SBC funderat kring hur en ideal bild av ett regelverk 

skulle kunna vara utformat. Ekonomiansvarige menar att vid skapandet av ett nytt regelverk 

är det viktigt att se till varför en bostadsrättsförening existerar i grunden och skapa en 

redovisningsreglering utifrån det. Längre fram i beslutsprocessen genomgick alla ekonomer 

ytterligare utbildning som behandlade hur de mer ingående skulle jobba med regelverken. 

Vidare har gruppchefer inom organisationen varit på fler möten där det behandlats mer 

praktiska detaljer kring K-regelverken och hur årsredovisningarna påverkas. I ett senare skede 

av beslutsprocessen har en dialog med revisorer förts om deras syn på den nya regleringen 

och vilka konsekvenser de identifierat. Revisionsbolag är en viktig extern aktör vid 

utformandet av praxis och den praktiska tillämpningen av regelverken. Gruppchefen berättar 

att de länge arbetat med hur respektive regelverk ska tillämpas i praktiken och upplever det 

enklare att följa K2 och beskriver K3 som mer avancerat där fler bedömningar behöver göras.  

Ekonomiansvarige menar att revisionsbranschen kommit in i regelverksdebatten senare är 

bostadsrättsbranschen vilket medfört att deras kunskap och input tagits in i ett senare skede i 

beslutsprocessen.  Ekonomiansvarige menar att informationsinsamlingen om K-regelverken 

skett successivt och att den växt fram under hela processen. Gruppchefen berättar att de 

huvudsakligen tagit del av information från Bokföringsnämnden i form av skrivelse och 

utskick.   
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SBC kommer under våren 2015 att implementera rekommendationerna av K-regelverk. Detta 

görs genom interna möten inom organisationen för att informera alla om vilket 

ställningstagande som gjorts och varför. Vidare hålls informationsmöten och kundmöten med 

medlemsföreningarna där ekonomerna informerar om nyheterna inom redovisningsområdet 

och hur det kommer påverka de enskilda föreningarna. Främst handlar det om att göra alla 

medvetna om att en förändring har skett och hur årsredovisningen rent praktiskt kommer 

påverkas. Det finns ingen planerad uppföljning av beslutet. Gruppchefen berättar vidare att de 

löpande under implementeringsfasen tar hänsyn till synpunkter som kommer från revisorer 

och medarbetare. Dessa utvärderas, men anses inte påverka rekommendationen.  

Ekonomiansvarige hoppas i framtiden på en förändring inom redovisningsområdet som 

kommer underlätta redovisningsarbetet för bostadsrättsföreningar.   

 

Vilka organisatoriska och kognitiva mekanismer har präglat beslutsprocessen? 

SBC ställdes inför tvingande förändringar i och med Bokföringsnämndens beslut att förändra 

gällande normgivning inom redovisningsområdet till det nya K-regelverken. Förändringarna 

innebar att SBC tvingades att ta ställning till vilket av K-regelverken som skulle 

rekommenderas till deras medlemsföreningar. Av textanalysen och intervjun framgick det att 

SBC har tillsammans med andra, stora bostadsrättsorganisationer samt FAR och Boverket 

inlett ett samarbete med syfte att diskutera hur de nya regelverken ska hanteras och vilka 

ställningstagande som ska göras. Trots det omfattande samarbetet med andra 

branschorganisationer upplever ekonomen att de inte direkt har påverkats av vad de andra 

bostadsrättsorganisationerna kommer att rekommendera. ”Vårt beslut hade sett likadant ut i 

vilket fall, vi har fattat det beslut vi tycker funkar bäst för våra bostadsrättsföreningar”. När 

frågan ställs om de upplevt någon yttre press från intressenter anser den ekonomiansvarige att 

den varit mycket liten eller ingen alls. Det har inte framkommit några konkreta synpunkter 

från intressenter om vilket beslut som ska tas. Detta tros främst bero på att medlemmarna i 

bostadsrättsföreningen inte har nog med kunskap om regelverken. Den ekonomiansvarige 

menar istället att de mött stor nyfikenhet från medlemmarna angående K-regelverken.  

 

Informationsinsamlingen har skett löpande under SBC:s beslutsprocess. Vid frågan om de 

upplever att de haft tillräckligt med information för att kunna ta ett effektivt och rationellt 

beslut upplever ekonomen att området i ett inledande skede varit väldigt komplext och svårt 

att kategorisera. Vidare upplevdes det att det inte fanns tillräckligt med information till en 

början utan att de under processens gång fått tillgodogöra sig information genom att hela tiden 

aktivt ställa frågor och ta hjälp av extern expertis. Då beslutsprocessen av K-regelverken varit 

både lång och omfattande har det successivt tagits principbeslut vilket underlättat 

beslutsfattandet. Däremot upplever den ekonomiansvarige att kunskap från revisorerna 

kommit in något sent i processen vilket medfört att praktiska frågor, som till exempel hur 

uppställning av resultat- och balansräkning ska se ut inom de nya regelverken, behandlats i ett 

alltför sent skede. Detta har orsakat viss förvirring, både inom revisionsbranschen men även 

för SBC:s kunder. Däremot upplever den ekonomiansvarige att vid tidpunkten då beslutet 

togs, fanns tillfredställande information för att ta ett effektivt och betryggande beslut.  

 

Som presenteras ovan har beslutsprocessen varit både lång och omfattande då inget av 

regelverken matchat den ideala bild av hur ett passande regelverk ska vara utformat. De 

konsekvenser som de nya regelverken innebär för bostadsrättsföreningar är dessutom okända 

då regelverksområdet är helt nytt och obeprövat. Vid intervjuerna framkommer därför att en 

viss osäkerhet funnits under hela beslutsprocessen, främst på grund av avsaknad av ett idealt 

alternativ. Den främsta osäkerheten grundar sig i att tidigare praxis inom branschen inte är lätt 

att matcha och konvertera till de nya reglerna. Ekonomiansvarige menar att det är svårt att 
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välja då inget av regelverken passar fullt ut. Trots detta finns väldigt låg osäkerhet, när beslut 

är taget. SBC känner sig trygga med att deras rekommendationer är rätt utifrån det läge som 

råder. Vid frågan om beslutet känns lång- eller kortsiktigt med tanke på ett eventuellt nytt 

regelverk för bostadsrättsföreningar, menar gruppchefen att beslutet är långsiktigt taget 

genom att det kan ta lång tid innan ett nytt regelverk kan införas.  

 

Vilka var de kritiska faktorer som påverkade beslutet?  

Den ekonomisansvarige förklarar att det finns väldigt många faktorer som varit avgörande vid 

SBC:s rekommendation av K-regelverk. Den främsta orsaken till varför de valt att ge K2 som 

förstahands rekommendation är att regelverket är enklast sett ur ett administrativt perspektiv 

samtidigt som K2 ligger närmare tidigare arbetssätt och praxis. Textanalysen visar att SBC:s 

förmedlar den uppfattningen om att K2 är ett förenklat regelverk medan K3 är ett mer 

avancerat regelverk som innefattar fler bedömningsfrågor. K3 innebär även en högre 

uppstartskostnad för föreningarna när ekonomer ska göra om redovisningen. Av intervjun och 

textanalysen framgick en annan kritisk faktor där SBC anser att K3 innebär högre 

avskrivningar vilket i sig resulterar i ett sämre resultat för föreningarna som kan innebära 

avgiftsökningar som följd. Gruppchefen berättar att SBC:s externa jurister även har anlitats 

för att undersöka styrelsemedlemmars ansvar vid underskott i resultaträkningen. 

 

Samtidigt kan det finnas specifika skäl för vissa föreningar att tillämpa K3. Gruppchefen 

påpekar att om föreningen står inför omfattande framtida renoveringsbehov är detta en faktor 

till varför de rekommenderar K3. Det kan även finnas andra skäl, om föreningens fastigheter 

till stor del är avskrivna kommer inte K3:s komponentavskrivning att påverka resultatet i 

samma utsträckning och kan därför anses mer lämpligt att välja.  

 

Sammanfattning  

I figur 6 presenteras en sammanfattning över SBC:s beslutsprocess. Den övre delen visar de 

kritiska faktorer som påverkat organisationernas rekommendationer. Den under delen 

presenterar de mest framträdande aktiviteterna under beslutsprocessen. Vidare har en extern 

och intern fas identifierats under beslutsprocessen, dessa faser analyseras i analysdelen. 

 

 
Figur 6: Sammanfattning över SBC:s beslutsprocess 
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4.2.3 Bostadsrätterna  

 

”… inväntar ett nytt regelverk och därför rekommenderar vi våra medlemsföreningar att 

välja K2-regelverk eftersom att det liknar tidigare arbetssätt…” 

– Informationschef Bostadsrätterna 

 

Kort presentation av organisationen 

Bostadsrätterna bildades 1921 och är en risktäckande intresse- och serviceorganisation med 

cirka 6500 medlemsföreningar. Bostadsrätterna har tidigare varit en del av SBC men som för 

tio år sedan valde att gå skilda vägar även om ett delägarskap fortfarande finns kvar idag. 

Organisationen drivs som en policyorganisation samt är en remissinstans för frågor som rör 

bostadsrättsliga frågor. Bostadsrätterna hjälper sina medlemsföreningar med 

rådgivningsfrågor medan SBC har intrikat sig på förvaltningstjänster. Personen som har 

intervjuats inom Bostadsrätterna är informationschef och talesman för frågor inom 

ekonomiområdet både från media och från medlemmarna. Informationschefen hjälper 

medlemmarna att få svar på ekonomiska och juridiska frågor. 

 

Vilka rekommendationer ges gällande val av K-regelverk? 

Bostadsrätternas huvudrekommendation är att tillämpa K2-regelverket för detta räkenskapsår, 

det vill säga med bokslutsdatum 2014-12-31. Främsta anledningen till rekommendationen är 

att K2 ligger närmast tidigare arbetssättet och att det blir mindre förändringsarbete för 

föreningarna. Ur både intervjun och textanalysen framgick det att Bostadsrätterna 

rekommenderar sina medlemsföreningar att invänta ett nytt regelverk som är bättre anpassat 

för bostadsrättsföreningar och därför rekommenderar de sina föreningar att vänta innan de 

börjar genomföra alltför stora förändringar i redovisningen.  

 

Hur såg beslutsprocessen ut? 

Beslutsprocessen inleddes genom att Bostadsrätterna bjöds in att besvara en remiss från BFN 

beträffande det nya lagförslaget om K-regelverken. På grund av sina specialistkunskaper inom 

bostadsrättsfrågor blev organisationen en så kallad remissinstans som lämnat synpunkter på 

remissbreven om förslaget med K-regelverk. Remissbreven var deras första kontakt med 

regelverken vilket innebar att organisationen började läsa in sig på ämnet genom att studera 

material, främst från BFN. Informationschefen berättar att ”i ett tidigt skede av processen 

inleddes diskussioner tillsammans med HSB och senare även Riksbyggen om hur de skulle 

förhålla sig och hantera förändringarna i de nya regelverken. Längre in i samarbetet 

involverades även SBC och FAR, i frågan, var på ett mer omfattande samarbete inleddes.” 

Samarbetet mellan branschorganisationerna behandlar bland annat hur en ideal bild av ett 

regelverk skulle kunna vara utformat som är speciellt anpassat för bostadsrättsföreningar.  

 

Kommunikation är den aktivitet som varit mest framträdande och omfattande under 

beslutsprocessen, där externa möten varit speciellt förekommande. Löpande under processen 

har möten med politiker, entreprenörer inom byggbranschen samt revisorer från de stora 

revisionsbyråerna hållits där regelverkens tillämpning och konsekvenser behandlats. Det är 

genom möten med externa aktörer som den största kunskapen och informationen delats och 

skapats. Inom Bostadsrätternas styrelse har även interna möten hållits där regelverken 

diskuterats. Vidare har Bostadsrätterna kommunicerat ut mot medlemsföreningar där 

föreläsningar hållits om K-regelverken för styrelsemedlemmarna. Information har även gått ut 

genom Bostadsrätternas egen tidning som skickas ut till medlemsföreningarna. Där har 

information om K-regelverken och dess innebörd månadsvis nått styrelsemedlemmarna. 
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En kritisk tidpunkt i beslutsprocessen uppstod när progressiva avskrivningar inte längre var 

tillämpbart inom K2-regelverket, vilket Bostadsrätterna i ett inledande skede utgick ifrån. 

Detta medförde att situationen kring regelverken och dess tillämpning skapade ytterligare 

osäkerhet. Den kritiska tidpunkten resulterade även i att beslutsprocessen intensifierades med 

bland annat fler externa möten med branschorganisationer samt revisorer som följd. 

Bostadsrätternas första uppfattning om att K2-regelverket skulle rekommenderas i första hand 

kvarstod dock efter denna tidpunkt. Under våren 2015 arbetar Bostadsrätterna med 

implementeringsfrågor och föreläser för bostadsrättsföreningar runt omkring i landet. 

Informationschefen menar att ”beslutsprocessen är en pågående process då arbetet med ett 

nytt regelverk fortskrider i samarbetsgruppen, som idag har möten cirka en gång per månad”.  

 

Vilka organisatoriska och kognitiva mekanismer har präglat beslutsprocessen? 

Situationen, rekommendation av K-regelverk, som Bostadsrätterna ställts inför beror på 

tvingande mekanismer då BFN beslutat att förändra gällande normgivning. 

Informationschefen menar att det är svårt att besluta om vilket regelverk som ska 

rekommenderas då inget är anpassat för just bostadsrättsföreningar som drivs med syfte att 

gynna medlemmarnas ekonomiska intresse, vilket är att hålla låga avgifter samtidigt som 

fastigheten förvaltas. Bostadsrätterna har tillsammans med andra branschorganisationerna 

försökt komma fram till ett förhållningssätt mot K-regelverken. Samarbetet i sig innebär en 

indirekt påverkan av de andra organisationerna då tankar och åsikter delas med varandra, men 

Bostadsrätterna har stått fast vid sin första uppfattning, att K2-regelverken är det mest 

lämpliga alternativet givet dagens situation. Vid frågan om informationschefen upplevt 

påtryckningar från organisationens intressenter menar denne att vid beslut av denna karaktär 

påverkas de indirekt av föreningarna då syftet är att fatta ett beslut som gynnar medlemmarna 

på bästa sätt. De har inte upplevt några direkta påtryckningar från medlemmarna som 

påverkat beslutet om rekommendation. Vidare ställdes frågan om tidigare erfarenhet av 

beslutsfattande av denna karaktär kan ha påverkat rekommendationen av K-regelverk, vilket 

informationschefen dementerade. Tidigare arbetssätt har haft en påverkande roll genom att de 

inväntar nytt regelverk och inte vill genomföra stora förändringar i redovisningen.  

 

Osäkerhet har genomsyrat hela beslutsprocessen, speciellt från den kritiska tidpunkt när 

progressiva avskrivningar inom K2-regelverket förbjöds. Båda regelverken har dock från ett 

inledande skede upplevts osäkra och missanpassade för just bostadsrättsföreningar. Stora 

oklarheter kring vad som egentligen gäller har även funnits. Från intressenter har det funnits 

ett stort missnöje då de nya regelverken snarare försvårar än underlättar för 

bostadsrättsföreningarnas redovisning. Speciellt för bostadsrättsföreningarnas potentiella 

köpare har läget försämrats då förbudet av progressiva avskrivningar innebär att resultatet blir 

missvisande och därmed är informationsvärdet i årsredovisningarna nära med noll. Det 

kommer inte gå att skilja på om det dåliga resultatet beror på dålig förvaltning eller på 

avskrivningsmetoderna, som vid en värdering gör det svårt för potentiella köpare att avgöra. 

Därför är ett samarbete mellan branschorganisationerna viktigt för att gemensamt kunna 

hantera dessa och förhoppningsvis kunna presentera nya regler som är mer anpassade efter 

bostadsrättsföreningar. Under processen har regelverkens skillnader snarare än likheter 

diskuterats och K2 är det regelverk av de två som anses ligga närmare tidigare arbetssätt.  

 

Att Bokföringsnämnden inte alltid gett tillräckliga gensvar på de frågeställningar de haft, 

menar processchefen har skapat ytterligare osäkerhet. Vid flera tillfällen hade Bostadsrätterna 

önskat tydligare svar samt motiveringar till vissa frågor om tillämpningen av K-regelverken.  

Informationen och kunskapen som legat till grund för beslutet om rekommendationerna anses 

dock tillräcklig för att kunna fatta ett rationellt beslut. Med det är svårt att ta ett rationellt och 



  

   27 

 

långsiktigt beslut när inget av alternativen känns lämpligt menar informationschefen. K2-

regelverket känns som det mest lämpliga alternativet för Bostadsrätterna i denna situation.  

 

Vilka var de kritiska faktorer som påverkade beslutet? 

Den främsta kritiska faktor som informationschefen nämnde under intervjun var att 

Bostadsrätterna ”inväntar ett nytt regelverk och därför rekommenderar vi våra 

medlemsföreningar att välja K2-regelverket eftersom att det liknar tidigare arbetssätt och 

föreningarna behöver därmed inte förändra så mycket i sin redovisning”. Bostadsrätterna vill 

att föreningarna ligger lågt och ”gör så lite ändringar som möjligt jämfört med föregående 

år” i dagsläget på grund av den osäkra situation som råder. Informationschefen förtydligar 

detta genom att förklara att ”om föreningar väljer att tillämpa K3 detta räkenskapsår, vilket 

skulle innebära stora förändringar i redovisningen, samtidigt som det inom några år kommer 

nya direktiv på redovisningsområdet som innebär fler justeringar. Detta kan medföra att 

samma förening tillämpat fler olika redovisningsprinciper under en kort period, vilket inte är 

lyckat”. En annan kritisk faktor var bytesmöjlighet som presenteras i K2-regelverket, att 

föreningar kan byta från K2- till K3-regelverket. Vid byte från K3 till K2 krävs speciella 

anledningar, vilket försvårar bytesprocessen. I den osäkra och föränderliga situationen anses 

K2 mer lämplig, då regelverket bjuder in till bytesmöjligheter. Ytterligare en faktor som 

nämndes under intervjun men som tydligare framkommit av textanalysen är vilken 

avskrivningsmetod som är mest lämpad för föreningarna. I en artikel på Bostadsrätternas 

hemsida beskriver de att den största skillnaden mellan regelverken är sättet att betrakta 

fastigheten. Olika synsätt avgör avskrivningsmetodiken och vilka konsekvenser det kan ge. 

Avskrivningen beskrivs vara en avgörande faktor till vilket regelverk föreningarna 

rekommenderas välja. Vidare framgår i artikeln att de olika synsätten i K-regelverken är 

avgörande för hur aktivering av underhållskostnader i bostadsrättsföreningar kan tillämpas, 

vilket informationschefen berörde under intervjun men som inte upplevdes vara direkt 

påverkande på rekommendationerna. 

 

Sammanfattning 

I figur 7 presenteras en sammanfattning över Bostadsrätternas beslutsprocess. Den övre delen 

visar de kritiska faktorer som påverkat organisationernas rekommendationer. Den under delen 

presenterar de mest framträdande aktiviteterna under beslutsprocessen. Vidare har en extern 

och intern fas identifierats under beslutsprocessen, dessa faser analyseras i analysdelen. 

 

 
Figur 7: Sammanfattning över Bostadsrätternas beslutsprocess 
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4.2.4 Riksbyggen 

 

”Vi upplever att varken K2 eller K3-regelverket är speciellt bra anpassat för 

bostadsrättsföreningar” 

– Processchef inom Riksbyggen 

 

Presentation av organisationen 

Riksbyggen är en kooperativ bostadsrättsorganisation som har cirka 1600 medlemsföreningar 

och den huvudsakliga verksamheten består av att utveckla och förvalta bostadsmiljöer. Inom 

huvudkontoret finns en speciell enhet som arbetar med större redovisningsfrågor och en annan 

avdelning som arbetar med affärsutveckling, däribland att ta fram centrala hjälpmedel som 

mallar för upprättande av årsredovisningar. Inom Riksbyggen intervjuades processchefen för 

ekonomisk förvaltning. Personen är insatt i arbetet med K-regelverken och har deltagit i 

beslutsprocessen. Denna person kommer i empirin att benämnas processchefen. En andra 

intervju genomfördes med en senior rådgivare inom Riksbyggen som arbetar med ekonomiska 

och juridiska frågor. Personen sitter med i arbetsgrupper som behandlar frågor kring K-

regelverken. Andra intervjupersonen kommer i empirin att kallas för rådgivaren. En tredje 

intervju genomfördes med en ansvarig person för ett lokalt kontor. Personen är chef för 

ekonomisk förvaltning och som till skillnad mot de två andra arbetar mer praktiskt mot 

föreningarna samt är insatt i rekommendationer kring K-regelverken. Tredje intervjupersonen 

kommer i empirin att kallas för ekonomen. 

 

Vilka rekommendationer ges gällande val av K-regelverk 
Riksbyggen rekommenderar K2 som förstahandsalternativ till sina medlemsföreningar. 

Främsta motivering är att K2-regelverket är enklare sett ur ett administrativt perspektiv, vilket 

även innebär en lägre kostnad för bostadsrättsföreningarna. Processchefen menar att K3 i det 

initiala skedet kommer innebära kostnad i form av konsulttimmar för att kunna upprätta en 

uppdelning av komponenter, men även konstanta ökade administrativa kostnader i och med 

att redovisning enligt K3 är mer omfattande. Rådgivaren beskriver att avskrivningsmetodiken 

i K2 har ansetts mer fördelaktigt och är ytterligare en motivering till rekommendationen. 

 

Hur såg beslutsprocessen ut? 

Beslutsprocessen inleddes med att ansvarspersoner fördjupade sig i K-regelverken genom att 

läsa in sig på Bokföringsnämndens material, lagtext och lagkommentarer. Rågivaren berättar 

att Riksbyggen tagit del av debatter som pågått i tidningar samt deltagit i seminarier. 

Informationshantering har pågått löpande och är en aktivitet som genomsyrat hela 

beslutsprocessen. Bokföringsnämnden har tillsammans med revisorer från olika 

revisionsbyråer samt från FAR, beskrivits som en av de viktigare informationskällorna. Efter 

den inledande informationsinsamlingen bildade ansvarspersonerna sig en egen uppfattning om 

K2- respektive K3-regelverket. Ansvarspersonerna samlades vidare till ett intern möte där de 

diskuterade vilket K-regelverk som ansågs vara bäst lämpat för bostadsrättsföreningarna 

utifrån möjliga framtida konsekvenser som regelverken kan innebära. En kritisk tidpunkt i 

beslutsprocessen var när Bokföringsnämnden klargjorde att progressiva avskrivningar inte är 

godtagbart inom K2-regelverket. Denna händelse förändrade förutsättningarna radikalt i och 

med att K2 då innebar en större förändring gentemot tidigare redovisningsprinciper. Förbudet 

av progressiva avskrivningar försvårade valet av K-regelverk, då nu inget regelverk ansågs 

idealt. Den kritiska tidpunkten medförde även en ökad osäkerhet kring regelverken och dess 

tillämpning. Fokusering lades därför på att jämföra regelverken samt att kalkylera och 

förutspå framtida konsekvenser av K-regelverken på föreningsnivå. Stora skillnader mellan 

regelverken identifierades trots att kalkyleringarna utgått från samma förutsättningar gällande 
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kostnader och intäkter, vilket processchefen menar är anmärkningsvärt. En framträdande 

konsekvens som identifierats var förutspådda avgiftshöjningar på 40-50 procent på 

nyproducerade bostadsrättsföreningar beroende på vilket regelverk som tillämpades. På grund 

av de stora skillnaderna i redovisningen mellan alternativen uppstod en osäkerhet om hur 

rekommendationerna skulle hanteras. Processchefen berättar att de utgått från ”vilket av 

regelverken ger en rättvisande redovisning?” när de diskuterat skillnaderna.  

 

Nästa framträdande aktivitet under beslutsprocessen var samarbetet med de andra 

branschorganisationerna, som kom in relativt sent i processen. Som tidigare presenterats var 

syftet med samarbetet att skapa en gemensam bild av det framtida redovisningsläget för 

bostadsrättsföreningarna samt att föra en diskussion om hur ett framtida idealt regelverk 

skulle kunna vara utformat. Ur textanalysen framgår det att Riksbyggen ofta driver 

bostadsfrågor med andra organisationer för att lättare få fram sina förslag, detta styrks av 

samarbetet vars syfte är att förändra gällande regelverk. Riksbyggen hade innan samarbetet 

hunnit skapa sig en uppfattning om regelverken. Uppfattning kvarstod även efter att de tagit 

del av de andra bostadsrättsorganisationernas uppfattning och ställning i frågan. Under 

beslutsprocessen har rekommendation av K-regelverken diskuterats upprepade gånger med 

externa rådgivare, bland annat med revisorer från olika revisionsbyråer och även med 

representanter från FAR, branschorganisationen inom redovisnings- och revisionsbranschen. 

Ur textanalysen framgår det att Riksbyggen bland annat träffar politiker för att diskutera 

frågor som påverkar bostadsrättsföreningarna. Rådgivaren bekräftar detta genom att berätta att 

de har uppvaktat Bokföringsnämnden och främst bostadsministern med synpunkter.   

 

I ett inledande skede gick allmän information om K-regelverken ut till medlemsföreningarna 

och ekonomer på de lokala kontoren. Ekonomen berättar att KPMG hade en föreläsning om 

K-regelverken på deras kontor. Vidare har informering skett internt där ansvarspersoner, 

däribland processchefen och rådgivaren, delgett information kring regelverken genom 

informationsträffar till de anställda inom Riksbyggen. Senare i beslutsprocessen gick 

Riksbyggen ut med ny samlad information om läget och framtida konsekvenser, speciellt till 

föreningar med nyproducerade bostadsrättslägenheter då dessa påverkas något annorlunda av 

läget. Riksbyggen arbetar under våren med att implementera rekommendationerna hos 

bostadsrättsföreningarna. Ekonomen berättar att de genom kundmöten i samband med bokslut 

har kontakt med bostadsrättsföreningarna och informerar om K-regelverken. Riksbyggen har 

en intern grupp som arbetar med uppföljning av regelverken, genom att de samlar in och 

sammanställer olika synpunkter som framkommer under bokslutsperioden från revisorer och 

medarbetare. De finns ytterligare en grupp inom organisationen som har till uppgift att verka 

för att få till en lagändring för bostadsrättsföreningar och dessa två grupper har ett visst 

samarbete mellan varandra där åsikter och funderingar lyfts fram kring regelverken. 

 

Vilka organisatoriska och kognitiva mekanismer har präglat beslutsprocessen? 

Riksbyggen ställdes inför ett beslut om vilket K-regelverk som skulle rekommenderas, vilket 

kan förklaras av en tvingande förändring av gällande normgivning. Inom branschen råder det 

delade uppfattningar om vilket av K2 och K3-regelverket som skulle rekommenderas.  

Riksbyggen har tillsammans med andra bostadsrättsorganisationer diskuterat regelverken och 

dess tillämpning, och det kan därigenom finnas en indirekt påverkan från dessa. 

Processchefen upplever dock inte att organisationen har påverkats av de andras 

rekommendationer utan de står fast vid sin uppfattning. Vidare ställdes frågan om Riksbyggen 

upplevt någon yttre press. Riksbyggens medlemmar som i vanliga fall kan komma att påverka 

deras beslut, har i denna fråga varit i behov av vägledning och därför menar processchefen att 

inga direkta påtryckningar heller skett från dessa gällande rekommendationen. Denna 
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uppfattning delades av övriga intervjupersoner. Processchefen har inte heller upplevt att 

tidigare erfarenhet av beslutsfattande av denna karaktär påverkat rekommendationen av K-

regelverk. Erfarenheter av dessa typer av beslut har varit få, då tidigare situationer främst 

berört mindre förändringar på detaljnivå. Tidigare arbetssätt kan däremot ha påverkat 

rekommendationerna, det vill säga hur redovisningen tidigare utförts i föreningarna, menar 

rådgivaren. K2 anses vara mest likt hur de tidigare arbetat och därför känns minst främmande, 

vilket kan vara en orsak till varför de väljer att rekommendera K2, menar ekonomen.  

 

Beslutsprocessen har kännetecknats av viss osäkerhet, främst från den kritiska tidpunkt då 

progressiva avskrivningar förbjöds. Osäkerheten grundar sig i att ingen tillfullo kunnat 

förespå konsekvenserna samt att inget av alternativen matchar den ideala bilden. ”Vi upplever 

att varken K2- eller K3-regelverket är speciellt bra anpassat för bostadsrättsföreningar”, 

berättar processchefen. Då det inte finns några konkreta direktiv kring regelverken och dess 

innebörd, skapar detta även osäkerhet i och med att informationen kan tolkas på olika sätt. 

Regelverken är även svåra att koppla till den praxis som används idag, men Riksbyggen 

upplever att det rekommenderade alternativen ligger närmare den praxis som de arbetat efter 

och ansågs därför lämpligt att välja. Efter att beslutet om rekommendationen av regelverk är 

taget, beskriver processchefen ”att Riksbyggen känner sig säkra på det valda alternativet trots 

att informationen kan tolkas på olika sätt.”  Organisationen har dock förhoppningar om att i 

framtiden få ett nytt regelverk som ska vara anpassat för bostadsrättsföreningar. 

 

Som tidigare nämnts var informationshantering en aktivitet som genomsyrat beslutsprocessen. 

Processchefen upplevde att tillgång och kvalitet på information om K2- respektive K3-

regelverket vid flera tillfällen varit bristfällig och tvetydlig. Ekonomen upplevde 

informationstillgången som varierad under processens gång, stundtals tydlig och klar medan 

de andra gånger bristfällig. Ansvarspersonerna på Riksbyggen har aktivt fått söka efter 

relevant information och tolkat den till hur det skulle påverka deras medlemmar. Samtidigt 

upplevs det att externa aktörer som är experter inom ämnet inte alltid kunnat ge 

tillfredställande information och att bostadsrättsorganisationerna därför själva fått skapa sig 

information. Processchefen och rådgivaren berättar att Riksbyggen flertalet gånger har vänt 

sig till Bokföringsnämnden med frågor gällande K-regelverken och dess påverkan på 

bostadsrättsföreningar, vilket även styrks av textanalysen. I skrivande stund väntar 

processchefen på svar från Bokföringsnämnden gällande tillämpningsfrågor inom K2-

regelverket. Att experter inom redovisningsområdet och Bokföringsnämnden till viss del inte 

kunnat ge helt tillfredställande svar har ökat osäkerheten under processen. Riksbyggen ansåg 

sig ha däremot ha tillräckligt med information för att kunna ta ett effektiv och rationellt 

beslut, samtidigt menar processchefen att det kan finnas andra tolkningar av informationen. 

 

Vilka var de kritiska faktorer som påverkade beslutet? 

Den viktigaste kritiska faktorn som processchefen och ekonomen nämner är att K2-

regelverket är ett förenklat regelverk vilket underlättar det administrativa arbetet, dels genom 

att det krävs mindre arbete i det första skedet eftersom det ”ligger närmre det arbetssätt som 

använts tidigare” och dels för att det kontinuerliga administrativa arbetet inte blir lika 

omfattande. De lägre administrativa kostnaderna inom K2 medför ett billigare alternativ för 

bostadsrättsföreningarna, detta framstår som en viktig faktor enligt både textanalys och 

intervjuer. Processchefen påpekar att ”det krävs mycket arbete att göra om så att föreningen 

kan tillämpa komponentavskrivning” och menar att K3 leder till en ökad kostnad i ett initialt 

skede och är ett mer detaljerat regelverk vilket kan innebära högre administrativa kostnader 

totalt sett. Alla intervjupersoner menar att en annan kritisk faktor är bytesmöjligheten mellan 

K-regelverken, som är begränsad om bostadsrättsföreningen väljer att redovisa efter K3-
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regelverket. Bostadsrättsföreningen får då endast byta ”ner” till K2-regelverket om vissa 

förutsättningar är uppfyllda. Detta har varit en avgörande faktor och de delar uppfattningen 

som ekonomen beskriver att ”det finns förväntningar om ett nytt, mer anpassat regelverk för 

bostadsrättsföreningarna”. Ytterligare en kritisk faktor som nämns är att 

komponentavskrivningar vill undvikas på grund av komplexiteten samt på grund av det 

omfattande arbete som krävs för att omvandla avskrivningsmetoden. Rådgivaren menar att 

avskrivningsmetodiken är en viktig faktor där Riksbyggen föredrar en linjär avskrivningsplan 

på 120 år framför komponentavskrivningsmetodiken. Ur textanalysen framgår det att 

värderingen av byggnader blir annorlunda i K3, då byggnaden delas in komponenter. 

Processchefen och rådgivaren menar att komponentavskrivningen innebär en ökad 

avskrivningskostnad då avskrivningstiden är förkortad.  

 

En konsekvens av K2 är att föreningarna förutspås göra stora underskott då aktivering av 

underhållskostnader inte är tillåtet eller så blir det en dyr kostnad för medlemmarna som 

behöver betala renoveringar ur egen ficka direkt. Ekonomen beskriver en annan motsättning 

mot K2-regelverket som följande: ”Problematiken finns hos ombildade föreningar, där finns 

det stora frågetecknet.” Inom ombildade föreningar köps många gånger en gammal och ofta 

sliten byggnad som står inför renoveringsbehov. Enligt tidigare normgivning har kostnaderna 

för denna renovering kunnat aktiveras och läggas till anskaffningskostnaden. Om byggnaden 

anskaffats i fräscht tillstånd hade denna anskaffningskostnad kunnat motsvara nuvarande 

anskaffningskostnad för den slitna byggnaden samt underhållskostnaden för den omfattande 

renoveringen. Enligt K2 får inte underhållskostnaden aktiveras och detta innebär ett enormt 

underskott. Denna problematik nämns under samtliga intervjuer. I dagsläget vet inte 

Riksbyggen hur detta ska hanteras och inväntar svar från Bokföringsnämnden i frågan. 

 

Sammanfattning 

I figur 8 presenteras en sammanfattning över Riksbyggens beslutsprocess. Den övre delen 

visar de kritiska faktorer som påverkat organisationernas rekommendationer. Den under delen 

presenterar de mest framträdande aktiviteterna under beslutsprocessen. Vidare har en extern 

och intern fas identifierats under beslutsprocessen, dessa faser analyseras i analysdelen. 

 

 
Figur 8: Sammanfattning över Riksbyggens beslutsprocess 
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4.2.5 AdEx 

 

”Det känns mer sunt och riktigt att dela upp fastigheten i komponenter” 

– Ekonom AdEx 

 

Kort presentation av organisationen 

AdEx är en bostadsrättsorganisation som grundades år 2000 och erbjuder skräddarsydd 

fastighetsförvaltning som inrymmer teknisk förvaltning, servicecenter, fastighetsskötsel, 

konsultverksamhet och ekonomisk förvaltning. Organisationen förvaltar cirka 100 fastigheter 

runt om i Stockholm som alla ägs av stora eller små bostadsrättsföreningar. Inom denna 

organisation har en person intervjuats. Personen är en ekonom som varit involverad i 

beslutsprocessen kring rekommendation av K-regelverk och som idag arbetar med att tillämpa 

rekommendationerna.    

 

Vilka rekommendationer ges gällande val av K-regelverk? 

Av textanalys och intervju framgår det att AdEx huvudsakligen rekommenderar sina 

bostadsrättsföreningar att redovisa enligt K3-regelverket. En motivering till AdEx:s 

rekommendationen är att fastigheter som står inför framtida planerade underhåll har en 

möjlighet att aktivera kostnaderna om K3 väljs. Ytterligare en anledning menar ekonomen är 

att deras kunder, bostadsrättsföreningarna, tidigare haft ett arbetssätt som till stor del liknar 

K3:s tillvägagångssätt och sammanfattar valet med att ”det känns mer sunt och riktigt att dela 

upp fastigheten i komponenter”.  

 

Hur såg beslutsprocessen ut? 

Processen med att ta fram rekommendationer av K-regelverk inleddes genom att skapa sig en 

bild av vad de nya regelverken innebar i allmänhet och i synnerhet för bostadsrättsföreningar. 

Informationen som inhämtades var bland annat från föreläsningar och seminarium men även 

genom att ta del av debattartiklar i branschtidningar.  Tidigt i beslutsprocessen genomförde 

AdEx även en sammanställning över deras bostadsrättsföreningar där de identifierade 

föreningarnas olika förutsättningar och omständigheter som byggnadernas anskaffningsvärde, 

standardförbättringar, ackumulerade avskrivningar och framtida underhåll. 

Sammanställningen användes sedan för att analysera vilka konsekvenser de två regelverken 

skulle innebära för varje individuell förening. Vidare kontaktades varje förening för att 

informeras om nyheterna inom redovisningsområdet och vilka förändringar det skulle 

innebära för just dem. Löpande under processen har även kontakt tagits med revisorer för att 

ta del av deras syn på de nya regelverken, bland annat kontaktades alla berörda revisorer till 

föreningarna. Ekonomen upplever att informationen från dem var både knapphändig och 

något bristfällig till en början och upplever inte att den information de fått har varit till hjälp 

att utforma rekommendationerna. I dagsläget arbetar AdEx med att implementera och 

informera sina kunder om K-regelverken, främst om dess praktiska tillämpning genom att 

upprätta finansiella rapporter enligt nu gällande normer.  

 

Vilka organisatoriska och kognitiva mekanismer har präglat beslutsprocessen? 

AdEx står, likt de andra bostadsrättsorganisationerna, inför tvingande förändringar inom 

redovisningsområdet. Förändringarna har inneburit en omfattande process för alla 

organisationer inom branschen. Detta har som tidigare presenterats lett till 

bostadsrättsorganisationer på marknaden gemensamt diskuterat frågor kring de nya 

regelverken och identifierat vilka konsekvenser de kan ge. AdEx har däremot stått utanför 

detta samarbete. Ekonomen uppger att de under processen inte lagt så stort fokus på vad andra 

i branschen uttryckt kring regelverken men att de tagit del av praktisk information som bland 
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annat SABO utformat. Vid frågan om AdEx rekommendationer kan ha påverkats av vad de 

andra inom branschen rekommenderar, menar ekonomen att det inte är fallet. Ekonomen 

upplever istället att AdEx rekommendationer är baserade utifrån deras synsätt och vad de 

anser är rätt och riktigt. Vidare upplevs heller inte att organisationen utsätts från någon yttre 

press från intressenter, utan att det istället mött ovisshet och funderingar kring regelverken.  

 

Under beslutsprocessen har främst regelverkens skillnader diskuterats. AdEx upplever att K3 

regelverket endast i ett initialt skede innebär ökade administrativa kostnader för 

bostadsrättsföreningarna.  Ekonomen beskriver att ”vi upplever att det funnits oklarheter i K-

regelverken och hur de ska gälla. Exempelvis i K2 gällande avskrivningstider på fastigheter, 

där det först framgick att avskrivningstiden skulle vara 50 år och nu verkar det vara 100 år 

som gäller.” Den främsta möjliga konsekvensen av regelverken som diskuterats är hur 

underhållsutgifter ska behandlas. Där anses K3-regelverket hantera detta bäst. 

 

AdEx beslutsprocess har kännetecknats av en viss grad av osäkerhet. ”Det här läget har varit 

lite osäkert då regelverken inte varit riktigt klara med vad som gäller då de inte är anpassade 

för bostadsrättsföreningar”, berättar ekonomen. Ekonomen menar att läget inom 

redovisningsområdet stundtals känts villrådigt främst på grund av att området är nytt och att 

det inte finns några tidigare bokslut att titta på. Dessutom menar ekonomen att osäkerheten 

ökar när de inte vet hur redovisningsområdet för bostadsrättsföreningar kommer se ut 

framöver, AdEx ställer sig frågan hur länge kommer de nuvarande direktiven att gälla. 

Samtidigt uppger ekonomen att osäkerheten upplevs mindre nu när beslutet om 

rekommendationerna är taget jämfört med under processen. Ekonomen beskriver att detta 

beror främst på att ”informationen lagt sig lite”. För att kunna ta det bästa möjliga beslutet 

krävs det att beslutsfattaren ständigt ifrågasätter och diskuterar alternativen. Beslutsfattandet 

blir därför en ständigt pågående process, även efter själva beslutet fattats.  

 

Osäkerheten har även påverkat informationsinsamlingen under beslutsprocessen. Ekonomen 

upplever att informationen varit tvetydlig och att det varit svårt att erhålla raka svar på 

frågeställningar. Detta upplevs till viss del bero på att inget av regelverken är helt optimalt 

samt att ingen vet till fullo hur den praktiska tillämpningen ska se ut. AdEx har inte aktivt 

arbetat med att ta fram en ideal bild för hur ett anpassat regelverk för bostadsrättsföreningar 

skulle kunna se ut, men de har under processens gång stött på egenskaper i regelverken som 

de har synpunkter på och hoppas ska förändrats i och med ett framtida regelverk. 

 

Vilka var de kritiska faktorer som påverkade beslutet? 

AdEx rekommendationer grundar sig till största del i en K3-rekommendation. ”Vi tycker att 

K3 känns bättre och mer sunt och riktigt att dela in fastigheten i komponenter”, säger 

ekonomen. Den första kritiska faktorn som identifierades under intervjun var framtida 

underhåll. Ekonomen menar att föreningar som står inför ett framtida underhåll har en fördel 

av att tillämpa K3 då kostnaderna för underhåll får aktiveras vilket innebär att resultatet inte 

kommer påverkas, detta styrks av även av resultatet från textanalysen. Ytterligare en faktor är 

att tidigare arbetssätt till stor del liknar K3 och dess förfarande. Ekonomen förklarar att flera 

bostadsrättsföreningar tidigare aktiverat underhållsutgifter som inneburit förbättring, vilket 

innebär att dessa förts in i anläggningsregister och sedan skrivits av. Användningen av K3-

regelverk ligger därför närmare tidigare arbetssätt. 

 

En indirekt påverkande faktor som uppmärksammats är att K2 upplevs som något oklart i 

fråga om avskrivningstid. I ett initialt skede framgick att avskrivningstiden uppgick till 50 år 

för fastigheter, men nu har ny information presenterats som tyder på att avskrivningstiden kan 
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vara väsentligt mycket längre, detta upplever ekonomen som ovisst kring vad som gäller. En 

annan faktor är att ekonomen inte upplever, i motsats, till många andra inom branschen att K3 

innebär ökade administrativa kostnader totalt sett. Ur textanalysen framgår det att det krävs 

mer arbete i ett initialt skede, men att komponentavskrivning kan leda till ett jämnare resultat 

över tiden.  

 

Sammanfattning 

I figur 9 presenteras en sammanfattning över AdEx:s beslutsprocess. Den övre delen visar de 

kritiska faktorer som påverkat organisationernas rekommendationer. Den under delen 

presenterar de mest framträdande aktiviteterna under beslutsprocessen. Vidare har en extern 

och intern fas identifierats under beslutsprocessen, dessa faser analyseras i analysdelen. 

 

 
Figur 9: Sammanfattning över AdEx:s beslutsprocess 

 

 

4.3 Sammanfattning & Analys 
I detta delkapitel sammanfattas den insamlade empirin och analyseras sedan utifrån de teorier 

och modeller som presenterats i den teoretiska referensramen.   

 

4.3.1 Sammanfattning & Analys: Vilka rekommendationer ges gällande val av  

K-regelverk? 

Nedan presenteras en sammanfattning över de fem bostadsrättsorganisationernas 

rekommendation av K-regelverk.  

 

Tabell 3: Bostadsrättsorganisationernas rekommendationer 

Bostadsrättsorganisation Rekommendation  

SBC Har gett ut K2 som huvudrekommendation 

HSB Har inte gett ut någon huvudrekommendation. Ger 

individuella rekommendationer.  

Bostadsrätterna Har gett ut K2 som huvudrekommendation 

Riksbyggen Har gett ut K2 som huvudrekommendation 

AdEx Har gett ut K3 som huvudrekommendation 
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Sammanfattningsvis har bostadsrättsorganisationerna utformat varierande rekommendationer 

kring val av K-regelverk, se tabell 3. Majoriteten av organisationerna har valt att 

rekommendera K2 som huvudrekommendation medan en förening valt K3 som 

huvudrekommendation. En organisation skiljer sig från de andra genom att de inte tagit 

ställning till vilket regelverk som de generellt sett anser är det mest lämpliga regelverket i 

dagsläget, utan deras rekommendationer sker istället fullt ut genom bedömning av varje 

förenings specifika förhållanden. Gemensamt för alla fem bostadsrättsorganisationer är att 

ingen organisation rekommenderar K2 eller K3 i hundra procent av fallen, utan påtalar att de i 

slutändan behöver vara lyhörda för varje specifik bostadsrättsförenings förutsättningar. 

Ytterligare ett gemensamt ställningstagande som påträffades vid intervjuerna var 

bostadsrättsorganisationernas inställning till de nya K-regelverken. Ingen av organisationerna 

ansåg att K2 eller K3 var ett passande regelverk för bostadsrättsföreningarna och att alla hade 

förhoppningar att ett nytt regelverk skall komma till stånd. Denna uppfattning bidrog till att 

främst en organisation framhöll att huvudbudskapet till deras medlemsföreningar egentligen 

är att invänta ett nytt regelverk snarare än att rekommendera ett av de två regelverken.  

 
4.3.2 Sammanfattning & Analys: Hur såg beslutsprocessen ut?  

Fem framträdande aktiviteter har kunnat urskiljas ur empirin som samlats in om 

bostadsrättsorganisationernas beslutsprocesser gällande rekommendation av K-regelverk (se 

figur 10). Identifiering är den första aktiviteten som skett hos alla bostadsrättsorganisationer 

fast på olika sätt och har skiljt sig i omfattning. Gemensamt är att alla har försökt skapa sig en 

uppfattning om vad K-regelverken kommer innebära för deras medlemsföreningar. De har 

därför identifierat möjliga konsekvenser av regelverken vilket kan jämföras med Mintzberg et 

al. (1976) som beskriver att beslutsfattaren i första fasen identifierar problem, möjligheter och 

eventuella kriser som beslutet kan medföra. Några bostadsrättsorganisationer har uppgett att 

de i det inledande skedet skapat ett idealt alternativ som de utgått från under beslutsprocessen, 

vilket kan kopplas till Zeleny (1982) och Harrison (1996) som menar att beslutsfattaren i ett 

inledande skede bestämmer ett antal kriterier för ett lämpligt alternativ det vill säga skapar ett 

idealt alternativ. De bostadsrättsorganisationer som uppgett att de inte skapat ett idealt 

alternativ i ett inledande skede kan ändå omedvetet ha gjort det eftersom det krävs kriterier för 

att senare kunna utvärdera alternativen, vilket alla organisationer har gjort. 

Nästa framträdande aktivitet är informationsinsamling. Denna aktivitet har haft en väldigt stor 

plats i de allra flesta bostadsrättsorganisationers beslutsprocesser, vilket kan bero på det 

osäkra läget som råder. Information har samlats in för att öka förståelsen för K2 och K3-

regelverken och vilken betydelse de har för bostadsrättsföreningarnas ekonomi. En generell 

uppfattning är att informationen om regelverken har varit bristfällig på grund av det osäkra 

läget och då det inte är känt vilka konsekvenser regelverken kan medföra. 

Bostadsrättsorganisationerna har därför pendlat mellan osäkerhet och säkerhet som Zeleny 

(1982) beskriver är vanligt för beslutsfattare. De har även fått skapa sig egen information 

gällande vissa frågor. En central informationskälla som framgått vid empiriinsamlingen har 

varit Bokföringsnämnden som gett ut regelverken och som organisationerna kunnat vända sig 

till för frågor. En annan framträdande informationskälla som alla bostadsrättsorganisationer 

använt sig av är olika revisionsbyråer, där Borevision och KPMG framträtt i flera fall. Till 

revisionsbyråerna har organisationerna vänt sig med frågor samt deltagit i föreläsningar om 

regelverken och dess innebörd. Samarbetet som pågått mellan fyra av 

bostadsrättsorganisationerna, FAR och Boverket har varit en annan informationskälla genom 

att regelverken diskuterats ingående. Några av föreningarna upplevde en kritisk tidpunkt när 

Bokföringsnämnden beslutade om att progressiva avskrivningar inte var tillämpliga i K2-

regelverket. Denna kritiska tidpunkt medförde nya sökningar av information vilket ligger i 
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enlighet med Zelenys (1982) uppfattning om att informationsinsamling sker löpande under en 

beslutsprocess. Informationssökningen inom organisationerna kan även jämföras med 

utvecklingsfasen som Mintzberg et al. (1976) beskriver som sökning för att hitta ett lämpligt 

alternativ och designa det så att det bättre matchar det ideala.   

Bostadsrättsorganisationerna har ställts inför två alternativ vid deras utformning av 

rekommendationer på grund av Bokföringsnämndens tvingande normgivning. I en generell 

beslutsprocess beskrivs informationsinsamlingen som en egen process där ett idealt alternativ 

eftersöks, vilket skiljer sig från bostadsrättsorganisationernas informationsinsamling som 

handlade om att öka förståelsen för de två befintliga alternativen (jmf Zeleny 1982). Efter 

utvärderingen och bedömningen av alternativen kan, om inte något alternativ passar, ny 

information samlas in så att nya alternativ kan presenteras och däribland kanske det ideala 

alternativet finns eller kan anpassas så att det passar. (Zeleny, 1982; Mintzberg et al., 1976) 

Eftersom bostadsrättsorganisationerna ställts inför två givna alternativ, skiljer sig deras 

informationsinsamlingsprocess åt jämfört med hur författarna beskriver det då den istället 

handlar om att söka information angående vilket av regelverken som passar bäst. 

Nästa framträdande aktivitet är utvärdering och jämförelse av alternativen. Här gäller det 

enligt Mintzberg et al. (1976) att reducera mängden alternativ för att sedan kunna jämföra 

kvarstående. Bostadsrättsorganisationerna har under hela sin beslutsprocess stått inför två 

alternativ och har därför inte behövt screena på samma sätt som om de hade haft flera 

alternativ att välja bland. Däremot gäller det ändå att screena mellan information för att 

regelverken ska bli greppbara och kunna jämföras med varandra. Organisationerna har 

fokuserat på för- och nackdelar med respektive regelverk, men främst fokuserat på 

regelverkens skillnader när de utvärderat vilket regelverk som passar sina medlemsföreningar 

bäst. Den mest centrala aktiviteten i beslutsprocessen är själva beslutsfattandet och där har en 

djup granskning av alternativen skett och detta har resulterat i ett beslut. Besluten har fattats 

på central nivå av olika ansvarspersoner. Genom interna möten och diskussioner har 

bostadsrättsorganisationerna fattat ett beslut om hur deras rekommendationer av K-regelverk 

ska se ut. Trots osäkerheten som påverkat beslutsprocessen då inget av alternativen anses 

lämpligt, uppger alla bostadsrättsorganisationerna att de i efterhand känner att de tagit rätt 

beslut gällande rekommendation utifrån rådande omständigheter. Det valda och det ideala 

alternativet matchar således varandra. (jmf. Zeleny, 1982)  

Den sista framträdande aktiviteten, implementering av beslutet, sker i skrivande stund hos 

bostadsrättsorganisationerna och som Harrison (1996) menar är en framträdande aktivitet i 

beslutsprocessen. Implementering av rekommendationerna sker till de anställda genom 

föreläsningar och via interna kanaler. Implementeringen till kunderna sker främst genom 

kundmöten med bostadsrättsföreningarnas styrelser, men även genom informationskanaler 

som bostadsrättsorganisationernas hemsidor. En annan aktivitet som Harrison (1996) menar är 

framträdande i beslutsprocessen efter själva beslutet är taget är uppföljning och kontrollering 

av beslutet. I dagsläget uppges inte detta som relevant för bostadsrättsorganisationerna och är 

heller inte någon inplanerad aktivitet hos dem, men som ändå kan komma att ske i framtiden. 

Zeleny (1982) menar att beslutsfattaren efter beslutet är fattat samlar in information som 

stödjer det valda alternativet och ignorerar all annan information, detta är dock inget som vi 

under studien av bostadsrättsorganisationernas beslutsprocess uppfattat. 

Den kritiska tidpunkt som förbudet av progressiva avskrivningar inom K2 innebar medförde 

fler jämförelser, kalkylering och utvärdering av regelverken för några av 

bostadsrättsorganisationerna, vilket stämmer överens med att Zeleny (1982) menar att 
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beslutsprocessen är dynamisk. Den kritiska tidpunkten innebar dock inte att 

bostadsrättsorganisationerna omvärderade sina befintliga rekommendationer utan stod fast vid 

dessa. Omvärdering, att förkasta gamla alternativ och att välja nya alternativ menar Zeleny 

(1982) kännetecknar en beslutsprocess, men har inte varit framträdande vid studien av 

bostadsrättsorganisationernas beslutsprocess. Endast en av bostadsrättsorganisationerna har 

delvis ändrat sin uppfattning då det i ett inledande skede var tänkt att de skulle rekommendera 

ett av regelverken men senare valde att inte rekommendera något utav dem och istället ge 

individuella rekommendationer. 

Vid studerandet av bostadsrättsorganisationernas beslutsprocesser framträder två olika faser, 

extern och intern orientering. I den inledande fasen identifierades en extern 

kompetensanskaffning hos organisationerna genom att beslutsfattarna vänt sig till sin 

omgivning för att insamla kunskap. En framträdande aktivitet inom denna externa fas var 

samarbetet mellan branschorganisationer där majoriteten av de studerade organisationerna 

deltog. Denna externa fas kan delvis kopplas till Ifvarsson (2000) modell om ”sense-making” 

processens olika dimensioner. Han beskriver interaktion med andra aktörer som en viktig del 

för att öka förståelsen för den beslutsituation de befinner sig i. Under senare delen av 

beslutsprocessen identifierades en mer intern fas då organisationernas beslutsfattare samlades 

internt för att diskutera och utvärdera de två alternativen. Den interna fasen innehöll även 

själva beslutsfattandet och implementering av det rekommenderade regelverket. Detta kan 

jämföras med Ifvarssons (2000) fjärde dimension där beslutsfattaren fokuserar på de interna 

aktiviteterna och därmed minskar interaktionen med andra för att kunna fokusera på beslutet. 

Figuren nedan visar de aktiviteter som varit framträdande i bostadsrättsorganisationernas 

beslutsprocesser och som identifierats vid insamlingen av empiri. Sammanfattningsvis har ett 

mönster kunnat urskiljas i beslutsprocesserna där aktiviteterna till största del följt nedan 

presenterad ordning. Samtidigt har en iterativ process identifierats där de interna och externa 

aktiviteterna växelvis repeterats och följt en mindre strukturerad följd, vilket illustreras i figur 

10.   

 
 

Figur 10: Sammanfattande bild av alla bostadsrättsorganisationers beslutsprocess 
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4.3.3 Sammanfattning & Analys: Vilka organisatoriska och kognitiva mekanismer har 

präglat beslutsprocessen? 

 

Organisatoriska mekanismer 

Bokföringsnämndens normgivande arbete med framtagandet av nya regelverk inom 

redovisningsområdet har inneburit organisatoriska förändringar inom bostadsrättsbranschen 

de senaste åren. Gemensamt för alla fem bostadsrättsorganisationer som studerats är att 

samtliga därigenom ställts inför en formell press från samhället i form av tvingande 

förändringar inom gällande regelverk. Den tvingande förändringen innebär att alla 

organisationer tvingas till förändringar inom organisationen för att bemöta de nya 

regelverken. I detta fall innebär det inte bara en omställning av rådande arbetssätt för att 

kunnat tillämpa de nya regelverken utan förändringen innebär samtidigt att alla organisationer 

tvingas till ett ställningstagande, vilken typ av regelverk som anses mest optimalt för 

intressenterna. Bostadsrättsbranschens påverkan av den tvingande förändringen från samhället 

kan kopplas till DiMaggio och Powells (1983) artikel om den institutionella påverkan som 

beskriver förändringar som sker inom den organisatoriska miljön. Orsaken till att 

bostadsrättsorganisationer ställs inför rekommendation av K-regelverk kan sägas utgöras av 

tvingande isomorfa förändringar. Tvångsisomorfismen har inneburit att samtliga 

organisationer tvingats genomföra omfattande beslutsprocesser senaste tiden för att kunna 

fatta ett beslut i frågan. Att den formellt tvingande isomorfismen har påverkat 

beslutsprocessen kring rekommendationerna har uttryckts genom att organisationernas 

handlingssätt till stor del har liknat varandra. Studiens resultat visar att beteenden och 

aktiviteter som utförts under beslutsprocessen i hög grad liknar varandra inom alla 

organisationer. Detta överrensstämmer med den institutionella teorin som beskriver att 

organisationer inom samma organisatoriska fält tenderar att likna varandra alltmer i struktur, 

beteende och processer (ibid). En av orsakerna kan vara att förändringen varit lika för hela 

branschen, både vad gäller omfattning, förutsättningar och tidsrymd. Ytterligare en orsak till 

varför organisationernas beslutsprocess liknar varandra i stor utsträckning kan vara att 

förändringen i sig endast innehåller beslut mellan två alternativ: K2 eller K3. Genom att 

samtliga ställs inför samma beslutssituation blir processen mer begränsad jämfört med om 

alternativen varit fler. Ytterligare ett tecken på att den tvingande isomorfismen varit 

påverkande i beslutsprocessen kring rekommendation av K-regelverk är de skillnader som 

finns mellan regelverken, där några av dessa har varit direkt avgörande för vilket regelverk 

som rekommenderats. Skillnaderna har varit tongivande i beslutsprocessen och föremål för 

långtgående diskussioner om dess olika tillämpning.  

 

En framträdande aktivitet hos fyra av fem organisationer är det omfattande samarbete som 

skett mellan branschorganisationerna och FAR, vars syfte varit att föra en dialog kring de nya 

regelverken och dess konsekvenser samt gemensamt verka för att få till stånd ett nytt mer 

ändamålsenligt regelverk för bostadsrättsföreningar. Trots det omfattande samarbetet upplever 

ingen av organisationerna att samarbetet har haft en direkt påverkan på det slutgiltiga beslutet 

kring rekommendationen av K-regelverk. Samtliga fyra organisationer uppger att deras beslut 

skulle sett likadant ut oavsett om de deltagit i samarbetet eller inte. En intressant aspekt av 

studiens resultat är dock att den enda organisation som inte deltagit i samarbetet med andra 

branschorganisationer är den organisation vars rekommendation skiljer sig mest från de andra 

genom att rekommendera K3 som huvudrekommendation. Studiens resultat tyder på att det 

funnits en omedveten påverkan mellan organisationerna inom samarbetet och dess 

rekommendationer är däremot svårt att svara på. DiMaggio och Powell (1983)  förklarar i sin 

artikel den mimetiska isomorfismen, att organisationer blir påverkade av andra organisationer 

i sin omgivning samt att de tenderar att härma varandra på olika sätt, med eller utan vetskap 
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om imitationen. Den insamlande empirin tyder på att det inte finns någon utbredd medveten 

imitation mellan organisationerna då ingen av intervjupersonerna uppger att de medvetet 

imiterat varandra vad gäller rekommendationer. Däremot uppgav en organisation att de tog 

del av praktisk information, som till exempel mallar, av andra bransch- och 

intresseorganisationer på marknaden vilket är en form av imitation. Enligt DiMaggio och 

Powell (1983) kan imitationen mellan organisationer även vara av omedveten karaktär. Att 

majoriteten av organisationerna inom branschen under beslutsprocessen fört gemensamma 

diskussioner och dialoger kring regelverken kan tyda på att viss omedveten imitation kan ha 

funnits. Även om organisationerna inte medvetet upplevt att samarbetet påverkat deras 

rekommendationer kan det finnas möjlighet att praktiska detaljer kring regelverken, som till 

exempel avskrivningstider, har inneburit att en viss omedveten imitation. Indikationer på detta 

är att flera intervjupersoner beskrivit hur regelverkens skillnader och konsekvenser diskuterats 

på detaljnivå inom detta samarbete, vilket kan ha färgat organisationernas underliggande 

uppfattningar gentemot regelverken. Vidare beskrivs att orsaken till imitation mellan 

organisationer ofta orsakas av osäkra miljöer (ibid) något som direkt kan kopplas till 

bostadsrättsorganisationerna beslutsprocess. Som ovan beskrivs har inte någon tydlig 

imitation kunnat identifieras. Däremot har en omedelbar reaktion hos organisationerna varit 

att söka stöd hos varandra i det osäkra läget i syfte att tillsammans kunna lösa 

osäkerhetsproblematiken. Detta kan vara ett första tecken till att branschen på längre sikt 

kommer att bli mer homogen på grund av den ökade interaktionen med varandra. 

 

Studiens resultat visar att rekommendation av K-regelverk till mycket liten del har påverkats 

av tidigare erfarenheter inom arbetslivet. Ingen av intervjupersonerna uppger att deras 

personliga arbetslivserfarenhet eller utbildning har påverkat organisationens rekommendation. 

Resultatet motsäger den normativa isomorfismen som har sin utgångspunkt i att de anställdas 

utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet kommer påverka de normer och värderingar som 

finns inom organisationen och således även dess beslutsprocess (DiMaggio & Powell, 1983). 

Dock kan tidigare erfarenheter i arbetslivet tänkas ha påverkat rekommendationerna genom 

att ansvarspersonerna sökt information från informationskällor som de tidigare vänt sig till 

med liknande frågor och fått bra svar av. De allra flesta organisationer uppger däremot att 

tidigare arbetssätt kan ha haft en viss påverkan. Detta beror på att valet av regelverk inte 

upplevts lika omfattande och radikalt då regelverkens uppbyggnad inte känns lika främmande. 

Samtidigt har tidigare arbetssätt varit framträdande för de organisationer som har ett mer 

avvaktande förhållningssätt till de nya regelverken och vill avvakta ett nytt ändamålsenligt 

regelverk. För dessa organisationer har tidigare arbetssätt varit en referenspunkt genom att de 

i sin redovisning vill genomföra så få förändringar som möjligt i avvaktan på att ny 

normgivning kommer till stånd. En organisation skiljer sig dock från de andra genom att de 

menar att K3 ligger närmare de arbetssätt som de använt sig av. Just detta är intressant, att 

organisationernas arbetssätt skiljer sig åt, då DiMaggio & Powell (1983) menar att 

organisationernas normer och värderingar kommer likna varandra mer och mer eftersom de 

anställer personal med viss kompetens och utbildning. Tidigare arbetsätt är en mekanism som 

påverkat alla bostadsrättsföreningars rekommendation vilket tyder på att den normativa 

isomorfismen som DiMaggio & Powell (1983) beskriver kan komma att ha en påverkan på 

bostadsrättsorganisationernas rekommendationer. De identifierade organisatoriska 

mekanismerna sammanställs nedan i tabell 4. 
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                         Tabell 4: Identifierade organisatoriska mekanismer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitiva mekanismer 

Studiens resultat visar tydligt att bostadsrättsorganisationernas beslutsprocess karaktäriseras 

av hög grad av osäkerhet. Det osäkra läget har genomsyrat hela beslutsprocessen och medfört 

att den blivit mer dynamisk och komplex. Studiens resultat tyder även på att osäkerheten kan 

ha bidragit till att de kognitiva mekanismerna präglat beslutsprocessen i högre utsträckning. 

En förklaring till detta kan vara att konsekvenserna av beslutet inte är kända och att 

beslutsfattarens kognition då får en ökad roll. Beslutsfattare har under arbetet med K-

regelverken försökt att få behjälpliga svar från normgivare och experter inom området men 

detta har många gånger upplevts som svårt och tvetydligt då ingen aktör kunnat ge tydliga 

svar på området. Att processen försvårats på grund av osäkerhet kan jämföras med ”prospect 

theory” som handlar om att individers beslutsprocess försvåras under förhållanden med 

osäkerhet och risk eftersom utfallen med säkerhet inte går att förutspå. (Edwards 1996) 

 

Arbetet med rekommendationerna av K-regelverk inleddes med att organisationerna bildade 

sig en uppfattning om respektive regelverk bland annat genom informationsinsamling samt 

möten med externa aktörer. Vidare analyserades vilka de tänkbara utfallen var, för var och ett 

av dessa regelverk. För att lättare kunna analysera och värdera alternativen mot varandra har 

det även kunnat urskiljas att några organisationer skapat en referenspunkt. Under 

beslutsprocessen har det tydliggjorts att det är regelverkens skillnader som stått i fokus samt 

att dessa skillnader utgjort kärnan i diskussionerna kring rekommendationerna. Detta har 

förtydligats genom att ingen av de fem organisationerna under intervjuerna berört något av 

regelverkens likheter. Denna fas av beslutsprocessen kan benämnas redigeringsfasen vars 

syfte är att organisera de olika alternativen samt dess tänkbara utfall. Att regelverkens 

skillnader stått i fokus kan vidare kopplas till isolationseffekten inom ”prospect theory” 

(Edwards, 1996). Teorins andra fas, utvärderingsfasen, kan kopplas till aktiviteterna kring de 

slutliga rekommendationerna. Här har beslutsfattarna utvärderat alternativen samt valt de 

regelverk som ansetts vara mest optimalt. I denna fas tydliggörs det att det inom främst två 

organisationer skett en omvärdering och att beslutet ändrat riktning, jämfört med det 

inledande skedet. En orsak kan vara att när organisationerna gick från en mer teoretisk till 

praktiskt nivå värderingen av alternativen såg annorlunda ut. Under utvärderingsfasen är det 

regelverkens för- och nackdelar som stått i fokus. Det regelverk som inneburit flest fördelar 

och minst nackdelar har således valts som rekommendation. I de situationer som ett regelverk 

valts på grund av att de ansetts ha flest fördelar kan kopplas ihop med säkerhetseffekten 

(Edward, 1996). Vilket innebär att beslutsfattare tenderar att övervärdera säkra utfall av 

beslutet och således väljer de alternativ som innebär flest fördelar.  

 

”Sense-making” är en kognitiv mekanism som handlar om hur beslutsfattaren tillgodogör sig 

information som ligger till grund för beslutet (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005). ”Sense-

making” kan därför komma att påverka rekommendationerna av K-regelverk. I ett inledande 

skede hade de flesta bostadsrättsorganisationer interna möten för att sammanställa 

Identifierade organisatoriska mekanismer 

o Tvångsisomorfism 
- Tvingande förändring ger två alternativ 

o Mimetisk isomorfism 
- Samarbete mellan branschorganisationer 

o Normativ isomorfism 

- Tidigare arbetssätt 

- Tidigare informationskällor 
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individuella uppfattningar om K-regelverken till en gemensam uppfattning (jmf första steget 

Muhren & Van de Walle, 2010; första dimensionen Ifvarsson, 2000). När organisationerna 

skapade sig en gemensam uppfattning om regelverken gjordes i några fall sammanställningar 

av regelverkens skillnader och mest väsentliga egenskaper. Sammanställningar innebär att 

individerna sorterar, kategoriserar och gallrar bland all information som samlats in för att den 

ska kunna bli överskådlig (jmf sjunde kännetecknet Muhren & Van de Walles (2010); Weick, 

Sutcliffe & Obstfeld, 2005). Att bostadsrättorganisationerna organiserar genom exempelvis 

sammanställningar är ett tecken på att informationen de har att tillgå är otydlig, vilket även 

har bekräftats under datainsamling (jmf Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005).   

 

Intervjupersonerna påstod att tidigare erfarenheter inte hade påverkat beslutsprocessen, men 

kan ändå haft en plats i ”sense-making” processen genom att beslutsfattarna vänt sig med 

frågor och funderingar om K-regelverken till aktörer som tidigare hjälpt dem med liknande 

frågor. Att individer blickar tillbaka och tar hjälp av sina tidigare erfarenheter är ett 

utmärkande kännetecken på ”sense-making” enligt Muhren & Van de Walle (2010). Som 

tidigare nämnts menar intervjupersonerna att samarbetet mellan bostadsrättsorganisationerna 

inte hade någon direkt påverkan på deras rekommendationer. Under samarbetet diskuterades 

dock K-regelverken och vilket som var lämpligt för bostadsrättsföreningarna att tillämpa. 

Dessa diskussioner kan ha inneburit att individerna som deltagit påverkats av andra individers 

uppfattningar om K-regelverket utan att vara medveten om detta (jmf fjärde kännetecknet 

Muhren & Van de Walle, 2010; Ifvarssons tredje dimension, 2000). Enligt Muhren & Van de 

Walle (2010) är ”sense-making” en ständigt pågående process vilket kunnat härledas från 

intervjuerna då flertalet personer uppgett att trots att beslutet är taget fortsätter processen 

genom att synpunkter, åsikter och ny information kring regelverken samlas in.  

 

Kommunikationen har varit en av de mest framträdande aktiviteterna i organisationernas 

beslutsprocesser, vilket ligger i enlighet med Weick, Sutcliffe & Obstfelds (2005) som menar 

att kommunikation är den viktigaste komponenten inom ”sense-making” processen. 

Kommunikationen leder enligt Weick, Sutcliffe & Obstfeld (2005) till att signaler från 

omgivningen uppfattas och detta kan omedvetet ha påverkat bostadsrättsorganisationernas 

rekommendationer. En annan utmärkande ”sense-making” aktivitet som identifierats i studien 

är samarbetet mellan branschorganisationerna. Detta genom att de i ett inledande skede av 

processen tillsammans diskuterat regelverken och på så sätt bildat gemensam ”sense-making” 

kring regelverken. En förklaring till varför kommunikation har varit en så tydlig aktivitet kan 

enligt Ifvarsson (2000) förklaras genom att beslutsfattarna interagerar med externa aktörer för 

att skapa en ökad förståelse för den komplexa beslutssituation de befinner sig i.  

 

”Bounded rationality”, utgår från att beslut inte är fullständigt rationella och kan förklara hur 

det mänskliga beteendet kan forma beslutsprocessen, vilket är en annan kognitiv mekanism 

(Simon, 1999). Wall (1983) presenterar en modell med sju påståenden om hur begränsad 

rationalitet påverkar beslutsfattande. I följande stycke beskrivs de påstående som kan kopplas 

till studiens resultat. Människan har svårt att hantera stora mängder information, vilket kan 

kopplas till att beslutsfattarna under processen har brutit ned informationen och fokuserat på 

K-regelverkens skillnader. Sökstrategier baseras på kunskap och anpassning som erhållits av 

erfarenheter. Som tidigare nämnts kan bostadsrättsorganisationernas erfarenheter ha varit 

centrala när de bestämt vilka informationskällor de ska använda. Under studien framkom det 

tydligt att bostadsrättsorganisationerna vänt sig till aktörer som de tidigare samarbetat med i 

liknande frågor. Endast när målen inte uppfylls anses det lämpligt att söka efter nya 

alternativ. I och med att bostadsorganisationerna inte kunnat söka efter nya alternativ utan 

haft två att välja bland, blir detta påstående svårare att koppla. Däremot har organisationerna 
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arbetat för ett nytt regelverk då de inte ansett att de två alternativen är optimala för 

bostadsrättsföreningarna, vilket kan vara ett tecken målen inte är uppfyllda. Efter den kritiska 

tidpunkten med förbudet av progressiva avskrivningar i K2, samlade en av 

bostadsrättsorganisationerna in mer information, utvärderade och jämförde alternativen vilket 

ligger i enlighet med påståendet. Samtliga intervjupersoner har beskrivit sig ha tillräckligt 

med kunskap om regelverken för att kunna ta ett rationellt beslut utifrån gällande 

förutsättningar, det vill säga då regelvekens konsekvenser ännu är okända. (jmf Simon, 1999) 

Sammanfattningsvis finns det dock indikationer i studiens resultat som indikerar att 

bostadsrättsorganisationernas beslut gällande rekommendation av K-regelverk inte är fullt ut 

rationella. På grund av att beslutsfattarna till viss del format beslutsprocessen i och med det 

osäkra läget och den bristfälliga informationen om regelverken som funnits tillgänglig, finns 

det motiv att anta att beslutet inte varit fullt ut rationellt. (jmf Simon, 1999) 

 

Leon Festinger (1957) beskriver i sin teori ”cognitive dissonance” individers psykologiska 

känslor av obehag när en individ upplever två motsägelsefulla alternativ samtidigt. Att den 

kognitiva dissonansen präglat beslutsprocessen kring K-regelverk har uttryckts genom att 

beslutsprocesserna inom organisationerna varit både omfattande och resurskrävande, på grund 

av de osäkra alternativen. Under insamlingen av empirin blev det tydligt att samtliga 

intervjupersoner upplever att beslutsprocessen kännetecknas av osäkerhet i olika utsträckning 

som till största del beror på att inget av de två regelverken matchar den ideala bild som 

organisationer har över ett idealt regelverk. En tydlig uppfattning hos alla var att både K2- 

och K3-regelverken upplevs som missanpassade för bostadsrättsföreningar. Eftersom inget av 

de två alternativen ansågs helt lämpligt har det därför krävts omfattande resurser hos 

organisationerna för att kunna ta ställning till vad de skulle rekommendera i den komplexa 

frågan. Under insamlingen av empirin upplevdes majoriteten av intervjupersonerna väldigt 

engagerade och insatta i processen kring rekommendationerna. De berättade utförligt och 

engagerat om hur beslutsprocessen gått till och vilka frågeställningar och problem de mött 

under vägen. Resultatet av studien tyder därför på att den kognitiva dissonansen fungerat som 

en stark motivationsfaktor hos beslutsfattarna under processen.  

 

Studiens resultat visar att beslutsprocesserna har karaktäriserats av bristfällig information. 

Samtliga organisationer upplever att informationen kring de nya regelverken till viss del varit 

både bristande och otillfredsställande under processens gång. En ekonom inom en av 

organisationerna upplevde informationstillgången som varierad, stundtals tydlig och klar 

medan den andra gånger kändes bristfällig. Vidare upplevde några personer att 

Bokföringsnämnden inte alltid gett tillräckliga gensvar på de frågeställningar som funnits och 

att deras information kring regelverken inte alltid varit tillfredställande. Detta anses 

anmärkningsvärt då Bokföringsnämnden är det normgivande organ som grundat K-

regelverken. Den bristande tillgången och kvalitén på information under processerna kan ha 

bidragit till att den kognitiva dissonansen ökar eftersom beslutsfattaren inte upplever att den 

har tilläckligt med information för att stödja de potentiella beslutet. (jmf. Festinger, 1957) 

 

Som ovan presenterats har beslutsprocessen kring rekommendationerna av K-regelverk varit 

både omfattande och lång. Studien visar att beslutsprocesserna har inneburit flertalet 

aktiviteter som alla har syftat att bringa klarhet i vilket regelverk som anses mest lämpat för 

bostadsrättsföreningarna samt att utforma verktyg för att praktiskt kunna tillämpa de nya 

regelverken. Samtidigt visar den insamlade empirin att när väl beslutet om rekommendationen 

är taget minskar aktiviteterna inom organisationerna. Endast ett fåtal av organisationerna har 

planerat in någon konkret uppföljning efter det att rekommendationerna är implementerade 

och föreningarna genomfört val av regelverk. Enligt Festinger (1964) är den kognitiva 
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dissonansen en oundviklig effekt inom en beslutsprocess, och delar vidare in effekten i två 

faser: en innan och en efter ett beslut. De två faserna kan tydligt kopplas till 

bostadsrättsorganisationernas beslutsprocess genom att urskilja en fas som pågått innan och 

efter beslutet. Festinger (1964) beskriver vidare att om beslutsfattaren lägger ner engagemang 

och tid till att utförligt analysera alternativen i första fasen kommer reduceringen av dissonans 

gå fortare efter beslutet. Det kan vara en orsak till varför aktiviteterna inom organisationerna 

minskar efter det att beslutet är taget. Då organisationerna lagt ner omfattande tid och resurser 

på att arbeta fram rekommendationerna kan den kognitiva dissonansen upplevas mindre när 

beslutet väl är taget eftersom de upplever sig tillfredställda med beslutet. Detta tydliggörs 

genom att majoriteten av de organisationer som intervjuats upplever osäkerheten som lägre 

eller mycket liten vid beslutstidpunkten jämfört med under processens gång. Uppfattningen 

hos beslutsfattarna har varit att den information som funnits tillgänglig på marknaden är 

uttömd och att organisationernas gjort vad de kunnat i syfte att fatta de mest korrekta beslutet.  

 

En beslutsfattares strävan efter att minska den upplevda kognitiva dissonansen karaktäriseras i 

studien genom främst ett tillvägagångssätt. När bostadsrättsorganisationerna bildat sig en 

uppfattning om att regelverken inte ansågs optimala för bostadsrättsföreningar inleddes ett 

samarbete inom branschen i syfte att tillsammans arbeta för att få till stånd ett nytt 

ändamålsenligt regelverk. Fyra av fem organisationer har under processen aktivt arbetat med 

att ta fram ett regelverk för bostadsrättsföreningar och hos samtliga av dessa har samarbetet 

uppgetts vara en nyckelaktivitet under beslutsprocessen. Enligt Ifvarsson (2000) kan kognitiv 

dissonans minskas genom att beslutsfattarna interagerar med varandra, vilket samarbetet 

innebär. Enligt Festinger (1964) är det grundläggande sättet att minska en motsättning mellan 

en individs åsikter och värderingar, att förändra något utav dem. Ett sätt är att ändra på de 

omständigheter som finns i omgivningen. Detta tillvägagångssätt kan tydligt ses under 

beslutsprocesserna. Festinger (1964) beskriver detta sätt som de allra svåraste eftersom det då 

det krävs viss kontroll över sin omgivning. Organisationernas påtryckningar på normgivarna 

har inte gett en omedelbar effekt vilket innebär att situationen med att välja mellan de två 

regelverken kvarstår. Däremot finns indikationer på att deras påtryckningar gett effekt och att 

de kan bli aktuellt med ett nytt regelverk i framtiden. De identifierade kognitiva 

mekanismerna som präglat beslutsprocessen sammanställs i tabell 5. 

 

                                Tabell 5: Identifierade kognitiva mekanismer 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Identifierade kognitiva mekanismer 

o Prospect theory 

- Isolationseffekten 

- Säkerhetseffekten 

o Sense-making  
- Kategorisering  

- Kommunikation 

o Bounded rationality 

- Informationsreducering 

 - Sökstrategier 

o Cognitive dissonance 

- Omfattande  beslutsprocess 

- Drivkraft i processen 

- Omfattande inledande fas 
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4.3.4 Sammanfattning & Analys: Vilka var de kritiska faktorer som påverkade beslutet? 

Under intervjuerna ställdes frågan vilka som var de kritiska faktorerna till 

rekommendationerna av K-regelverk. Dessa identifierade faktorer presenteras i tabell 6 nedan. 

De kritiska faktorer som uttryckligen varit direkt påverkande på rekommendationerna 

presenteras i tabellen genom röda kryss.  Under intervjuerna samt vid textanalyserna har även 

andra faktorer berörts men som däremot inte upplevts haft en direkt påverkan på 

organisationernas rekommendationer, dessa indirekta faktorer är markerade i blått.  

 

Tabell 6: Identifierade kritiska faktorer 

 
 

Studiens resultat visar att den kritiska faktor som haft störst påverkan på rekommendationerna 

av K-regelverk är vilken typ av avskrivningsmetod som föredras. Fyra av fem organisationer 

har uppgett att denna faktor varit en av de direkt avgörande faktorerna för vilket regelverk 

som rekommenderas. Avskrivningsmetodiken har ett direkt samband med skillnaderna i hur 

de två regelverken betraktar fastigheten. I vissa fall har inte avskrivningsmetoden varit 

avgörande i det hänseende att organisationen valt det regelverk med bäst lämpad 

avskrivningsmetod utan att de istället valt ett regelverk för att undvika ett annat. Detta blev 

extra tydligt inom en organisation då intervjupersonen upplevde att K3:s 

komponentavskrivningar inte var att föredra då det kunde ge mindre önskvärda resultat. En av 

organisationens avgörande kritiska faktorer var därför att välja K2 för att undvika 

komponentavskrivningsmetoden.  

 

Under intervjuerna samt textanalysen framgick det att flera organisationer valt att 

rekommendera det regelverk som de anser mest liknar det arbetssätt som de haft innan 

regelverksändringen. Anledningen till varför tidigare arbetssätt har en avgörande roll 

förklarats av två orsaker. En av orsakerna uppges vara att det osäkra läget inom 

redovisningsområdet för bostadsrättsföreningar gör att några organisationer vill avvakta och 

vänta in ny normgivning och därför väljer de således att rekommendera det regelverk som 

innebär minst förändring. En annan orsak till varför tidigare arbetsätt kan få en avgörande roll 

är att organisationen tidigare haft ett visst tillvägagångssätt i sin redovisning och känner sig 

bekväm och väljer därför det regelverk som är mest likt tidigare arbetsätt. Detta kan kopplas 

till den institutionella teorin i form av att arbetssättet inom organisationerna institutionaliseras 

och påverkar därmed rekommendationerna (Di Maggio & powell, 1983). Att tidigare 

arbetssätt är en kritisk faktor kan även stödjas av teorier om kognitiv dissonans genom att 

organisationerna försöker minska den kognitiva dissonans som uppstått i och med de två 

opassande alternativen och väljer därför det alternativ som känns tryggare (Festinger, 1957).  

 

En annan kritisk faktor som berörts under intervjuerna är aktivering av underhållskostnader. 

Denna faktor har av några ansetts vara en direkt avgörande kritisk faktor till 

rekommendationerna medan andra organisationer uppgett den som en indirekt kritisk faktor.  

Oavsett hur stor påverkan frågan kring aktivering av underhållskostnader haft på 
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organisationernas rekommendationer har denna fråga varit en mycket omdiskuterad egenskap 

i regelverken. Då aktivering av underhållskostnader har en direkt effekt på föreningarnas 

redovisade resultat kan denna faktor bli avgörande för om en förening redovisar ett minus- 

eller plusresultat. Vidare visar studiens resultat på ytterligare en framträdande kritisk faktor: 

bytesmöjligheten mellan regelverken. Om en förening väljer att tillämpa K2-regelverket finns 

alltid möjlighet att under framtida räkenskapsår byta till K3. Den möjligheten är begränsad i 

K3-regelverket, där en förening endast får byta om det föreligger särskilda omständigheter 

och i dagsläget är det oklart vad som krävs för att föreningarna ska uppfylla kriterierna för 

byte. Att denna bytesmöjlighet har varit en framträdande faktor beror på den osäkerhet som 

råder och därför menar några av bostadsrättsorganisationerna att det är bättre för 

bostadsrättsföreningarna att ligga kvar i K2 för att sedan kunna byta om det behövs och om 

något nytt inträffar.  

 

Administrationskostnad är en kritisk faktor som har påverkat några bostadsrättsföreningar mer 

än andra. De organisationer som uppgett att detta varit en påverkande faktor motiverar det 

genom att K3-regelverken kommer innebära både ökad administrativ kostnad i ett initialt 

skede samtidigt som K3 upplevs mer komplicerat och att därför krävs mer administrativt 

arbete för att uppfylla redovisningskraven. Andra bostadsrättsföreningar delar inte alls denna 

uppfattning utan menar att den administrativa bördan kommer vara lika i både regelverken 

efter att komponentindelningen skett.  

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att de mest framträdande kritiska faktorerna som 

påverkat bostadsrättsorganisationernas rekommendation kring K-regelverk var 

avskrivningsmetod samt tidigare arbetssätt. Samtidigt har aktivering av underhållskostnader 

varit en faktor som nämnts under samtliga intervjuer samt varit en omdiskuterad fråga i 

textanalysen. Däremot har aktivering av underhållskostnader bara uppgetts vara en direkt 

påverkande faktor inom två organisationer. Aktivering av underhållskostnader är en fråga som 

haft stort utrymme i diskussioner hos samtliga organisationers beslutsprocesser samt även i 

media. En orsak till varför underhållskostnaderna ändå inte varit en framträdande kritisk 

faktor i högre utsträckning kan bero på att de organisationer som valt att rekommendera K2 

inte får aktivera underhållskostnader. En annan orsak kan vara att denna faktor är kopplad till 

avskrivningsmetodiken och att dessa två sammankopplas.   

 

En möjlig konsekvens som diskuterats flitigt under beslutsprocesserna är hur olika 

avskrivningsmetoder och aktivering av underhållskostnader påverkar det redovisade resultatet 

hos bostadsföreningarna. Att föreningar kan komma att redovisa ett negativt resultat beroende 

på vilket regelverk de väljer att tillämpa är något som oroat och skapat en del frågetecken 

kring hur dessa negativa resultat ska tolkas. Omvänt kan alltså sägas att studiens resultat 

indikerar att bostadsrättsorganisationerna lägger värdering i hur regelverken påverkar det 

redovisade resultatet. Däremot är inte syftet, i motsats till den positivistiska 

redovisningsteorin, att gynna ägarnas egenintresse utan istället eftersträvas ett så rättvisande 

resultat som möjligt. Watts och Zimmerman (1978) menar att redovisningsbeslut till stor del 

drivs av företagsledningars opportunistiska beteende. Under insamlingen av empiri har det 

inte funnits några tecken på att ett opportunistisk beteende ska ha varit drivande vid 

rekommendationerna av regelverk. En möjlig förklaring till varför teori och empiri här går 

isär kan vara bostadsrättsorganisationers specifika företeelse. Syftet med en 

bostadsrättsförening är inte att bedriva någon näringsverksamhet vilket innebär att föreningen 

inte drivs av ett vinstintresse likt andra företag. Istället är det primära syftet för en 

bostadsrättsförening att i föreningens hus upplåta bostäder till medlemmarna och 

verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen. Avsaknaden av vinstintresse samt det 
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praktiska syfte en bostadsrättsförening innehar kan vara en orsak till varför det 

opportunistiska perspektivet till stor del saknas.  

 

Att bostadsrättsföreningar har en annorlunda ägarstruktur och verksamhetssyfte jämfört med 

andra företag kan vid analys av val av redovisningsmetod möjligen vara ett centralt och 

avgörande perspektiv i studien. Bostadsrättsföreningar innehar en styrelse som i stort kan 

liknas med en företagsledning. Styrelsen är tillsatt av medlemmarna som kan likställas med 

ägare, vilket i sin tur innebär att företagsledning och ägare är samma personer. (jmf. 

ägarstyrda Dhaliwal et al, 1982). Syftet är alltså inte att skapa vinster åt externa aktieägare 

(jmf. ledningsstyrda företag Dhaliwal et al, 1982). Dhaliwal et al (1982) presenterar i sin 

studie hur ägarstrukturer kan påverka val av redovisningsmetod. Studien visar att 

ledningsstyrda företag är mer benägna än ägarstyrda företag att välja den avskrivningsmetod 

som gynnar det redovisade resultatet. Detta kan vara en orsak till varför rekommendationerna 

av K-regelverk inte huvudsakligen utformats i syfte att gynna det redovisade resultatet. 

Samtidigt finns det anledning att tro att det är bostadsrättsföreningars specifika syfte som är 

ett starkare drivande motiv till val av redovisningsmetod snarare än hur ägarstrukturen ser ut. 

(Dhaliwal et al, 1982)  

 

4.3.5 Sammanfattning & Analys: Utvecklad analysmodell 

Studiens analyskapitel avslutas med en utveckling av den teoretiska analysmodell som 

presenterades i den teorietiska referensramen (se figur 3). Den utvecklade analysmodellen 

som presenteras i figur 11 har utvecklats utifrån studiens empiri- och analyskapitel. Studiens 

resultat visar att osäkerhet har genomsyrat beslutsprocessens alla nivåer, i synnerhet de 

kognitiva mekanismerna. Vidare visar studiens resultat på fem framträdande aktiviteter i 

bostadsrättsorganisationernas beslutsprocesser; identifiering av beslutssituationen, insamling 

av information, utvärdering av alternativ, besluta vilket alternativ samt implementering av 

beslutet. Det finns inga framträdande skillnader mellan aktiviteterna i dessa två modeller. I 

enlighet med studiens andra syfte, lyfts de organisatoriska och kognitiva mekanismerna som 

präglat beslutsprocessen. Slutligen presenteras de kritiska faktorer som identifierats under 

studien och som har påverkat bostadsrättsorganisationernas rekommendation av K-regelverk. 

 
Figur 11: Utvecklad analysmodell över beslutsprocess under osäkerhet 
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4.3.6 Propositioner  

Nedan presenteras två propositioner som har sin grund i studiens resultat.  

 

o P1a: Låg (hög) grad av tydlighet hos normgivande organ leder till ökad (minskad) 

osäkerhet. 

o P1b: Ökad (minskad) grad av osäkerhet leder till att kognitiva mekanismer får större 

(mindre) plats. 

 

Studiens resultat visar att det funnits brister hos det normgivande organet, BFN. Detta har 

skapat förvirring hos beslutsfattarna och upprepade gånger har frågor kring regelverken och 

dess praktiska tillämpning lämnats obesvarade. Osäkerheten som oklarheterna resulterat i, ger 

utrymme för kognitiva mekanismer som kan påverka beslutsfattaren och därmed 

beslutsprocessen. Bland annat har ”sense-making” aktiviteterna varit framträdande för att 

skapa klarhet i den osäkra situationen.  Dessa två propositioner kan användas för att förklara 

hur otydlighet hos normgivande organ kan orsaka att kognitiva mekanismer får en ökad roll i 

en beslutsprocess. Propositionerna kan även appliceras i ett bredare sammanhang genom att 

normgivande organ kan likställas med andra styrande aktörer i samhället.  

 

o P2: Högre (lägre) grad av osäkerhet leder till ökad (minskad) extern 

kunskapsanskaffning. 

 

Beslutsprocessen har kännetecknats av hög grad av osäkerhet och studiens resultat indikerar 

att organisationerna därför i stor uträckning sökt information och stöd i den externa 

omgivningen. Genom integrering med externa aktörer inom branschen, har beslutsfattarna 

skaffat sig kunskaper om K-regelverken. Integrering har främst skett genom samarbetet 

mellan bostadsrättsorganisationer och med revisionsbyråer. Denna proposition kan appliceras 

på alla sammanhang av osäkerhet och visar hur individer tenderar att interagera med andra 

externa aktörer för att förankra sitt beslut.  
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5. STUDIENS SLUTSATSER  
I kapitlet presenteras studiens slutsatser utifrån dess huvud- och delsyften. Vidare förs en 

avslutande diskussion och studiens bidrag presenteras. Kapitlet avslutas med en beskrivning 

av förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Studiens slutsatser 

Nedan presenteras studiens huvudsyfte och fyra delsyften samt deras respektive slutsats. 

 

o Skapa en ökad förståelse för bostadsrättsorganisationers beslutsprocess vid 

rekommendation av K-regelverk till bostadsrättsföreningarna 

I studien framgår ett flertal aktiviteter som varit framträdande under bostadsrättsföreningarnas 

beslutsprocesser som format rekommendationerna av K-regelverk. Vidare visade resultaten på 

de organisatoriska och kognitiva mekanismernas direkta och indirekta påverkan på 

beslutsprocessen. Slutligen skapades en förståelse för de kritiska faktorer som påverkat 

bostadsrättsorganisationernas rekommendation av K-regelverk. Studiens slutsats är även att 

osäkerhet har genomsyrat beslutsprocessens alla delar. Tillsammans bidrar de fyra delsyftena 

nedan till att skapa en ökad förståelse för bostadsrättsorganisationers beslutprocess. 

 

o Identifiera centrala aktiviteter i bostadsrättsorganisationers beslutsprocess som varit 

framträdande vid rekommendation av K-regelverk  

Studiens resultat visar på att bostadsrättsorganisationernas beslutsprocesser varit utformade på 

ett likartat sätt, där fem centrala aktiviteter identifierats: identifiering av beslutssituation, 

informationsinsamling, utvärdering och jämförelser, beslutsfattande samt implementering av 

beslut har varit de främsta förekommande aktiviteterna i organisationernas beslutsprocess. 

Den mest utmärkande aktiviteten som identifierats har varit informationsinsamlingen kring 

regelverken vilket kan antas bero på den osäkerhet som råder. Osäkerhet kan vidare sägas 

utgöra orsaken till att beslutsprocesserna inom organisationerna varit både komplexa och 

omfattande.  

 

o Identifiera organisatoriska och kognitiva mekanismer som präglat 

bostadsrättsorganisationers beslutsprocess vid rekommendation av K-regelverk  

En grundläggande organisatorisk mekanism är den tvingande isomorfismen som är den 

mekanism som direkt orsakat den tvingande regelverksförändringen. Den organisatoriska 

mekanism som anses mest framträdande är mimetisk isomorfism, där det kan ha funnits en 

indirekt påverkan på organisationernas rekommendationer i och med branschsamarbetet där 

de bildade tillsammans bildade sig en uppfattning om K-regelverken. Även om samarbetet 

inte uppgetts som direkt påverkande på rekommendationerna kan det däremot vara ett första 

tecken på att branschen på längre sikt kan komma att blir mer homogen på grund av den 

ökade interaktionen med varandra. Den kognitiva mekanism som varit mest framträdande 

under beslutsprocessen är ”cognitive dissonance”, som uppstått till följd av det osäkra läget 

som råder. Ytterligare en framträdande kognitiv mekanism är ”sense-making”, där 

kommunikation har förekommit som ett ständigt verktyg för att skaffa sig förståelse om K-

regelverken, dess egenskaper och möjliga konsekvenser. Detta kan också härledas till 

osäkerhet, då ett osäkert läge innebär att beslutsfattaren behöver lägga mer tid på att skapa en 

förståelse för beslutssituationen. 

 

 

o Identifiera kritiska faktorer som påverkat bostadsrättsorganisationers 

rekommendation av K-regelverk 
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I studien har kritiska faktorer identifierats som varit avgörande för vilka rekommendationer 

bostadsrättsorganisationerna rekommenderat till sina medlemsföreningar. De två mest 

framträdande kritiska faktorerna som haft en direkt påverkan hos alla 

bostadsrättsorganisationer är avskrivningsmetodiken och tidigare arbetssätt. Andra kritiska 

faktorer som det förts omfattande diskussioner om och som varit avgörande för några av 

bostadsrättsföreningars rekommendationer är aktivering av underhållskostnader, 

bytesmöjligheten mellan regelverk samt administrativ kostnad. Även i detta delsyfte blir det 

tydligt att den osäkra beslutssituationen har genomsyrat de kritiska faktorer som varit 

avgörande för rekommendation av K-regelverk. Osäkerheten kan härledas ur den kritiska 

faktorn tidigare arbetssätt där beslutsfattarna anser att en orsak till rekommendationerna beror 

på att det valda K-regelverket anses vara utformat närmare tidigare arbetssätt, vilket är en 

trygghet i det osäkra läget som råder. Vidare kan även val av avskrivningsmetodik till viss del 

koppas till osäkerhet, då studien visar på situationer innehållande diskussioner om att välja 

den avskrivningsmetodik som har tydligast riktlinjer kring tillämpning. Detta på grund av att 

beslutsfattarna anser att bostadsrättsföreningarna ska göra så lite som möjligt på grund av det 

rådande osäkra läget.  

 

o Utveckla en analysmodell för bostadsrättsorganisationers beslutsprocess vid 

utformning av rekommendationer 

Under studiens analysarbete omarbetades den analysmodell som tagits fram från den 

teoretiska referensramen (figur 3) och har resulterat i en analysmodell som kan öka 

förståelsen för bostadsrättsorganisationers beslutsprocess vid utformning av K-regelverk. 

Detta genom en beskrivning av de förekommande aktiviteter, organisatoriska och kognitiva 

mekanismer samt kritiska faktorer som varit avgörande vid utformningen av 

rekommendationerna (se figur 11). 

 

5.2 Avslutande diskussion 
Studiens resultat ger en intressant inblick i hur bostadsrättsorganisationer på den svenska 

bostadsrättsmarknaden har hanterat K-regelverksvalet som uppstått i samband med 

Bokföringsnämndens normgivande arbete. Den nya redovisningsregleringen har gett upphov 

till en omfattande debatt och aktivitet inom bostadsrättsbranschen. En tydlig ståndpunkt inom 

branschen är att de nya K-regelverken inte anses anpassade för bostadsrättsföreningars 

specifika företeelse. Osäkerhet kan sägas utgöra studiens nyckelbegrepp då det genomsyrat 

hela beslutsprocessen och varit en bakomliggande orsak till beteenden och aktiviteter kring 

rekommendationerna. Det osäkra läget anses även vara anledningen till varför 

rekommendation av K-regelverk utvecklas till ett komplex beslutsprocess istället för ett 

rutinbeslut. Vidare har det osäkra läget gjort att två olika beteendemönster hos 

organisationerna kunnat urskiljas, några organisationer är accepterande och agerar utifrån den 

givna situationen medan andra är mer tillbakadragna och vill helst inte agera förrän 

regelverksfrågan för bostadsrättsorganisationer upplevs som tydligare.  

 

En intressant insikt studien givit är att det inom beslutsprocesserna hos organisationerna 

framträtt två tydliga faser, där aktiviteterna inom processen kunnats dela in i en extern och 

intern fas. Denna insikt är inget som direkt kunnat identifieras i litteratur och är således ett 

teoretiskt bidrag inom ämnet. De allra flesta organisationer har haft en omfattande inledande 

externa fas där kunskap samlas samlats in genom utbrett interaktion med externa aktörer. 

Inom en organisation har denna externa fas varit betydligt mindre och ett intressant samband 

är att deras rekommendationer skiljer från resterande bostadsrättsorganisationers.  
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Ytterligare en intressant insikt som studien bidragit med är hur lite inverkan redovisnings- och 

revisionsbranschen haft under beslutsprocessen. I ett inledande skede förmodades externa 

rådgivare som exempelvis redovisnings- och revisionsbyråer ha en stor påverkan på 

rekommendationerna. Detta har dementerats av studiens resultat som indikerar att de flesta 

revisionsbyråer inte kunnat vägleda bostadsrättsorganisationerna i frågan. Detta kan anses 

anmärkningsvärt då det på förhand kan tyckas att dessa externa aktörer är de som sitter inne 

på specialkompetensen inom ämnet. Studiens resultat tyder på att det svaga inflytandet beror 

på skillnader i arbetssätt. Revisionsbranschen har kommit in i debatten senare jämfört med 

bostadsrättsbranschen, vilket tros bero på att frågan har aktualiserats i ett senare skede i och 

med att det praktiska arbetet med bokslut och revision tar vid. Studiens resultat indikerar att 

det finns ett gap mellan institutionalisering av arbetssätt inom dessa två branscher. Detta gap 

är intressant då det kan finnas outnyttjade möjligheter för revisionsbranschen i form av utökad 

konsultverksamhet. 

  

Studiens teoretiska bidrag är att den bidragit till en konceptualisering utifrån ett 

beslutsteoretiskt perspektiv av den rådande K-regelverksdebatten. Genom att identifiera de 

aktiviteter, mekanismer och i synnerhet kritiska faktorer har vi kunnat urskilja de 

komponenter som varit en bidragande orsak till rekommendationernas utformning. Samtidigt 

har processen kännetecknats av osäkerhet och avsaknad av en homogen uppfattning vilket 

bidrar till att konceptualiseringen av en beslutsprocess under osäkerhet utvecklats ytterligare. 

Vidare ger studien en insikt i hur osäkerhet påverkar en organisations beslutfattande. Studiens 

resultat visar att de beslutsteorier som fått störst inverkan under processen har varit ”cognitive 

dissonance”, ”sense-making” och ”prospect theory”. Märkbart är att dessa teorier alla bottnar 

i någon form av osäkerhet.  

 

5.2.1 Förslag till fortsatt forskning 

Utmärkande för denna studie är att den behandlar en bransch där varken K2- eller K3-

regelverket anses som passande. Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att istället 

identifiera en bransch där båda dessa regelverk anses som lämpliga alternativt och därefter 

applicera det beslutsteoretiska perspektivet för att undersöka hur dessa utformar sin 

beslutsprocess gällande val av K-regelverk. Studien indikerar vidare på att det finns ett gap 

mellan arbetssätten hos bostadsrättsorganisationer och revisionsbranschen. Här kan det finnas 

en möjlighet för revisionsbranschen att utöka sina rådgivningstjänster om detta gap minskas. 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning skulle därför kunna vara att identifiera detta gap 

och undersöka hur revisionsbranschen agerar vid dessa typer av regelverksförändringar. 

Under studiens gång tydliggjordes olika beteendemönster hos organisationerna och hur de på 

olika sätt hanterade de tvingande förändringarna inom redovisningsregleringen, några var mer 

offensiva medan andra var avvaktande. Ett tredje förslag på vidare forskning skulle därför 

kunna vara att närmare identifiera olika handlingsmönster hos organisationer och vad som 

kännetecknar dessa organisationstyper.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1  

 

Intervjuguide till bostadsrättsorganisationer 

Vi kommer inleda intervjuerna med att presentera vårt huvudsyfte med studien, att skapa en 

ökad förståelse för bostadsrättsorganisationers beslutsprocess vid rekommendation av K-

regelverk till bostadsrättsföreningarna. 

 

Bakgrund  

- Berätta om din befattning och vilka är dina främsta arbetsuppgifter?  

-Berätta mer om dina tidigare erfarenheter? 

- Berätta mer om er organisation och hur ni arbetar? 

- Hur ser era rekommendationer kring val av K-regelverk ut? 

 

Beslutsprocess 

1. Kan du berätta mer om er organisation har arbetat med rekommendationerna kring K-

regelverken?  

Aktiviteter – tillgodogör sig information, sorterar bland information och jämför 

alternativen (K2 & K3) 

Slutlig beslutsfattare kring rekommendationer 

Personer som är inblandade? ex. interna möten, externa möten med 

intressenter/branschkollegor, rådgivning med revisor, 

 Informationskällor – seminarium, föreläsningar … 

 

  

 

2. Kan du identifiera fyra kritiska tidpunkter under processen? 

Berätta mer om dessa fyra tidpunkter. Varför, hur har de påverkat? 

 

3. Kan du berätta mer om de avgörande faktorer som påverkat rekommendation av K-

regelverk?  

 

4. Hur upplever ni K2 och K3?  

 

5. Har regelverkens likheter eller olikheter diskuterats lika mycket under er 

beslutsprocess, om inte vilka har diskuterats mest?  

 

6. Vilka möjliga konsekvenser har ni identifierat med respektive regelverk och hur har 

dessa påverkat era rekommendationer?  

 

7. Hur har tidigare erfarenheter påverkat rekommendationerna kring K-regelverk? Ex 

tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet  

 

8. Upplever ni att ni haft tillräckligt med information och kunskap om K-regelverken för 

att kunna ta ett beslut gällande rekommendation av K-regelverk? 

  
9. Upplever ni att beslutet som tagits är strategiskt och långsiktigt hållbart?  

 

10. Har ni upplevt osäkerhet och tvivlat på det rekommenderade alternativet?  
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11. Har ni någon ideal bild för hur ett regelverk kan vara utformat för 

bostadsrättsföreningar?   

 

12. Efter beslut om rekommendation av K-regelverk är taget, hur arbetar ni vidare med 

frågan?  

 

13. har utformningen av era rekommendationer tagit hänsyn/påverkats av vad de andra 

bostadsrättsorganisationerna kommer att rekommendera?  

 

14. Har ni upplevt några påtryckningar från omgivningen (ex brf) gällande 

rekommendation av K-regelverk?   

 

 

Tabell över möjliga kritiska faktorer 

Tabellen kommer att användas som hjälpmedel vid analys och sammanställning av 

intervjuerna.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritiska faktorer HSB Riksbyggen SBC Bostadsrätterna Adex

Kommunikation - interna möten

Kommunikation - externa möten

Externa rådgivare

Kostnader - ökad administration

Tidigare erfarenhet- Regel och principbaserad

Värdering av byggnader

Avskrivningsmodell

Upplysningskrav

Imiterat konkurrenter

Informell press från intressenter

Ägarstruktur

Kapitalstruktur

Framtida investeringar
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Checklista  

Tabellen nedan kommer att användas som hjälpmedel för att säkerställa att empirin kopplas 

till teorin.  

 

Teoretisk koppling Check Fråga 

Organisatoriska 

mekanismer  

    

Tvångsisomorfism   Har ni upplevt några påtryckningar från omgivningen (ex brf) 

gällande rekommendation av K-regelverk?  

Mimetisk 

isomorfism  

  Hur har utformningen av era rekommendationer tagit 

hänsyn/påverkats av vad de andra bostadsrättsorganisationerna 

kommer att rekommendera?  

Normativ 

isomorfism 

  Hur har tidigare erfarenhet påverkat rekommendationerna kring   

K-regelverk? Ex tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet  

Kognitiva 

mekanismer  

  

Prospect theory    Har regelverkens likheter eller olikheter diskuterats lika mycket under 

er beslutsprocess, om inte vilka har diskuterats mest? 

    Vilka möjliga konsekvenser har ni identifierat med respektive 

regelverk och hur har dessa påverkat era rekommendationer?  

Bounded rationality    Upplever ni att ni haft tillräckligt med information och kunskap för att 

kunna ta ett helt rationellt beslut gällande rekommendation av K-

regelverk? Varför eller varför inte? 

Kognitiv Dissonans    Har ni någon gång under eller efter processen upplevt osäkerhet och 

tvivlat på det rekommenderade alternativet?  

Sense-making   Hur har tidigare erfarenheter påverkat rekommendationerna kring  K-

regelverk? Ex tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet  

    Kommunikation är en viktig del i sense-making processen - ex 

interna/externa möten. Hur har dessa sett ut? 

Beslutsteorier     

Beslutsprocess    Vilka aktiviteter har varit centrala i beslutsprocessen? Hur har 

informationsinsamling och hantering sett ut? 

    Ex. skapa övergripande mål med beslutet, söka efter information, 

utvärdera och jämföra K-regelverk, välja, implementera, följa upp  

 PAT     

Pos. Redovisnings 

Perspektiv  

  Kan du berätta mer om de avgörande faktorer som påverkat 

rekommendation av K-regelverk?  
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Bilaga 2 

 

 
                                   Figur 4: Modell över analysmetod 

 


